Kartlegging av svartelistede arter i
Surnadal kommune 2015
I oppdrag fra Surnadal kommune v/Bodil Gjeldnes har iTrollheimen AS
kartlagt de tre svartelistede artene; parkslirekne, rynkerose og
kjempespringfrø i Surnadal kommune. Kartleggingen fant sted i tidsrommet
21 -28 Juli.
Kartleggingen ble foretatt hovedsakelig ved bruk av sykkel, men også noe
bil.
Samtlige kartlegginger har blitt loggført og overført til artsdatabankens
karttjeneste artsobservasjoner. Hvis det skulle komme innsendte lokaliteter
etter endt kartlegging fra publikum legger jeg inn disse i artsobservasjoner
fortløpende
Oppsummering av erfaringer:
Hoveddalføret fra Rindalsgrensa til Skei:
På nordsida av Surna var kjempespringfrø hyppig observert. I området
Svean, Krangnes, Gulla, Mogstad og Pellan var det nesten
sammenhengende med store forekomster. Det var også stor utbredelse fra
Fugelsøya til Fiske
På sørsida av elva var det mer spredte forekomster. Det synes at
avfallshauger og gårdsaktivitet er de viktigste spredningskildene siden man
finner planten hyppigst i avfallshauger og veikanter mellom hus og langs
ekrekanter.
Nedre Surnadal (vest for Tellesbø/Skei til og med Syltøran):
Her er det mindre forekomster av kjempespringfrø. Rynkerosa er veldig
utbredt i strandsonen fra Glerem til Øra og spesielt bak industriområdet
(Transportsentralen) og ned mot havna/moloen). Omfløddøra er også dekt
av rynkerose.
Veiene ut til Hamnes og Torvik:
Her er det generelt lite lokaliteter av de tre artene.
Bøverdal Bæverfjord, Flessen, Bele, Åssgard, Settemsdal og Bøfjord:
På andre siden av marka ble det ikke påvist kjempespringfrø.
Her ble det påvist spredte forekomster av parkslirekne og en god del
rynkerose spesielt ut mot Heggem, Bøfjord og ved utløp Bøvra.

Stangvik:
Her ble det hovedsakelig funnet en god del parkslirekne og rynkerose. Flere
av lokalitetene i nærheten av hus/hage som hadde spredd seg.
Nordvik, Todal:
Kjempespringfrø på enkelte lokaliteter spesielt på Øra. Nede ved
strandlinjen ved fortballbane og bak Talgø var det en god del rynkerose.
Eidet, Åsen, Østbødal, Kvendbø, Melhus, Kvande, Søyset
Her ble det ikke funnet mye kjempespringfrø. Unntaket var en del langs
boligfelt på haugen hvor den var spredt langs veikant mellom boliger. Det
var observert ganske mye parkslirekne. Spesielt i område Kvande/Røen, og
Eidet/Øvstbødal.
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