
Hjälp till att stoppa 
spridningen av invasiva arter

• Lägg inte trädgårds- 
avfall i skogen

• Bekämpa invasiva arter
inom den egna tomten
och  bränn växtdelarna
eller lägg dem i
sopsäckar och lämna på
återbruket.

• Sprid inte frön och
växtdelar. Vid transport
till återbruket måste
växtdelarna förpackas
i säckar så att de inte
sprids vid transporten.
På återbruket ska det
hanteras som brännbart.

• När du upptäcker en
invasiv art -  rapportera
växtplatsen till:
www.artportalen.se

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och 
mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till 
en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar 
skador på naturen. 

Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är 
giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra 
djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Blomsterlupin sprider sig 
snabbt och konkurrerar ut 
växter i de miljöer där den 
trivs.
Bekämpa blomsterlupinen 
genom att slå växten innan 
den sätter frö, gärna flera 
gånger per växtsäsong. 
Ännu bättre är att gräva 
upp växten med rötterna 
om det är möjligt. 
Växtmaterialet bör tas bort 
då detta är näringsrikt och 
gör att marken annars 
tillförs näring vilket 
missgynnar våra inhemska 
ängsblommor.

Jättebalsamin är en 
ettårig ört, kan bli ett par 
meter hög, och blommar 
i juni -juli. Växten har stor 
spridningsförmåga och 
fröna kan sprätta iväg och 
etalera sig flera meter från 
moderplantan.
Bekämpning av 
jättebalsaminen sker med 
fördel med mekaniska 
metoder. Man kan dra upp 
den med rötterna eller 
bekämpa med 
slåtter. Detta görs innan 
fröna är mogna.

Parkslide är en art som 
kan orsaka stor skada. 
Där den etablerar sig kan 
den genom sin växtkraft 
effektivt konkurrera ut 
andra arter. Växtens 
kraftiga rötter kan tränga in 
i byggnader och 
vattenledningar och orsaka 
omfattande skada på 
dessa.
Parkslide är svår att 
bekämpa. Man bör 
kombinera flera metoder 
t.ex. borttagande av gröna
växtdelar och
marktäckning.

Kanadensiskt gullris 
breder lätt ut sig i områden 
där den fått fäste. 
Bestånden blir täta och 
inhemska arter 
konkurreras ut.
Bekämpa genom att dra 
upp plantorna med 
rötterna eller, om det är 
stora bestånd, slå växten 
med lie. 
Detta upprepas flera år i 
följd.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om hur du känner igen och bekämpar invasiva arter.
www.naturvardsverket.se
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