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Rødlista arter og fremmede arter 

Art er den grunnleggende enheten i biologisk systematikk. Det latinske ordet for art 

er species. 

En enkel definisjon av en art er om individet kan formere seg naturlig og få fertile 

barn (barn som igjen kan få avkom). Avvik fra dette er at enkelte arter er ukjønnet 

eller vi kjenner de kun som fossiler. Disse må man artsbedømme etter 

utseendemessig og genetisk likhet. 

Når vi snakker om arter, omhandler det alt liv – planter så vel som dyr. Til og med er 

mennesket (homo sapiens) en egen art. 

 

Rødlistearter  

En rødliste er en liste over arter eller naturtyper med vurderinger av deres risiko for å 

dø helt ut (utryddelse) eller forsvinne fra et område.  

 

Rødlistartene kategoriseres ut fra observasjoner og analyse. 

 

Kategorier: 

RE – regionalt utdødd 

CR – Kritisk truet 

EN – sterkt truet 

VU – Sårbar 

NT – nært truet 

DD – datamangel 

 

Truede insekt 

Apollosommerfugl er en art som er NT – nært truet i Norge. 

Mange Sommerfuglarter og andre insekt er arter som kom har det vanskelig i Norge. 

Dette er insekt som er truet pga flere ting. Insekt mister boliger ved at vi bygger ned 

natur. Kunstgjødsel og plantevernmidler fører også til at insekt dør. Et fenomen som 

også gjør det vanskelig for insekt er lysforurensning. Lysforurensing er kunstig lys 

som står på om natten. Dette fører til at flyve-insekt blir et lett bytte for flaggermus og 

fugler. Det gjør også at insektene blir flyvende i lyset hele natten. Da blir de rett og 

slett utslitt og dør.  

 

 

Foto fra Colourbox 

https://snl.no/art/biologi
https://snl.no/utryddelse
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Full oversikt over rødlista arter i Norge finner du her: 

https://artsdatabanken.no/Rodliste 

 

 

Fremmede arter 

Vi har også liste over fremmede arter i Norge. Dette er en liste over arter som ikke er 

naturlig hjemmehørende i Norge. Noen fremmede arter er ingen trussel for det 

naturlige habitat, mens andre arter kan fortrenge og utgjør en økologisk risiko. 

 

Kategorier: 

SE - svært høy risiko  

HI - Høy risiko  

PH – Potensielt høy risiko  

LO - Lav risiko  

NK - Ingen kjent risiko  

 

 

Kuruker i Australia 

Fremmede arter er dyr og planter som 

har kommet til et område hvor det ikke 

hører hjemme. Det kan være at 

mennesket har tatt med seg dyr fra et 

kontinent til et annet. Et eksempel på 

dette var da europeere kom til 

Australia. Da tok de med seg kuer. Det 

var ingen australske møkkbiller som 

klarte å «rydde opp» i alle de ukjente 

og «sølete» kurukene. Møkkbillene i Australia var bare vant med tørr møkk fra 

pungdyr. Dette førte til at landet ble overfylt av kumøkk og flueoppblomstring, og 

beiteområdene ble helt ødelagt. Dette ble delvis løst da de innførte en ny 

fremmedarta møkkbille som kunne ta seg av kurukene.  

Det er i dag strenge regler ved innføring av nye arter i et nytt område. Det er ikke 

alltid vi klarer å se alle konsekvensene det har for økosystemet ved innføring av nye 

fremmede arter. 

 

Foto fra Colourbox 

https://artsdatabanken.no/Rodliste
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Fremmede arter på sørlandet 

Noen fremmede arter som vi helst vil bli kvitt i vårt nærområde her på Sørlandet er 

bulkemispel, kjempespringfrø, platanlønn, sitkagran og parkslirekne.  

Disse plantene kan graves opp, klippes ned og kastes. Disse artene vil fortrenge 

norske plante arter og ikke minst norske engplanter. Det er derfor bra om vi holder 

bestanden av disse artene nede.  

  
Platanlønn         Bulkemispel 

Foto av Per Arvid Åsen           Foto av Per Arvid Åsen 

 

  
Kjempesringfrø         Parkslirekne        

Foto av Per Arvid Åsen          Foto av Per Arvid Åsen 

 

Full oversikt over fremmede arter kan du finne her: 

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018 

               

Kilder/Litteratur:        

www.artsdatabanken.no 

Sverdrup-Thygesen, A. (2018), Insektenes planet, (1 utg.), J.M Steinersens Forlag AS 

Tekst av Geir Brokke, 

Museumspedagog 

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
http://www.artsdatabanken.no/

