
INVASIVA VÄXTER
EFTERLYSES

Rapportera in invasiva  
främmande växter

Du kan själv rapportera in  
förekomst av dessa arter via 
kommunens hemsida, oavsett 
om de förekommer på din tomt 
eller om du har sett dem någon 
annanstans.

Läs mer och rapportera: 
kristinehamn.se/invasivart

Kontakt

Vill du veta mer, har du  
synpunkter eller frågor, hör av 
dig till oss på miljökontoret via 
kommunens växel 0550 880 00 
eller maila oss på  
miljo@kristinehamn.se

Mer information hittar du även 
på Naturvårdsverkets hemsida.

Tillsammans 
hjälps vi åt för 
att bevara den 

biologiska 
mångfalden! 

Så här arbetar  
kommunen

Invasiva arter förekommer  
även på kommunens mark.  
Miljökontoret och gatu- 
avdelningen har nyligen påbörjat 
ett samarbete för att begränsa 
spridningen av dessa arter. 

Vi arbetar kontinuerligt med 
kartläggning av förekomster 
och tar gärna hjälp och tips från 
allmänheten.

Har du någon av dessa i din trädgård?
 
Det finns ett antal växtarter som inte hör hemma i den svenska 
naturen men som har börjat få stor spridning och därför behöver 
bekämpas.
 
De kallas invasiva främmande arter. Invasiva är de för att de har lätt 
för att sprida sig på andra växters bekostnad och främmande för att 
de har blivit inplanterade från andra platser. Ofta har de varit  
prydnadsväxter som har spridit sig från trädgårdarna ut i naturen.
 
Det är du som markägare som ansvarar för bekämpningen men  
det är inte så lätt. På nästa uppslag kan du läsa om några exempel 
på invasiva främmande arter och vad du kan göra för att förhindra 
vidare spridning.

Vad du gör som 
privatperson spelar 

stor roll!

Tillsammans värnar vi om mångfalden

Begreppet invasiv innebär att växterna har lätt att etablera sig  
och när de har fått fäste sprider de sig på andra växters bekostnad. 
Till slut tränger de undan andra arter och tar över. Genom att  
begränsa och minska spridningen av dem kan våra klassiska  
blommor som blåklocka och viol få mer plats. Invasiva främmande 
arter har ofta planterats in som prydnadsväxter, de är inte inhemska, 
och har sedan spridit sig från trädgårdarna. De är mycket  
spridningsbenägna, aggressiva och skadar naturen så att ekosystem 
som vi är beroende av rubbas.

Vad du gör som privatperson spelar stor roll. Det är du som  
markägare som ansvarar för bekämpningen men det är inte så lätt. 
På nästa uppslag kan du läsa om hur du hanterar växterna rätt för 
att förhindra spridning.
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Rapportera in invasiva  
främmande växter?

Du kan själv rapportera in  
förekomst av dessa arter via 
kommunens hemsida, oavsett 
om de förekommer på din tomt 
eller om du har sett dem någon 
annanstans.

Gå in på www.kristinehamn.se 
(kortlänk?)

Kontakt

Vill du veta mer, har du  
synpunkter eller frågor, hör av 
dig till oss på miljökontoret via 
kommunens växel 0550 880 00 
eller maila oss på  
miljo@kristinehamn.se

Mer information hittar du även 
på Naturvårdsverkets hemsida.

Tillsammans 
hjälps vi åt för 
att bevara den 

biologiska 
mångfalden! 

Så här arbetar  
kommunen

Invasiva arter förekommer  
även på kommunens mark.  
Miljökontoret och gatu- 
avdelningen har nyligen påbörjat 
ett samarbete för att begränsa 
spridningen av dessa arter. 

Vi arbetar kontinuerligt med 
kartläggning och inventering av 
förekomster och tar gärna hjälp 
och tips från allmänheten.



Jätteloka
Beskrivning
• Kan bli 3 meter hög
• Ihålig stjälk
• Flockblommig
• Stora tandade blad
• Hälsofarlig växtsaft, kan orsaka 

brännskador speciellt i samband  
med solljus  

Hantering
• Nedklippning eller bortgrävning
• Skyddsutrustning mot stänk  

av växtsaft
• Uppsamling i dubbla plastsäckar  

lämnas i container på Strandmossen
• Bevakning av platsen under  

minst 7 år

Jättebalsamin
Beskrivning
• 1,5-2 meter hög
• Växer i stora bestånd
• Rosa blommor
• Bladen har sågade kanter
• Grov ihålig stjälk
• Sprids via ivägslungade frön
 
Hantering
• Rotdragning före blomning
• Klippning före blomning
• Liten mängd: Uppsamling i säck  

till brännbart
• Större mängd: Uppsamling i plastsäck  

lämnas i container på Strandmossen
• Bevakning av platsen under minst 2 år

Parkslide
Beskrivning
• Stora spetsiga ljusgröna blad
• Bambuliknande ihåliga stjälkar
• Skira vita blommor i klasar
• Kan växa tio cm per dygn
• Mycket livskraftig och besvärlig växt 
• 0,7 g rotbit räcker för att bilda ny planta
 
Hantering
• Bekämpas i flera år
• Grävning rekommenderas inte
• Kapning minst fyra gånger under  

tillväxtsäsongen för att begränsa  
spridning

• Knäck stjälkar och täck med duk  
och jordmassor

• Uppsamling i dubbla plastsäckar lämnas  
i container på Strandmossen

Gul skunkkalla
Beskrivning
• Gult hölsterblad runt blomkolv
• Avlånga blad som kan bli meterstora
• Tycker om fuktiga miljöer 

Hantering
• Uppgrävning 
• Uppsamling i  dubbla plastsäckar  

lämnas i container på Strandmossen
• Bevakning av platsen minst 8 år

Transport  
och hantering
Var mycket försiktig vid hantering  
och transport av växterna för att  
undvika att sprida växtdelar och frön 
efter vägen. Ett tips är att använda 
dubbla plastsäckar.  Växterna kommer 
att förbrännas och ska läggas i en 
särskild container på Strandmossen. 
Har du med dig invasiva växter till 
Strandmossen, prata med personalen 
så hjälper de dig.

Kasta aldrig  
dessa växter på  

komposten, i naturen 
eller i din tunna för 

 trädgårdsavfall!


