
 
 

Rapport for bruk av tilskuddsmidler - Dragehode (Dracocephalum 

ruyschiana)  

Gjøva i Vestby kommune 2015 
 

 

Vestby kommune ble tildelt kr 50 000 i 2015 av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddet ble 

tildelt for kartlegging og videre oppfølging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana). Dragehode er 

en prioritert art, jf. Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art. 

 

Bakgrunn 

I Vestby kommune er det en kjent lokalitet for dragehode - på øya Gjøva helt sør i kommunen. Den 

eldste registreringen er fra 1992, og den nyeste fra 2009. I tillegg til dette ble arten også registrert på 

øya under kartlegging av naturtyper i Vestby - utført av Siste Sjanse i 2003. I samtale med rådgiver 

hos Fylkesmannen fikk kommunen også opplyst at lokaliteten ble sjekket i forbindelse med 

kartlegginger i 2010. Dragehode ble ikke funnet da, men kartleggingen ble utført i oktober, dvs. 

utenfor blomstringstiden for dragehode, og det er derfor mulig at den ble oversett. 

 

Grunneier for Gjøva er Vestby kommune, gnr/bnr 133/423. I reguleringsplan for Sauholmen, Gjøva, 

Brevikbukta, av 06.04.1987, er Gjøva avsatt til parkområde. Gjøva er i tillegg et statlig sikret 

friluftsområde. 

 

Det fremgår av kommunens søknad om midler at: 
 

I 2015 har kommunen planer om å få gjennomført en kartlegging av dragehode og annet 

biologisk mangfold på Gjøva. Ved positive funn av dragehode ønsker vi å gjerde inne aktuelle 

områder, for å begrense slitasje til et minimum. Videre er det ønskelig å fjerne kratt som kan 

utgjøre en trussel ved gjengroing og utskygging av dragehode. Vi mener også at det vil være 

hensiktsmessig å sette opp informasjonsskilt om det biologiske mangfoldet på øya dersom 

det gjøres positive funn under kartleggingen.  

 

Kommunen planlegger å bestille registreringer på Gjøva av fagkyndige i midten av juni. 

Normal blomstringstid for dragehode er i midten av juni, og dette vil derfor være det mest 

hensiktsmessige tidspunktet for kartlegging. Vi ønsker å få registrert både vegetasjon og 

sommerfugler på øya. Dette med bakgrunn i hva som er registrert for lokaliteten tidligere. Vi 

ønsker også at de som engasjeres for kartlegging utarbeider en rapport, med eventuell 

skjøtselsplan for Gjøva. Denne rapporten vil legges til grunn for det videre arbeidet som skal 

utføres. 

 

Gjerdig og fjerning av kratt, samt eventuelle andre tiltak som vil være nødvendig, vil bli utført 

i løpet av sommeren, så raskt som mulig etter kartleggingen. Vedlikehold av gjerder og videre 

oppfølging med fjerning av kratt vil være aktuelt også i de kommende årene. 

Vestby 

kommune 



 

Arbeid gjennomført i 2015 

Vestby kommune engasjerte Biofokus til å gjennomføre kartlegging av det biologiske mangfoldet på 

Gjøva sommeren 2015. Området ble befart og kartlagt 24.06.2015-25.06.2015. I etterkant av 

kartleggingen ble det utarbeidet en rapport (Brynjulvsrud & Lønnve 2015) som beskriver forslag til 

tiltak for å sikre det biologiske mangfoldet på Gjøva. Funn under kartleggingen har også blitt 

registrert i artsobservasjoner. Vestby kommune var også på befaring på Gjøva sammen med John 

Gunnar Brynjulvsrud, 19.08.2015, for å se på de ulike svartelistede artene som bør bekjempes. 

Endelig rapport for kartlegging av biologisk mangfold forelå 16.09.2015. 

 

Vestby kommune fikk kr 50 000 i tilskudd til kartlegging og skjøtsel på Gjøva. I inneværende år har 

det imidlertid ikke blitt gjort noe skjøtselsarbeid på Gjøva – dette planlegges i 2016. Kommunen har 

likevel brukt mer enn det vi fikk i tilskudd fra Fylkesmannen, og vil neste år sette i gang 

skjøtselsarbeid hvor kommunen selv står for det økonomiske. 

 

Aktivitet Antall timer Timekostnader i NOK Pris i NOK 

Innleid konsulent - gjennomføring av feltarbeid 
og rapportering     53625 

Transport med båt - inkludert opphold og 
mannskapets arbeid 6 1500 + MVA 11250 

Kjøring   30 km á 4,10 kr 123 

Administrativt arbeid (inkludert befaring) 19,5 300 5850 

Samlet bruk av midler     70848 

 

 

Planlagt arbeid 2016 

På grunn av at kommunen ville kommet i gang med bekjempelse av fremmede arter på Gjøva relativt 

sent i vekstsesongen har vi funnet det hensiktsmessig å utsette oppstart av dette arbeidet på Gjøva 

til 2016. På denne måten kommer vi i gang med bekjempelse i starten av vekstsesongen, og kan følge 

opp dette gjennom hele vekstsesongen, for å sørge for et best mulig resultat. I 2016 vil tiltakene 

nevnt i rapporten fra Biofokus følges opp: 

 

- Bekjempelse av fremmede arter 

- Overvåking av lokalitet med dragehode 

- Sette opp informasjonsplakat 

 

Gjøva skal også følges opp i de påfølgende årene, for å fjerne rynkerose etter at disse er bekreftet 

døde etter sprøyting, og oppfølging av andre fremmede arter. 

 

Kort oppsummering av de punkter som kreves rapportert i tilsagnsbrevet 

- Datoer da tiltaket ble gjennomført: 

 Kartlegging 24.06.2015-25.06.2015 

 Befaring 19.08.2015 



 Endelig rapport 16.09.2015 

- Ble tiltaket gjennomført som planlagt ifølge søknaden: Nei. Inneværende år har kommunen 

kun fått gjennomført kartlegging av biologisk mangfold, men kommer til å følge opp arbeidet 

i 2016, som vist over. 

- Oppgi offentlige tilskudd som er innvilget i år med beløp: Tilskuddsmidler for prioriterte arter 

– kr 50 000 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

- Fordeling av utgiftene: Se tabeller ovenfor. 

- Bilde av gjennomførte tiltak: Se rapport fra Biofokus. 

- Kart for området: Se kart i rapport fra Biofokus. 

- Koordinater: UTM 32 6597212 594500. 

- Gårdsnummer 133, bruksnummer 423. 
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