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Har du monster 
i rabatten?
Vissa växter verkar trivas lite väl bra hos oss. Så till den milda grad att de 
blir ett hot mot våra inhemska arter. De kallas Invasive Alien Species och 
nu ska EU-länderna tillsammans ta i med hårdhandskarna mot monstren. 
Flera omtyckta trädgårdsväxter, bland annat lupiner, kan då bli förbjudna.

TEXT: ANNA FEDORIW
FOTO: ANNA FEDORIW DÄR EJ ANNAT ANGES
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Gunnel Carlson i trädgårds
programmet Gröna Rum, 
som gick i teve på nittiotalet, 

ser allvarligt på mig genom teveru
tan. Hon ska just upplysa mig om 
vad jag absolut inte ska plantera i 
min trädgård. Något som hon själv 
ångrat djupt, att hon i ett ögonblick 
av obetänksamhet släppt in i sitt 
alldeles egna gröna rum, och sedan 
dess fört en tröstlös kamp emot. 
En växt med oanad överlevnads
förmåga och en total hänsynslöshet 
mot mot sina kolleger i rabatten. 
Vad var det för grönsaksmonster 
jag skulle frukta?

Farmors stolthet
De rödbrunfräkniga stammar

na och de stora ljusgröna bladen 
fyller teverutan. Vad menar hon? 
Det är ju kofus – farmors stolhet! 
Gunnel Carlson står och talar illa 
om min barndoms magiska planta 
som reste sig ur den tomma jorden 
om vårarna och majestätiskt välvde 
sig över ormbunkarna i farmors 
stenparti. 

Gunnel Carlson kallar den park
slide, Fallopia japonica – det hade 
jag aldrig hört förr – för mig hette 
den kofus, denna bambuliknande 
exotiska jätteväxt som jag aldrig 
sett annat än under min barndoms 
somrar i Njutånger i Hälsingland.

Vad jag inte visste var att denna 
växt är som en trojansk häst som 
i skydd av jordens täcke släpper 
ut sina rötter och tar platsen i 
besittning. På bördig mark i södra 
delarna av Sverige konkurrerar 
den effektivt ut alla andra växter. 
Utom möjligtvis några ormbunkar i 
ett kargt stenparti i nedre Norrland.

Japanskt monster som tar över
Många år senare förstår jag 

varför parkslide inte fanns med i 
trädgårdskatalogerna jag slukade i 
min ungdom. Den såldes helt en

Anna djupgräver

kelt inte. Och säljs heller inte idag. 
För den är ett japanskt monster 
som hotar vår inhemska flora efter
som den lätt förvildas och sprider 
sig hejdlöst med underjordiska 
utlöpare och tränger undan all an
nan vegetation. Den är en invasiv 
främmande art som man helst av 
allt hade sett aldrig introducerats i 
Sverige.

Hotar biologisk mångfald
Efter många år av olika initiativ 

på lokal, regional och global nivå, 
att lista och varna för invasiva arter, 
så har nu EUländerna kommit 
över ens om hur de ska bekämpa 
de djur och växter som hotar den 
biologiska mångfalden inom EU.

Några av de växter som finns i 
våra trädgårdar kommer därför 
bli förbjudna att inneha, sälja och 
sprida. Bland de första växtarter
na som blir förbjudna finns gul 
skunkkalla. Det är en växt import
erad från Nordamerika och som 
visat sig trivas alldeles för bra för 
att kunna hållas under kontroll och 
som hotar att konkurrera ut den 
inhemska floran.

Dags att rätta till misstagen
Vi trädgårdsodlare har ju alltid 

varit flitiga importörer av främ
mande växter. Har vi inte hittat 
vackra blommor på semestern som 
hängt med hem till trädgården så 
har vi gått mer systematiskt tillväga 
för att samla växter för förökning, 
förädling och försäljning. Växt
jägare har funnits i alla tider. Kir
skål, jätteloka och blomsterlupin är 
exempel på växter som medvetet 
förts in i landet för sina goda egen
skaper som medicinalväxter eller 
prydnad. Sen visade de sig orsaka 
problem. Men nu är det dags att 
rätta till forna dagars misstag. På 
nästa uppslag ser du växterna som 
blir förbjudna att odla i framtiden.
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Av GerardM at nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3256607

Jätteloka 
Heracleum mantegazzianum

Ursprung: Sydvästra Asien.

Spridningssätt: Frön.

Problem: Alla delar av växten inne-
håller ett fototoxiskt gift som i reaktion 
med solljus kan ge svåra brännskador. 
Växtsaft i ögonen kan orsaka blindhet.

Bekämpning: Klipp ner den innan 
den sätter frö. OBS: Använd skydds-
glasögon och heltäckande klädsel vid 
bekämpning!

Blomsterlupin 
Lupinus polyphyllus

Ursprung: Nordamerika.

Spridningssätt: Frön. Fröna överlever 
i marken i upp till 70 år. De eftermog-
nar så låt inte slagna plantor ligga kvar!

Problem: Tränger ut naturligt före-
kommande arter och ökar kväve-
mängden i jorden. Giftig, förtäring kan 
vara dödlig.

Bekämpning: Gräv upp plantorna och 
låt dem inte sätta frö.

På förslag till 

förbud
På förslag till 

förbud

Parkslide 
Fallopia japonica

Ursprung: Östra Asien.

Spridningssätt: Rot- och stambitar.

Problem: Sprider sig hejdlöst och 
kväver övriga växter. Förstör bomiljön 
för exempelvis grodor.

Bekämpning: Bortgrävning av alla 
växtdelar. Minsta rotbit ger ny planta.

Parksallat 
Cicerbita macrophylla

Ursprung: Uralbergen.

Spridningssätt: Rotbitar och frön (frö-
na överlever i marken i upp till fem år).

Problem: Kväver övriga växter.

Bekämpning: Bortgrävning/jordbyte, 
alternativt minst tre säsongers total 
marktäckning. Glyfosat i nödfall.

Vattenhyacint 
Eichhornia crassipes

Ursprung: Sydamerika.

Spridningssätt: Sidoskott.

Problem: Skapar tjocka mattor på vat-
tenytan och förhindrar syretillförseln 
i vattnet vilket orsakar syrebrist hos 
fiskar. Sätter igen avloppssystem. 

Bekämpning: Svensk vinter gör susen.

Jättebalsamin 
Impatiens glandulifera

Ursprung: Himalaya

Spridningssätt: Frön (sprätter iväg 
fröna flera meter vid beröring med 
frökapslarna)

Problem: Bildar stora bestånd i fuktig 
mark och konkurrerar ut övriga arter. 

Bekämpning: Dra upp plantorna in-
nan de hinner sätta frö. Arten är ettårig 
och med regelbunden rensning är det 
förhållandevis lätt att utrota den. 

Borde förbjudas?
Borde förbjudas?

Mördarsnigel 
Arion vulgaris

Ursprung: Sydeuropa.

Spridningssätt: Sniglar och ägg kan 
följa med vid flytt av plantor, jord och 
trädgårdsavfall. 

Problem: Äter upp alla sorters grödor.

Bekämpning: Salt, öl, nematoder, 
myskankor, järnfosfat, frysbox eller sax.

Borde förbjudas?

Av André Karwath aka Aka - Eget arbete, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=323196

Klar för förbud

På förslag till 

förbud

Klar för förbud
Klara för förbud
Vattenhyacint och gul skunkkalla är 
klara för förbud. På sidan 13 ser du alla 
växtarter som kommer förbjudas.

På förslag till förbud
Nya arter kommer att läggas till listan 
senare. Jätteloka, lupin och jättebal-
samin är tre av dem som är på förslag 
att förbjudas. På sidan 13 ser du alla 
växtarter som är under utredning.

Borde förbjudas?
Fritidsodlingens Riksorganisation ser 
gärna att mördarsnigel, parksallat och 
parkslide läggs till på förbudslistan, 
se sidan 14. Andra tycker annorlunda. 
Mariana Mattsson i Lycksele vill ha sin 
parkslide kvar, läs om hennes Lapp-
landsperspektiv på sidan 20.

Gul skunkkalla 
Lysichiton americanus

Ursprung: Nordamerika.

Spridningssätt: Rotbitar.

Problem: Bildar stora bestånd i fuktig 
mark där den tränger ut och skuggar 
övrig vegetation. Växten är giftig.

Bekämpning: Bortgrävning av alla 
växtdelar. Minsta rotbit ger ny planta.

Av Fritz Geller-Grimm - Eget arbete, CC BY-SA 2.5,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1495070
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Här är växterna 
som stoppas Blir förbjudna

Dessa fjorton växter är med  
i den första versionen av  
listan över de arter som  
blir förbjudna inom EU:
Baccharis halimifolia Havsmyrten
Cabomba caroliniana Kabomba
Eichhornia crassipes Vattenhyacint
Heracleum persicum Tromsöloka
Heracleum sosnowskyi Bredloka
Hydrocotyle ranunculoides Spikblad
Lagarosiphon major Dyblad
Ludwigia grandiflora  
Storblommig Vattenprimula
Ludwigia peploides Vattenprimula
Lysichiton americanus Gul skunkkalla
Myriophyllum aquaticum Storslinga
Parthenium hysterophorus Flikpartenium
Persicaria perfoliata Gisselpilört
Pueraria montana Kudzuböna

Här är de fjorton växterna som blir förbjudna att 
odla, sälja och sprida. 

De nya EU-reglerna om invasiva främmande arter 
träder i kraft så snart artlistan röstas igenom av 
EU-kommissionen. Den första versionen av listan 
omfattar totalt 37 arter av både djur och växter. 

Svensk lagstiftning måste anpassas innan böter 
kan börja utdelas, men trädgårdsodlare gör bäst i 
att börja gräva upp redan nu.

Väntelista 

Förslag på tolv nya  
växter till den  
EU-gemensamma  
artlistan när den ska 
uppdateras i steg två:

Acer negungdo  
Asklön

Alternanthera philoxeroides 

Alligator weed

Asclepias syriaca  
Sidenört

Elodea nuttalliii  
Smalbladig vattenpest

Gunnera manicata 
Jättegunnera

Gunnera tinctoria 
Röd jättegunnera

Heracleum mantegazzianum 

Jätteloka

Impatiens glandulifera 

Jättebalsamin

Lupinus polyphyllus 
Blomsterlupin

Microstegium vimineum 

Japanese stiltgrass

Myriophyllum heterophyllum 

Kamslinga

Pennisetum setacum 
Fjäderborstgräs

Förslagen på nya 
växter till listan
Den EU-gemensamma artlistan kommer uppdateras 
fortlöpande och kandidaterna till en andra version är redan 
på gång. Här finns flera trädgårdsväxter på förslag, som 
blomsterlupin och jättebalsamin. 

Ingenting är dock beslutat än om vilka arter som kommer 
kvalificera sig för förbud, så det är inte säkert att alla dessa 
tolv växter på väntelistan kommer finnas med när den andra 
versionen av artlistan blir klar.

Nya arter kommer tillföras den EU-gemensamma artlistan 
i årscykler och förslagen arbetas fram av en kommitté med 
representanter från alla EU-länder. Sverige representeras av 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
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Många problemväxter 
saknas på EU-listan
De värsta rabattmonstren är inte med på den EU-gemensamma artlistan, menar  
Fritidsodlingens Riksorganisation. För trädgårdsodlare finns det växter som orsakar 
större skada än vad tromsöloka och skunkkalla gör, anser vice ordförande Inger 
Ekrem, som är positiv till en nationell lista över arter som är problem i Sverige. 

Tädgårdsmässan Nordiska 
Trädgårdar i Stockholm 2016 
myllrar av besökare. Kommersen 
är som vanligt i full gång och den 
som önskar pioner, rosor, dahl
ior, kannor, kallor, iris, lupiner 
och vattenhyacinter kan stilla sitt 
begär flera gånger om. Många av 
besökarna har förberett sig med 
rymliga shoppingvagnar, andra 
släpar tunga kassar med allt från 
pelargoner till äppelträd. 

Fritidsodlingens Riksorganisation 

(Fritidsodlarna), som är medar
rangör av mässan, är även en 
av remissinstanserna för de nya 
reglerna kring invasiva främmande 
arter. Med andra ord en av dem 
som har chansen att tycka till om 
förslagen till svenska regler innan 
de blir svensk lag.

Jord & gödsel har träffat In
ger Ekrem, Ingrid Åkesson och 
Ulf Nilsson från Fritidsodlarnas 
styrelse för att höra deras syn på 
växtlistor, hanteringsregler och 

konsekvenser för trädgårdsodlare.

Under tiden pågår kommersen 
på mässgolvet till synes lyckligt 
ovetande om att vissa av växterna 
på för säljningborden faktiskt kan 
komma att förbjudas snart.

Berör oss i högsta grad
– Det här berör ju oss i allra hög

sta grad, säger Inger Ekrem som 
är förbundsdirektör för Riksför
bundet Svensk Trädgård och vice 
ordförande för Fritidsodlarna. 

TEXT: ANNA FEDORIW
FOTO: ANNA FEDORIW DÄR EJ ANNAT ANGES

Parksallat som tagit över ett stenparti på en kolonilott på Södermalm i Stockholm.
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Inger Ekrem, Fritidsodlarna. Foto: Lasse Mellqvist

Inger Ekrem betonar att de inom 
fritidsodlingen har en informa
tionsplikt eftersom de bedriver 
trädgårdsrådgivning till allmänhet
en och har en möjlighet att nå ut.

– Inom trädgårdsvärlden finns 
en massa växter som sprider sig 
väldigt lätt och som man ska varna 
för, säger hon. Men om trädgårds
odlare har växter som står med på 
EU:s förbudslista, kommer de då 
drabbas av sanktioner om de inte 
utrotar dem? 

Detta bekymrar Fritids odlarna 
mer än vilka växter som faktiskt 
kommer förbjudas. Vem som ska 
göra vad och vem som ska betala.

Ett krav på utrotning skulle kunna 
drabba enskilda trädgårdsägare 
väldigt mycket. Här är reglerna 
fortfarande oklara och Fritidsodlar
na har påpekat bristen på tydlighet 
i regel förslagen.

– Vem ska stå för kostnaden? 
undrar Inger Ekrem.

Skulle gå i konkurs
Ingrid Åkesson är hortonom och 

styrelseledamot i Fritidsodlarna. 
Hon minns en trädgårdsägare som 
hade ärvt en tomt full med jätteloka.

– Skulle han bli ålagd att rensa 
bort all jätteloka så skulle han gå 
i personlig konkurs, säger Ingrid 
Åkesson. För de går inte att kom
ma åt och han skulle inte ha råd att 
anlita någon firma att ta bort dem. 

Både Inger och Ingrid menar att 
ett första steg borde vara att förbju
da försäljning och sen att förbjuda 
plantering. 

– Om du inte kan utrota en art 
som är reglerad i lagstiftningen, 
kanske du kan begränsa spridnin
gen, säger Ingrid Åkesson. Och 

ett första sånt steg kan 
ju faktiskt vara försäl
jningsförbud. Och sen 
om det handlar om en 
plats där arten redan 
finns så är frågan om 
det går att begränsa den 
där.

– Många av de här 
invasiva växterna som 
man diskuterar finns 
ju redan i landet så det måste bli 
rimliga krav på dem som har de 
här växterna, säger Inger Ekrem. 
Men det är först när vi ser reglerna 
för en viss växt som vi kan uttala 
oss om hur de skulle drabba oss 
fritidsodlare.

Ingen parkslide på listan
Parkslide är ett känt rabatt

monster och är dessutom en fara 
för biodiversiteten i och med att 

den tränger ut all annan växtlighet 
och förstör djurens naturliga 
livsmiljöer. Men den finns inte 
med på den EUgemensamma 
förbuds listan vilket förvånar Fritids
odlarna.

– Det är konstigt att inte den är 
med på listan, de jobbar ju jätte
mycket med den i Europa, säger 
Ulf Nilsson som är hortonom och 
sekreterare i Fritidsodlarna samt 

Ta gärna in naturen i trädgården.  
Men ta inte ut trädgården i naturen!
”

Ingrid Åkesson, 
hortonom och 

styrelseledamot i 
Fritidsodlarna.  

Foto: Anna-Karin 
Fallheden
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trädgårdsrådgivare i organisation
ens telefonrådgivning. 

– Parksallat är inte heller med, 
säger Inger Ekrem. Så det är ju 
många växter som man redan nu 
vet är problem med men som man 
av någon anledning inte tagit med.

Fler växter tillkommer
Även jättelokan saknas på den 

första EUgemensamma artlistan, 
men den är med i diskussion
erna för att eventuellt komma 
med i nästa steg, där även lupin 
och jättebalsamin finns med som 
föreslagna kandidater till förbud. 
Eftersom jättelokan är farlig då 
den ger allvarliga brännskador vid 
beröring så ser Fritidsodlarna den 
som självklar på listan. 

Lupiner och jättebalsaminer 
är välkända invasiva växter men 
kanske inte de man som trädgårds
odlare först och främst ser som 
problem i rabatten. En invasion av 
parksallat är betydligt allvarligare i 

Kunskapen om den nya EU-förord-
ningen verkar inte vara allmänt 
spridd i trädgårdsbranschen visade 
det sig på årets upplaga av Nordiska 
Trädgårdar i Stockholm. 

Holländska GreenArt Production var 
en av växtförsäljarna på trädgårds-
mässan och bland deras försälj-
ningsbord som dignade av lökar 
och knölar fanns även den förbuds-
listade vattenhyacinten. Ägaren 
Jan Stins ser förvånad ut när han 
får veta att växten är på väg att bli 
förbjuden inom EU.

– Nej, det visste jag inte, säger han. 
Folk frågade efter vattenhyacinter 
förra året så jag tog med mig i år så 
att det skulle finnas att köpa.

Ingrid Åkesson från Fritidsodlarna 
skrattar när Jord & gödsel frågar vad 
hon tycker om att en av de förbuds-

listade växterna säljs på deras egen 
mässa.

– Ja, det var ju lite roligt, men även 
om vattenhyacinter kan ju ställa till 
det ordentligt i Medelhavsområdet 
så dör de ju på vintern här. Men det 
är ju frihandel inom EU, så det som 
inte får säljas i Medelhavsområdet, 
det får ju inte heller säljas här, säger 
Ingrid Åkesson.

en trädgårdsodlares ögon, eftersom 
den är väldigt svår att utrota och 
sprider sig hejdlöst över stora ytor.

– Men det är ytterst tveksamt 
om de nämnda växterna, som är 
väl spridda, uppfyller kriterierna i 
EUförordningen för att komma 
med på den gemensamma unions
listan, säger Ingrid Åkesson.

Medlemsländerna kommer även 
få införa egna nationella listor som 
komplement till den EUgemen
samma listan. Än är det inte klart 
om det blir en svensk lista, men 
Fritidsodlarna skulle gärna se att 
det blev en sån och att den tar med 
de arter som är problem i Sverige.

Vårt eget fel
Men varifrån kommer då dessa 

invasiva främmande arter? De 
måste ju någon gång, på något sätt, 
tagit sig in i landet? Där faller nog 
en del av ansvaret på oss trädgårds
odlare själva, menar Fritidsodlarna. 

– Man måste ju erkänna att 

trädgårdsintresserade genom tider
na har orsakat detta , säger Ingrid 
Åkesson. Man har upptäckt växter 
i andra länder,  tyckt de varit fina, 
tagit med dem hem och planterat i 
trädgården. Vissa har sedan  
spridit sig så att man inte blir av 
med dem. I värsta fall sprider de 
sig ut i naturen utanför trädgården

Inga växter, ingen trädgård
– Där har vi på Fritidsodlarna ett 

jätteansvar , säger Inger Ekrem. Att 
komma ut med den här kunskap
en till gemene man, de här är de 
arterna ni ska vara rädda för, för 
de påverkar. De påverkar jorden, 
de påverkar den biologiska mång
falden. 

Det finns eller har funnits en 
form av konflikt mellan natur och 
trädgårdskultur, där natursidan inte 
alltid velat se ett egenvärde i horti
kulturen och dess trädgårdsväxter 
– som ju oftast har sin naturliga 
hemvist långt ifrån Sveriges gränser. 

Jan Stins menar att det är viktigt att 
försäljningen går till på rätt sätt och 
säger att han kommer sluta sälja 
vattenhyacinter nu när han fick veta 
att det kommer bli förbjudet.

– Ja, självklart slutar jag sälja då, 
svarar han. Jag visste inte om detta, 
men nu vet jag! 

Sista chansen 
att köpa en 
vattenhyacint
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Varför blir alla 
lupiner blå?
Du har kanske sått eller planterat 
färggranna lupiner i din rabatt och 
sett dem komma tillbaka år från 
år. Men allt eftersom verkar de blå, 
vita och rosa blommorna förvand-
las till blått, blått och blått.

Det här beror på att genen som 
ger blå blommor är dominant över 
generna som ger vitt och rosa. 
Varje ny generation som din lupin 
ger upphov till blir gradvis mer av 
den blå sorten.

Lupinen är en kortlivad perenn 
så det är inte samma individ som 
kommer upp efter några år utan 
dess barn och barnbarn. Så när 
fler och fler individer av de nya 
generationerna blir blåblom-
mande så uppfattar man det lätt 
som att det är ursprungsplantorna 
som förvandlats från vitt och rosa 
till blått. Mer i verkligheten har de 
ursprungliga individerna dött bort. 

Blomsterlupinen infördes från 
Nordamerika till Europa av den 
kända brittiska växtsamlaren David 
Douglas i början på artonhun-
dratalet. Första gången förvildade 
exemplar registrerades i Sverige 
var 1870 i Skåne.

Blomsterlupiner har funnits längs 
Sveriges vägar sedan 60-talet och 
är ett stort problem för Trafikverket. 

En lupinplanta kan producera över 
tusen frön och fröna kan överleva i 
jorden i upp till 70 år. Omogna frön 
eftermognar i slagna plantor så för 
att stoppa fröspridning måste man 
ta hand om de slagna plantorna 
och förstöra dem. 

Lupinens frön och bladverk är 
giftiga och kan vara dödliga för 
människor att äta.

Ulf Nilsson,  
hortonom och 

trädgårdsrådgivare 
på Fritidsodlarna. 

Foto: Fritids -
odlarna

Fritidsodlarna
Fritidsodlingens Riksorganisation 
(Fritidsodlarna) är ett samarbetsor-
gan för ideella organisationer med 
huvudsaklig inriktning på fritidsod-
ling. Organisationen bildades 1989 
och medlemsföreningarna har till-
sammans över 75 000 medlemmar.

Varje vår arrangerar Fritidsodlarna 
trädgårdsmässan Nordiska Trädgård-
ar i samarbete med Stockholmsmäs-
san i Älvsjö.

Fritidsodlarna bedriver även telefon-
rådgiv ning till allmänheten. Varje 
vardag svarar kvalifi cerade rådgi vare 
på frågor om trädgårdsodling.

Ingrid Åkesson tycker att det är 
ett första steg att erkänna att det 
faktiskt kan gå fel. Men att det 
även är en fråga om balans. 

– Det finns människor som tyck
er att det inte ska finnas någonting 
som inte är naturligt här men då 
blir det ju ingen trädgård alls.

Större förståelse idag
 – Det har inte alltid setts som 

självklart att människor har glädje 
av prydnadsväxter, säger Ingrid 
Åkesson. Numer finns en större 
förståelse, men förr när frågor

 En växtart som införs i en ny mil
jö och som etablerar sig och börjar 
sprida sig så kraftigt att den hotar 
andra arter, kallas invasiv. Den kan 
ibland bli mer invasiv i den nya 
miljön än i den naturliga, och det 
kan bero på att den saknar sina 
naturliga fiender i den nya miljön.

Alla växtarter som inte naturligt 
hör hemma inom den Europeiska 
Unionen räknas som främmande 
här. Är de dessutom invasiva så 
kan de orsaka stora skador både 
på den biologiska mångfalden och 

na om invasiva främmande ar
ter först kom på dagordningen, 
brukade natursidan ofta peka ut  
trädgårdsväxter som ett stort hot 
mot den biologiska mångfalden.

– Men det är ju sådana växter 
vi vill bli av med, inflikar Inger 
Ekrem. De som kan skada na
turen!

Ingrid Åkesson instämmer och 
sammanfattar:

– Ta gärna in naturen i 
trädgården. Men ta inte ut 
trädgården i naturen!

Bekämpning för miljoner
på människor. Då blir de aktuella 
för utredning om de ska förbjudas.

Jättelokan ger till exempel bränn
skador vid beröring förutom att 
den sprider sig snabbt och tränger 
ut övrig vegetation. Bekämpningen 
av jättelokan beräknas kosta mel
lan 17 och 73 miljoner kronor per 
år. Idag är det kommunerna som 
avgör om de ska sätta in bekämp
ningsinsatser, men om jättelokan 
kommer med på EUlistan så 
kommer det bli lag på att utrota 
den. AF
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Blomsterlupinen är ett av de allvarligaste hoten mot infrastrukturbiotoper i vissa landskap i Sverige, 
skriver Centrum för biologisk mångfald i en rapport från 2015. Men de flesta är omedvetna om hur ag-
gressiv lupinen är och blir upprörda när Trafikverket slår av de färggranna blommorna längs våra vägar. 

Lupiner, lupiner, lupiner
så långt vägen räcker

Blomsterlupinen 
har spridit sig 
snabbare och 

snabbare och blir ett allt större 
problem längs landets vägar. Ove 
Eriksson på Trafikverket menar att 
den tillhör en av våra mest aggres
siva och invasiva växter.
– Lupinen tar över och kväver 

all annan växtlighet, säger Ove 
Eriksson. Inom Trafikverket för 
vi diskussioner om hur vi ska 
hantera problematiken eftersom 
den tränger ut våra inhemska arter 
längs vägkanterna.

Trafikverket har ett regerings

uppdrag att gynna och bevara de 
artrika vägkanterna eftersom de 
har blivit en refug för många arter 
som är hotade i Sverige.

Den sista reträttplatsen
– Vi har ju en av de stora slåt

trade arealerna i jordbrukslandska
pet idag, om man ser till yta, säger 
Ove Eriksson.Vägkanterna har 
blivit den sista reträttplatserna som 
många av de här arterna har idag. 
Blåklocka, getväppling, humle
blomster, prästkragar – de vanliga 
ängsväxterna som det tidigare 
fanns rikligt utav.

Inte alla har förstått problemen 
som blomsterlupinen orsakar, så 
när slåttermaskinerna mejar ner 
de rosa, vita och blå blommorna 
längs våra vägar så får Trafikver
ket telefonsamtal från upprörda 
medborgare.

– Ja, lupinerna är en art som 
landet är delat kring, säger Ove 
Eriksson. Lika många är upprörda 
över att vi slår av lupinerna som att 
vi inte slår av dem.

Men med mer information och 
debatt i medier har förståelsen 
för hotet mot våra inhemska arter 

Foto: Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33476594

TEXT: ANNA FEDORIW



Sid 11 1/2016   Jord & gödsel

Weibulls 
slutar sälja 
lupinfrön
När Jord & gödsel kontaktar Wei-
bulls/Econova om varför de säljer 
frön till lupin trots att den orsakar 
så mycket problem i Sverige, 
svarar de att de nu kommer sluta 
sälja dem. Vår fråga gjorde Econo-
va uppmärksam på hur arten 
gödslar upp marken och tränger 
ut ängsväxterna.

– Mot bakgrund av den problem-
atik ni beskrivit, och som även vi 
tar på stort allvar, så kommer vi 
att ta bort den från vårt sortiment, 
säger Eva Bökman, pressansvarig 
på Econova.

Anledningen till varför de sålt 
lupinfrön över huvud taget menar 
Eva Bökman är att det är en sort 
som konsumenter gärna sår.

– Miljöaspekten har dock inte fått 
den uppmärksamhet som den 
borde i fallet med Vildlupin (Lupi-
nus polyphyllus).

Econova anser att frågan om 
invasiva växter är viktig i detta 
sammanhang och att biologisk 
mångfald är en viktig fråga i 
deras miljöarbete.

Blomsterlupin, eller “vildlupin” 
som den kallas på Weibulls 
fröpåsar, är inte naturlig i den 
svenska floran. Den är en invasiv 
och främmande växt i Sverige.

ökat, menar Ove Eriksson.

– Prästkragarna och blåklockor
na försvinner till midsommar och 
istället kommer bara en uppsjö 
av lupiner. Det är väl då många 
personer ser det hela ur en annan 
synvinkel och börjar förstå att 
det här inte är så bra, säger Ove 
Eriksson.

Går inte att få bort dem helt
– Det händer att folk ringer till 

oss och undrar hur vi bär oss åt 
för att få blomsterlupinerna så fina 
längs vägarna, säger Ove Eriksson. 
Så de tror att vi aktivt odlar dem. 
Men så är ju inte fallet.

Ove Eriksson tycker att den nya 
EUförordningen är ett stöd för 
att hitta metoder och ta diskussion 
om att minska och försöka mot
verka lupinspridningen. Men han 
tror inte att det är praktiskt genom
förbart att få bort lupinerna helt. 
Slåtteraggregaten i sig själva sprider 
lupinerna i och med att det fast
nar frön i den fuktiga grönmassan 
som klibbar fast i aggregatet och 
följer med till nästa vägavsnitt som 
kanske inte hade blivit invaderat av 
lupiner ännu.

– Det är oerhört svårt att hålla 
ett aggregat fritt från frön när man 
slåttrar, säger han. Man måste se 
till kostnader i förhållande till vad 
som är praktiskt genomförbart.

Lag behövs för att tas på allvar
Karin Norlin är en av författarna 

till rapporten från Centrum för bi
ologisk mångfald vid Statens Lant
bruksuniversitet i Uppsala (SLU). 
Hon anser att slåtteraggregaten 
borde rengöras mellan varven.

– Ska man klippa i ett område 

där blomsterlupiner finns, då 
måste man rengöra verktygen  
efteråt, säger Karin Norlin.

Även transport av jord bidrar till 
fröspridningen. Det borde finnas 
ett besiktningssystem som säkrar 
att inte jorden för med sig rötter 
och frön menar Karin Norlin.

– Vi tycker att man ska ha ett sys
tem där man helt enkelt besiktigar 
jorden innan man sprider ut den 
längs vägrenarna, säger hon. Så att 
jorden är fri från invasiva arter.

Men så länge det inte finns några 
riktlinjer så tror inte Karin Norlin 
att problemet tas på allvar. Finns 
arten med på förbudslistan så 
kommer man ta hänsyn på ett 
annat sätt, menar hon och tillägger 
att blomsterlupin borde tas med, 
om inte på den EUgemensamma 
så på en nationell förbudslista.

Det naturliga habitatet försvinner
– Vi vill att den ska bort eftersom 

den är ett hot mot vår nationella 
mångfald, säger Karin Norlin. 
Lupinen är en ärtväxt som samlar 
kväve i marken, så den göder upp 
jorden och tränger ut de naturligt 
förekommande arterna. Många av 
våra torrmarksarter, som trivs vid 
vägkanter, de vill att det ska vara 
just magert, säger Karin Norlin. 

När ärtväxterna samlar in kväve 
då blir det lättare för gräset att 
komma in och ta över men det blir 
också lättare för andra lupiner att 
sprida sig. 

– Och så blir det ett tjockt täcke 
som kväver de andra arterna. Och 
det ursprungliga habitatet, den 
magra jorden med solinstrålning, 
det försvinner ju helt enkelt.

Karin Norlin saknar ett aktivt 
samarbete mellan myndigheter där 
insvasiva arter kan diskuteras.

– Vi hade gärna sett att 
Naturvårdsverket hade varit den 
kraften som samlar oss olika ak
törer och samordnar myndigheter
nas verksamheter

Det händer att folk 
undrar hur vi får så 
fina lupiner. De tror 
att vi odlar dem!

”
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– Folk i våra trakter blir närmast bestörta när man 
säger att det skulle bli förbjudet med vissa växter, 
säger Mariana Mattsson.

Sverige är som bekant ett avlångt land och väx
ter som uppför sig som huliganer i söder kan bli 
skötsamma som söndagsskoleelever i norr. Många av 
de växter som ses som invasiva och förhatliga i södra 
Sverige kan i själva verket vara riktigt värdefulla för 
trädgårdsodlarna i Norrland.

Tror inte det kommer gå att hantera
Mariana Mattsson ifrån Lycksele är en av dem. Och 

hon är inte glad över den nya EUförordningen som 
kanske kan beröva henne och hennes odlarvänner 
i norr ett antal pålitliga och robusta arter i rabatten. 
Hon fnyser mest åt de nya reglerna och tror inte det 
kommer gå att hantera en bekämpning rent praktiskt.

– Jag vill se den som åker ut i lappmarken och säger 
åt mig att gräva upp lupinerna! Ja men välkommen, 
jag bju’r på kaffe! säger Mariana som tycker att de 
flesta trädgårdsägare har större problem med kvick
rot, kirskål och sork.

Mariana Mattsson är mest känd för det sven

ska trädgårdsfolket som krönikör i tidningen 
Hemträdgården och för att ha komponerat 2015 års 
Mästarrabatt. Men i Lycksele har hon rent av hjäl
testatus som förkämpe för trädgårdsodling i zon 78, 
kursledare, växtinventerare och hon kallas Lapplands 
trädgårdsambassadör.

Viktigt med snabbväxande arter
– När man ska bygga upp en trädgård så är det ju 

klokt att ha en bas av växter som fungerar bra och 
som återkommer år från år, säger Mariana. Så i tufft 
klimat är det därför viktigt att  ha tillgång till exempelvis 
kanadensiskt gullris, lupiner, parkslide och randgräs.

Slideväxter är ofta bra ersättning för buskar på 
ställen där det är problem med snöras eller snöskot
tning och där vedartade buskar skulle förstöras under 
vintern.

Noll koll som vanligt i söder
– Då är det bra att ha en snabbväxande högrest per

enn istället, som parkslide, säger Mariana. På vintern 
är marken fri för snöskottning och på sommarnen 
blir de snabbt maffiga buskar som fungerar bra som 
vindskydd.

Jag vill se den 
som säger åt mig 
att gräva upp lupinerna!
Mariana Mattsson från Lycksele vill ha kvar sina lupiner. I Lappland är både de  
och parkslide värdefulla inslag i trädgårdarna och ett förbud vore förödande.
TEXT OCH FOTO: ANNA FEDORIW
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Irritationen är märkbar när Mariana beskriver 
trädgårdsodlarnas situation i norra Sverige.

– Ifrån Norrlandsodlarnas sida så kan man verkligen 
få känslan av att de inte har koll på hur verkligheten 
ser ut i norra Sverige, säger Mariana som menar att 
när man odlar i zon 78 är man glad för det mesta 
som fungerar, för det vimlar inte av sorter som är 
härdiga för Lappland i plantskolornas sortiment.

– Utveckling av växter för nordliga trädgårdar är 
ytterst mager, säger Mariana som inte tror att det 
kommer komma någon med ersättningsförslag till 
de arter som eventuellt blir förbjudna. Hennes hopp 
står istället till finnarna som är duktiga på att ta fram 
härdiga arter.

 En som gör mycket för sortimentet i norr, det 
är Blomqvist plantskola i Finland. Leif Blomqvist 
hämtar mycket växtmaterial ifrån Ryssland och andra 
områden med liknande klimat. 

Egen förökning sällsynt i Sverige
Mariana tycker att Finland verkar ha en starkare 

tradition av lokal plantskoleverksamhet utspridd över 
hela landet och vårda sig om den kulturen, och inte 
bara hämta allt växtmaterial från Holland. 

 Här i trakten är det väl bara Hansskogs plantskola 
utanför Umeå som faktiskt drar upp och förökar sitt 
eget lokala växtmaterial, säger Mariana.

”De flesta trädgårdsägare har väl tillräckligt med problem 

med kvickrot, kirskål och sork utan att sen  

behöva jaga lupiner också!”

Maja Persson på Lantbrukarnas Riksför
bund (LRF) Trädgård ansvarar för LRFs 
remissvar om lagändringarna kring 

invasiva främmande arter. Hon menar att den 
första versionen av EUlistan är acceptabel men 
frågar sig hur kommande versioner kan påverka 
trädgårdsbranschen.
– Det kommer ju förslag på sånt som finns i 

den svenska produktionen. Lupin exempelvis, 
säger Maja Persson.

De delar av LRF som berörs av de nya regler
na är trädgårds och plantskoleproduktionen.

– Vi håller nu på med att sammanställa vad 
som finns i produktion och ungefär vad det har 
för produktionsvärde, så vi vet vad det kan blir 
för ekonomiska konse
kvenser om de växterna 
skulle hamna på EU
listan. 

Maja Persson håller 
med om att invasiva 
arter måste kontrolleras 
och att vissa arters sprid
ning måste begränsas, 
men tycker samtidigt att 
man måste ta hänsyn till 
att vi har olika klimat 
inom Europa.

– Vissa växter som kan 
vara invasiva i södra Europa är ju inte det här, 
säger Maja Persson. Men ser de svenska plant
skolorna att en art blir problematisk så är de 
inte negativa till att ta bort den ur sortimentet, 
säger Maja Persson. 

Plantskolorna 
kan drabbas

Maja Persson. Foto: LRF
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Lupinbordet snart ett 
minne blott?
Trädgårdsmässan 2016 kan ha varit den sista där 
lupiner fick säljas. I alla fall om arten kommer 
med på den EU-gemensamma listan över invasi-
va arter som blir förjudna att inneha, säljas och 
spridas inom unionen.

Lupin och jättebalsamin är två arter som är före-
slagna att läggas till förbudslistan. AF

Böteshotet dröjer 
men börja rensa i 
rabatten redan nu
Trots att EU-förordningen är klar så dröjer det innan den får konsekvenser 
för trädgårds odlingen i Sverige. Varken art listan eller de svenska anpassnin-
garna i lagar och regler är beslutade ännu. Det kan dröja ända till årsskiftet 
innan alla resurser är på plats.

Melanie Josefsson är 
svensk expert på 
främmande arter 

och Sveriges representant från 
Naturvårdsverket i EUsamarbetet 
kring IAS  – invasive alien species, 
invasiva främmande arter.

EU-förordningen trädde i kraft den 1 
januari 2015, men har den någon prak-
tisk betydelse ännu?

– Nej, det är först när man har 
beslutat om artlistan som den har 
någon funktion, för den gäller bara 
de arter som är utpekade i listan.

Varför dröjer beslutet om artlistan? Vil-
ka växter som ska vara med i den första 
versionen är ju redan klart?

– Det är vissa formaliteter som 
behöver redas ut mellan Euro
peiska parlamentet och EUkom
missionen innan kommissionen 

kan stadfästa listan. Jag hoppas 
att det kan ske någon gång under 
sommaren, men det har dröjt flera 
månader redan. Beslutet skulle 
tagits i februari men har blivit 
försenat på grund av de här for
mella problemen. Det handlar om 
hur riskbedömningarna av arterna 
ska hanteras.

Vad tycker du att vi trädgårdsodlare ska 
göra under tiden?

– Ni ska se om ert hus och låta bli 
att plantera de här växterna, och 
självsanera så att säga. Det finns 
ju egentligen ingen anledning att 
använda de här växterna. Väldigt 
mycket växter kommer ju ut i 
trädgårdarna genom byten och fly
tt, så tänk på vad du tar emot och 
planterar i din egen trädgård.

Än så länge är det bara vattenhyacint 
och gul skunkkalla som är med på listan 
och som kan vara aktuellt för trädgård-
sodlare att börja ta bort. Men snart 
måste vi väl gräva upp alla lupiner?

– Det är inte säkert att lupinen 
kommer med på listan. Det är 
många medlemsländer som menar 
att den är för utbredd och att man 
därför inte kommer att kunna göra 
något åt den. Man måste ju kunna 
vidta åtgärder som leder till en 
förbättring. 

Fast SLU ser ju gärna att den blir för-
bjuden, för då skulle det ofrivilliga 
spridandet av lupinfrön mellan olika 
vägsträckor tas mera på allvar?

 Det är väl frågan om det skulle 
tas på allvar även om det finns 
lagkrav. Vi kommer inte kunna 
kontrollera att alla efterlever alla 
regler överallt och det är ju ingen

TEXT OCH FOTO: ANNA FEDORIW
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ting som hindrar Trafikverket att 
ställa krav på regöring av slåtterag
gregaten ändå om det tycker att det 
är nödvändigt.

Centrum för biologisk mångfald på 
Statens Lantbruksuniversitet (SLU) sak-
nar ett samarbete mellan myndigheter-
na. Är det något ni planerar?

– Vi har en samverkansgrupp 
med berörda myndigheter där 
SLU är med. Men det är Artda
tabanken från SLU som deltar. 
Centrum för biologisk mångfald 
är däremot inte med. Det vore 
värdefullt att ha dem med i arbetet 
och vi bör se om förutsättningarna 
finns för CBM att också var med i 
samverkansgruppen för IAS.

Varför är inte parkslide eller parksallat 
med på listan?

– Parkslide var med länge i 
diskus sionen förra året men det 
var många medlemsländer som 
inte ville att den skulle vara med 
för att den är så utbredd, så den 
försvann i somras. Parksallat har 
inte varit på förslag ännu.

Är det av samma anledning som inte 
mördarsnigeln finns med heller?

– Nej, mördarsnigeln, eller 
spansk skogssnigel som den egent
ligen heter, den härstammar ju 
från Spanien så den är ingen främ
mande art inom EU. Därför får 
den inte vara med på den EUge

mensamma listan över främmande 
invasiva arter.

Kan parkslide, parksallat och mördars-
nigeln komma med på en svensk lista?

– Ja, det skulle de kunna göra. 
Vi – Naturvårdsverket och Havs 
och vattenmyndigheten – har lagt 
ett förslag på att det ska bli en 
svensk lista, det var i januari i år. 
Men det är regeringen som beslu
tar om det ska bli någon lista och 
vilka arter i så fall som kommer tas 
med där. Det är inte riktigt klart 
än med processen hur arterna ska 
tas fram, men det är sagt att vi på 
Naturvårdsverket ska göra det i 
samarbete med Jordbruksverket 
och Skogsstyrelsen.

Tycker du att det finns ett behov av en 
svensk lista?

– Ja, det tycker jag, i och med 
att det är många för Sverige främ
mande invasiva arter som inte 
täcks av EUlistan. Det är framför 
allt de arter som härstammar från 
någon del av EU och som inte får 
vara med på den EUgemensam
ma listan. Som spansk skogssnigel 
och sjögull till exempel.

Finns det någon möjlighet att dela in 
Sverige i olika regioner där vissa arter 
är förbjudna i vissa regioner men tillåt-
na i andra?

– Jo, vi har en möjlighet att dela 
in landet, det har vi. Den nationel

la listan kan gälla för hela landet 
eller delar av landet. Vi har pratat 
om det. Kanske det kan bli så i ett 
senare skede. Men jag tror att man 
får göra det så enkelt som möjligt 
så här i början.

Hur kommer trädgårdsodlare påverkas 
av de här nya reglerna?

– Vi vet inte riktigt än hur hårt 
kommissionen vill att vi ska gå 
fram när det gäller just trädgård. 
Förordningen är ju väldigt hårt 
skriven, man får inte inneha de lis
tade arterna, sälja eller sprida dem. 
Men nu har EUkommissionen 
börjat backa lite när det gäller djur 
och kraven på utrotning. Fast när 
det gäller trädgårdsväxter så vi vet 
inte ännu. Det rimliga vore att det 
blir förbjudet att sprida växterna. 
Och att man om man skulle göra 
det får böter. Men ingenting är 
klart än.

Vad gör Naturvårdsverket just nu?

– Vi jobbar febrilt med att försöka 
få bitarna på plats. Det finns väldigt 
mycket som ska göras. Informa
tionsinsatser, bygga upp övervak
ning och så arbetet i Bryssel med 
att granska de arter som är uppe 
på förslag nu. Så småningom så 
kommer det komma ut informa
tion till allmänheten. 

Nya arter till listan varje år
Varje år kommer en kommitté lägga fram nya förslag 
på arter som EU-förordningen om invasiva arter ska 
reglera. 

Varje art ska riskbedömas av medlemsländerna och 
godkännas av ett vetenskapligt forum så inga misstag 
görs.

Kommittén röstar sedan för eller emot om arterna ska 
tas upp på den EU-gemensamma listan.

Alla medlemsländer har minst en representant i kom-
mittén och Sverige har två:

• Sofia Brockmark från Havs- och vattenmyndigheten

• Melanie Josefsson (bilden) från Naturvårdsverket
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Svenska reglerna 
blir klara till nyår

Parkslide och parksallat 
och jätteloka och lupin,

vi lät dem leva,
vi lät dem så fröna...

och Europakommissionen om hur 
den formella processen ska gå till. 
Som det ser ut nu i maj så väntas 
beslutet komma under juli 2016. 

Förslag om svensk artlista
Den EUgemensamma listan in

nehåller 37 växt och djurarter som 
är främmande inom hela EU. Det 
är orsaken till att mördarsnigel inte 
finns med på listan. Den är nämli
gen inhemsk i Spanien och därför 
inte en främmande art inom EU. 

Men medlemsländerna har enligt 
förordningen en möjlighet att upp–
rätta egna nationella förbudslistor 
över de invasiva främmande arter 
som är problem i det egna landet. 
En sån lista skulle kunna omfatta 
till exempel mördar snigeln.

FOTO: Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

EUförordning 1143/2014 om 
invasiva främmande arter trädde 
i kraft den 1 januari 2015. Syftet 
med förordningen är att skydda 
den inhemska biologiska mång
falden, människors hälsa och att 
lindra de ekonomiska effekter som 
invasiva främmande arter kan ha 
inom EU.

Försenat sedan februari
För att ha någon praktisk be

tydelse måste förordningen kom
pletteras med en lista över de arter 
som den reglerar. Denna lista har 
tagit över ett år att ta fram och 
skulle egentligen givits laga kraft i 
februari 2016. 

Beslutet har dröjt på grund av en 
oenighet mellan EUparlamentet 

När de svenska lagändringarna är klara blir det bötesbelagt 
att inneha, sälja och sprida de listade arterna. Vid årsskiftet 
beräknas de svenska reglerna vara klara.

Naturvårdsverket och Havs och 
vattenmyndigheten, som är de ans
variga myndigheterna i Sverige, har 
lämnat ett förslag till regeringen att 
en svensk lista ska upprättas. Vilka 
arter som blir aktuella på den 
kommer diskuteras i ett senare 
skede.

Böter kommer efter jul
De svenska lagändringarna som 

behöver göras för att EUförord
ningen ska kunna fungera i Sverige 
kommer att vara genomförda till 
årsskiftet 2016/2017.

När lagändringarna är på plats 
blir det bötesbelagt att inneha, sälja 
och sprida växterna och djuren på 
den EUgemensamma artlistan.

TEXT: ANNA FEDORIW

EU-förordningen får konsekvenser i den svenska lagstiftningen, 
men det dröjer innan alla ändringar är helt genomförda



Sid 17 1/2016   Jord & gödsel

Gör vi inget nu så kommer kanske våra artrika ängsmarker omvandlas till monokulturer 
av lupiner. Två veckor om året ett vackert blått hav, men sen bara bruna fröställningar.

Kampen mot inkräktarna går 
vidare för att den biologiska 
mångfalden ska bevaras och 

ordningen i rabatten upprätthållas. 
Så låt dig inte luras av bubbel
gumsdoftande jättebalsaminer 
eller bambulikt parkslide. Det är 
bekantskaper som du kan få ångra 
djupt, åtminstone om du inte bor 
norr om Gävle eller ämnar ägna 
resten av livet åt ogräsrensning.

Lät den stå i fred för länge
Gunnel Carlson kämpar ännu 

våren 2016 mot sitt fruktade japan
ska monster. 

– Nu ryker varje skott med hand
kraft eller trimmer, säger hon när 

Rädda änglamarken

jag frågar om hon nånsin lyckades 
utrota den där parksliden som 
hon så olyckligt släppte in i sin 
trädgård. 

– Jag lät den nog stå i fred i för 
många år, menar hon.

Följ inte Gunnels exempel
I Skånes djupa och bördiga jordar 

tar parksliden sannerligen för sig, 
och Gunnel Carlson avråder även 
idag från att förföras av de röda 
stammarna och de stora exotiska 
bladen. 

– Följ inte mitt exempel att plant
era in den i trädgården, säger hon. 
Den ger aldrig upp!

Gunnel Carlson. Foto: Pernilla Bergdahl
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