
Vasspest (Elodea canadensis). Foto: Christian Fischer. Utbredelse av vasspest i Oslo og Akershus september 
2012.

Vasspest, flytematte. Foto: Anita Myrmæl.
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Stopp spredningen av vasspest!

Spredning, omsetning og oppbevar-
ing av vasspest og smal vasspest 
er forbudt i Norge jfr. forskrift av 17. 
februar 2009. 

Vasspest er en fremmed, invader-
ende undervannsplante som siden 
1920-tallet har blitt spredt til en rekke 
innsjøer og elver på Østlandet.

Vasspest kan forandre økosystemet, 
true andre arter og danne tette be-
stander eller flytematter som gjør det 
problematisk å bade, fiske og ferdes 
i båt.  

Vasspest og smal vasspest sprer 
seg i form av plantebiter. Selv små 
biter av vasspest kan danne nye 
planter.

Slik unngår du å spre vasspest: 

•    Vask og tørk fiskeutstyr, båt, 
     kano, kajakk, tauverk, fottøy og 
     annet utstyr grundig når du har  
     brukt det i nærheten av vasspest 
     og du skal bruke det i andre vann. 
•    Tøm aldri akvarieplanter ut i vann 
     og vassdrag!

It is strictly forbidden to import, sell, 
store and deliberately release Cana-
dian Pondweed and Western Water-
weed according to Norwegian regu-
lation dated February 17th 2009.
 
Canadian Pondweed and Western 
Waterweed are invasive alien spe-
cies that have spread to several wa-
ters and rivers in Oslo and Akershus 
since they were introduced.

Canadian Pondweed and Western 
Waterweed can change aquatic eco-
systems and their status, threaten 
other plants and animals and form 
massive floating mats, hindering 
bathing, fishing and boating.

These two species are spread by 
plant fragments – even small frag-
ments can grow into new plants. 
 
Avoid further spreading:

•   Wash and dry your angling equip-
    ment, boat/canoe/kayak, ropes, 
    footwear and other equipment 
    thoroughly when used near these 
    weeds – especially if the equip- 
    ment will be used in other water
    courses.
•   Never empty aquarium plants into 
    watercourses!

Rozprzestrzenianie, sprzedaż i przechow-
ywanie moczarki jest w Norwegii zabron-
ione wg rozporządzenia z 17 lutego 2009 
roku.

Moczarka jest obcą, inwazyjną, 
rośliną podwodną, która od 1920 roku 
rozprzestrzeniła się na szereg jezior i 
rzek w Oslo i Akershus.

Moczarka rozprzestrzenia sie tak szybko 
ze może zachwascic zbiorniki wodne i 
wyprzec inne gatunki roślin i zwierząt. 
Tworzy często gęste skupiska które 
powodują utrudnienia w rybołówstwie, 
żegludze i kąpieli.

Moczarka kanadyjska i smukła moczarka 
kanadyjska rozprzestrzenia się w formie 
fragmentów roślinnych. Nawet małe 
części moczarki mogą tworzyć nowe 
rośliny.

Jak uniknąć rozprzestrzeniania 
moczarki:

•   Dokładnie myj i susz sprzęt wędkarski, 
    łódź, czółno, kajak, olinowanie, obu-
    wie i inne wyposażenie w przypadku
    kiedy używałeś go w pobliżu moczarki 
    kanadyjskiej oraz jeśli będziesz używał 
    go w innych zbiornikach wodnych.
•   Nigdy nie wyrzucaj roślin akwaryjnych 
    do zbiorników wodnych!

Stopp spredningen 
av vasspest!

Stop the dispersal of 
Canadian Pondweed!

Zatrzymaj rozprzestrzenianie 
się moczarki!


