
 

 

Hanteringsplan för fem 
invasiva arter 

Strängnäs kommun, 2022 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beställning: Strängnäs Kommun 
Framställt av: Väg & Miljö AB 
Granskningsversion: 2022-02-24 
Uppdragsansvarig: Joakim Wester /rapport, inventering, GIS) 
Kvalitetsansvarig: Klas Andersson 
Fotografier: Joakim Wester, Mats Grimfoot. Försättsblad: lupiner i vägkant, Sunnemo, Värmlands län, Mats Grimfoot.  
Illustrationer och kartor: Väg & Miljö AB 

  



 

Sida 1 av 21 

 

BAKGRUND 

Väg & Miljö fick i uppdrag av Strängnäs kommun att bistå med framtagande hanteringsplaner för 
fyra invasiva arter i Strängnäs kommun. I uppdraget ingick också att genomföra 
uppvisningsbekämpning av en lokal för varje av de i beställningen efterfrågade fyra arterna.  

Denna rapport är ett samlingsdokument för åtgärderna som beskrivs i de enskilda 
hanteringsplanerna med tillägg för generella metodgenomgångar med fördelar och nackdelar 
samt masshanteringsgenomgångar. 

AKTUELLA INVASIVA ARTER 

I uppdraget ingick att redovisa ekologi och bekämpningsmetodik för blomsterlupin (Lupinus 
polyphyllus), jättebalsamin (Impatiens glandulifera), jätteloka (Heracleum mantegazzianum), 
vresros (Rosa rugosa) och parkslide (Reynoutria japonica). Vid fältbesök så noterades att 
blekbalsamin (Impatiens parviflora) var en frekvent förekommande art i kommunen. Den 
påträffades bland annat i kommunens egen kompostjord. Då blekbalsamin bedömdes vara en 
viktig art att hantera inom Strängnäs kommun togs den med inom ramarna för grunduppdraget. 

Blomsterlupin 

 
Figur 1. Blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus) blommar vanligen runt midsommar, men den kan kännas igen på sina frökapslar och 
blad nästan året runt. Foto Mats Grimfoot. 

Blomsterlupin är en flerårig ört som tillhör familjen ärtväxter. Blomsterlupin är en relativt stor och 
spektakulär art. Den har en tilltryckt hårig stjälk som står upprätt och kan bli över en meter hög. På 
dess stjälk och från rotstammen sitter långskaftade fingrade blad där varje småblad är 3–15 cm 
långt, 1–2 cm brett och lansettlikt. Den blommar i juni–juli och blommorna sitter i täta toppställda 
klasar på en hög spira. Varje blomma är 1–1,5 cm lång, oftast blå till blåvioletta men kan också vara 
vit eller rosa. Blomsterlupinens ursprungliga utbredningsområde är Nordamerika. Arten växer i 
stora mängder längs med vägar och banvallar vilka ofta fungerar som spridningskorridorer i 
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landskapet. Varje individ kan producera flera hundra frön som dessutom är långlivade. Fröna 
sprids sedan längre sträckor med vattendrag och olika former av mänsklig aktivitet. Varje planta av 
blomsterlupin kan bli 20 år gammal, den har en relativt kort generationstid vilket innebär att den 
kan sätta frö tidigt (efter två till tre år). Fröbanken kan ligga kvar i uppåt 70 år vilket gör att den  
kan komma tillbaka efter lång tid. Den föredrar näringsfattiga och väldränerade ruderatmarker 
men har på flera håll i Europa visat sig anpassningsbar till blötare och näringsrikare marker. 
Rötterna har knölar som innehåller kvävefixerande bakterier, vilket medför att lupinen kan leva på 
relativt näringsfattiga marker men också att den bidrar till att kväveberika marken. 

Jättebalsamin 

 
Figur 2. Jättebalsaminens (Impatiens glandulifera) rosa blommor och högväxta stjälkar är omisskännliga när de är stora, men små 
individer kan lätt misstas för andra arter i släktet Impatiens. 

Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) kommer ursprungligen från västra Himalaya. Den är en 
högväxt ettårig ört som kan bli upp till 2,5 meter hög och som oftast växer i stora bestånd. 
Blommorna är rosa och ibland vita, stjälkarna är grova och köttiga, ofta rödaktiga med motsatta 
eller kransställda blad. Bladen är lansettlika och har sågade kanter, vid basen med skaftade körtlar. 
Jättebalsamin förekommer i fuktiga till blöta mycket näringsrika biotoper, såsom bland annat; 
eutrofa stränder, rika sumpskogar, skogsbäckar, högörtsängar, fuktiga ruderatmarker, hyggen och 
parker. Jättebalsamin växer främst i öppna till halvöppna miljöer detta då arten har en viss 
känslighet för skuggning. Den växer ofta tillsammans med brännässla (Urtica dioica), kirskål 
(Aegopodium podagraria), vass (Phragmites australis), pestskråp (Petasites hybridus), mjölke 
(Chamaenerion angustifolium) och strandlysing (Lysimachia vulgaris). Jättebalsamin är en 
snabbväxande annuell med cirka tretton veckor från frögroning till blommande individ. 
Blomningen kan sedan fortgå i cirka tre månader. Arten är både insekts- och självpollinerande. 
Jättebalsamin har både en hög nektarproduktion och en hög fröproduktion, 500—800 frön per 
planta. Spridning sker endast med frö genom att frukterna spricker upp explosionsartat vid 
beröring och frön slungas iväg i flera meter från moderplantan (upp till sju meter). Mer långväga 
spridning förekommer även med vatten, längs botten när det gäller helt färska frön samt att torra 
frön flyter. 
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Blekbalsamin 

 
Figur 3. Blekbalsamin (Impatiens parviflora), med tydlig rak sporre, kan förväxlas med bland annat springkorn men skiljs enklast åt på 
den böjda sporren. 

Blekbalsamin (Impatiens parviflora) kommer ursprungligen från bergsområden i Asien. I Sverige 
noterades arten vara helt naturaliserad på 1850-talet. Arten är avsiktligt införd som trädgårdsväxt. 
Blekbalsamin är en lågväxt medelstor ettårig ört som kan bli upp till 1,5 meter hög, dock vanligen 
mellan 20 och 60 cm. Hos välutvecklade plantor växer den inte sällan med förgrenade stammar 
från de nedersta noderna. Blekbalsamin växer ofta i stora bestånd. Bladen är lansettlika fem till 
tolv cm långa och två till fem cm breda, kanterna är skarpt tandade med 20—35 tänder på var 
sida. Längst ned på stammen sitter bladen motsatta och längre upp är de strödda. Bladstjälken 
har stjälkade glandler som kan fungera som extra nektarkälla. Blommorna sitter i klasar om fyra till 
tio (sällsynt en till 15) blommor på en blomstjälk som är lika lång eller längre än de översta bladen. 
Till skillnad mot andra arter i släktet balsaminer växer de en till två cm långa blommorna hos 
blekbalsamin upprätt. Blommorna är blekt gula med röda fläckar på insidan, en varietet med vita 
blommor och gula fläckar finns också beskriven. Blommorna har en rak sporre. Antalet frön är 
beroende av näringstillgång och beståndets täthet, i extrema fall kan en planta sätta upp till 10 
000 frön, vanligtvis ligger antalet frön per planta på mellan 1 000 och 2000. Till skillnad från 
jättebalsaminen har blekbalsaminen en fröbank på upp till fyra år. Rötterna är vanligtvis ytligt 
växande med en kortlivad primärrot som senare ersätts av adventivrötter från de nedersta 
noderna. Arten reproducerar sig enbart med frön. 
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Jätteloka 

 
Figur 4. Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) känns igen på sina fingrade spetsiga blad och sin stora storlek när den är fullstor. 
Mindre exemplar kan misstas för diverse andra flockblommiga växter men skiljs lättast åt på bladen. 

Jättelokan är en art i familjen flockblommiga växter (Apiacae) som härstammar från västra 
Kaukasien där den förekommer i ängar och örtrika tallskogar på högre höjder upp till 2000 meter 
över havet. Jättelokan är en perenn ört som lever upp till tolv år och som endast blommar en gång 
(hapaxant). Den växer från en förgrenad gulfärgad rot som går 40-60 centimeter djupt. Jättelokan 
har innan blomning en vegetativ rosett med tre till fyra blad, i ett till flera år beroende på 
förutsättningarna. I dess invasiva utbredningsområde föredrar jättelokan näringsrika jordar med 
tillräcklig tillgång på vatten, exempelvis friska övergivna ängsmarker, vägkanter, jordupplag och 
utmed vattendrag i framförallt jordbrukslandskapet. Arten förökar sig genom fröspridning och 
fröbanken är upp till 9 år, ingen vegetativ förökning har noterats hos arten. Jättelokan kan 
självpollinera vilket innebär att arten kan grunda nya populationer utifrån en enda planta. För att 
fröna ska gro behövs en cirka två månader lång period med temperaturer kring två till fyra grader 
Celsius. Jättelokan är en hälsorisk då växtsaften hos arten i kombination med solljus skapar skador 
i form av blåsor och sår på huden (fototoxisk). Jättelokan kan förväxlas med palsternacka 
(Pastinaca sativa, L.), men skiljs från denna då palsternackan är parbladig och har gula blommor. 
Strätta (Angelica sylvestris, L.) är en annan förväxlingsrisk, men skiljs enklast åt från dessa genom 
jättelokans storlek och att bladen hos strättan har lila band basalt på bladen. Den kan även 
förväxlas med kvanne (Angelica archangelica, L.) men kvanne har gul/gröna blommor som är 
klotformade och frukterna saknar de karakteristiska oljekanalerna som jättelokan har. Arten kan 
även förväxlas med tromsöloka (H. persicum) och bredloka (H. sosnowskyi). Den skiljs från 
tromsöloka genom att tromsölokan luktar anis och att dess stam nertill är lila, och från bredlokan 
genom att bredlokans blad inte är utdraget spetsiga. 
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Vresros 

Vresrosen (Rosa rugosa) förekommer naturligt i östra Asien från södra Kamtjatka till Korea och 
nordligaste delarna av Japan och Kina där den växer på stabila dyner, steniga stränder och i artrika 
ängar. Vresrosen importerades som trädgårdsväxt, både för prydnad och som rotstock för 
ympning av rosor, samt för stabilisering av sanddyner. Första fynduppgift från Sverige är från 
1918. Arten är en storväxt upp till två meter hög rikligt förgrenad buske som är mycket härdig. 
Vresrosen klarar av bränning, saltinträngning, perioder av torka, höga temperaturer och 
sandtäckning dess rötter kan nå ner till två meters djup. Stammen är rikligt borsttaggig varvat 
med glesa grova raka taggar. Bladen hos vresros är tjocka, rynkiga, blankt mörkgröna med grova 
nerver med en luden undersida. Vresrosen bildar täta bestånd genom att plantan skickar utlöpare 
som växer mycket snabbt. Jorden ska vara genomsläpplig, ej för näringsfattig och inte för blöt, 
den klarar inte av stående vatten längre perioder. Vresros gynnas av småskalig störning, både 
antropogen och naturlig.  Fröna är mycket kapabla att sprida sig dels genom vatten men också 
genom att de blir föda åt olika djur och på så vis transporteras vidare till nya lokaler. Vresrosor 
förökar sig vegetativt med rotskott, vilket vanligtvis har en stor effekt på lokal skala efter den 
initiala etableringen genom frö. 
 

Figur 5. Vresrosbestånd, vresrosen (Rosa rugosa) skiljer sig från andra rosor på sina rikliga små vassa taggar. Vissa hybrider och 
odlade varianter förekommer som kan vara svårbestämda. 
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Parkslide 

 
Figur 6. Parkslide (Reynoutria japonica) är lätt att känna igen på sina sicksackplacerade blad på röda stjälkar när de är små och på de 
bambuliknande stjälkarna på stora exemplar. 

Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i Asien där den finns i Japan, Kina, Vietnam och 
Korea. Parkslide är nu introducerad över stora delar av världen, i Sverige noterades parkslide första 
gången förvildad 1909. Parkslide är en storväxt, 50—250 cm hög, flerårig ört med ett 
bambuliknande växtsätt. Stjälken är grov, ihålig och något förvedad. Den är ljust grön eller 
rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med riklig grenighet. Grenarna är upptill 
överhängande och går i toppen ofta i ett sicksackmönster mellan noderna. Bladen är brett 
äggrunda, kala både på över- och undersida och läderartade, 5—15 cm, med tvärt avsatt spets och 
tvär bas. Parkslide är en tvåbyggare (han- och honblommor på separata plantor) i sin ursprungliga 
miljö. Det europeiska beståndet härstammar från en introducerad honlig klon så i Sverige finns 
bara plantor med honliga blommor. Den blommar i september-oktober med vanligen vita, sällan 
rosa blommor som växer i glesa, greniga klasar från bladvecken. Parkslide har etablerat sig 
framförallt i anslutning till trädgårdar och parker men har också skogsbryn, ängsmarker och 
ruderatmarker. Rhizomen är massiva, ofta 5—6 m långa, men längder upp till 20 m har uppmätts. 
De kan växa upp till en meter på en växtsäsong. Naturlig spridning kan också ske via vatten. 
Långdistansspridning sker dock idag främst via flytt av jordmassor och här är spridningen via 
rhizom mycket effektiv, en studie visade att bitar så små som 0,7 g kan växa upp till nya plantor. 
Även stambitar kan ge upphov till nya plantor. Rhizom som begravts upp till två meter under jord 
kan fortfarande växa upp, och detta är troligen sant även vid djupare nedgrävning ned till fyra 
eller fem meter. Rhizomen behåller sin livskraft under lång tid. 
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LAGSTIFTNING 

Lagstiftningen som reglerar hantering av invasiva främmande arter är idag begränsad. 

EU-förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter är den huvudsakliga lagstiftningen som 
idag hanterar vilka arter som är begränsade i hur hanteringen ska ske. För de flesta är artikel 7 som 
reglerar restriktioner för dessa arter mest relevant: 

1. Invasiva främmande arter av unionsbetydelse får inte avsiktligt 
a. Föras in på unionens territorium, inklusive transiteras under tullövervakning, 
b. hållas, inte heller i sluten förvaring, 
c. födas upp, inte heller i sluten förvaring, 
d. transporteras till, från eller inom unionen, utom för transport av arter till 

anläggningar i samband med utrotning, 
e. släppas ut på marknaden, 
f. användas eller utbytas, 
g. tillåtas reproducera sig, växa eller odlas, inte heller i sluten förvaring, eller 
h. släppas ut i miljön. 

2. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga oavsiktlig 
introduktion eller spridning, inbegripet, i tillämpliga fall, på grund av grov vårdslöshet, av 
invasiva främmande arter av unionsbetydelse. 

Av dessa punkter är punkterna g och h de som är mest relevanta för markägare eller 
verksamhetsutförare som en kommun eller privata markägare. De innebär att om en markägare 
får kännedom om att någon av dessa arter finns på sin mark är denne skyldig att bekämpa dem 
samt att ingen spridning av dessa får ske. 

Av de i detta uppdrag ingående arterna är jätteloka och jättebalsamin upptagna i denna 
förordning. 

En svensk lista för invasiva arter som ska begränsas i sin hantering är under framtagande och 
väntas komma under 2022 men det är inte klargjort exakt vilka arter som kommer ingå i denna, ej 
heller något exakt datum för färdigställande. 

Förutom ovan nämnda lagstiftning kan det finnas ytterligare lagstiftning som begränsar vilken typ 
av bekämpning som kan utföras på olika platser. Det gäller bland annat Miljöbalk (1998:808) och 
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.  

Miljöbalken kan reglera vilken typ av bekämpning som kan utföras i skyddade områden som 
naturreservat eller vattenskyddsområden eller att dispenser, anmälan eller tillstånd krävs för vissa 
insatser. Ett exempel som skulle kunna kräva anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet är en 
schaktning i ett våtmarksområde. 

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel reglerar sedan oktober 2021 på vilka allmänna 
platser kemiska växtskyddsmedel får användas. 
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METODIK 

Artportalen 

Först gjordes ett utdrag ur Artportalen (2021) i början på september efter de tidigare nämnda 
arterna de senaste 25 åren, ur detta utdrag gjordes sedan en jämförelse med kommunal mark och 
alla punkter som inte sammanföll uteslöts ur inventeringen. Fynd på kommunal mark fanns i 
Strängnäs (Tosterön, Regementsgatan, Ulvhäll, Kvittens återvinningsstation och södra Strängnäs), 
Mariefred, Byringe, Åkers styckebruk och Malmby flygfält. 

Fältinventering 

Fältinventeringen genomfördes i början på september där alla fynd mättes in i ArcGIS Collector 
samt fotograferades. 

Dessa hanteringsplaner levererades tillsammans med shapefiler över alla inmätta förekomster 17 
december 2021.  

Inventeringsområden 

Inventeringsområdena delades upp efter geografisk närhet i totalt nio mindre områden där fynd 
gjordes. Nedan finns kommentarer kring inventeringarna i de olika områdena då förutsättningarna 
var olika och återfynd ej gjordes på alla punkter från Artportalen.  

Fältarbetet utfördes under september 2021. 

Tosterön 

Flertalet förekomster av balsamin vid Tosterön, jättebalsaminen är mest utbredd. Ett 
parkslidebestånd i villaområdet väster om brofästet noterades där det har grävts i 
parkslidebeståndet vid anläggning av trottoar.  

Regementsgatan 

Ett litet bestånd av blomsterlupin ned mot mälarstranden vid ett nybyggt bostadsområde.  

Ulvhäll 

I Ulvhäll noterades en förekomst av blomsterlupin. 

Kvittens återvinningsstation 

Kvittens återvinningsstation är slutstation för väldigt mycket olika material från många olika 
platser. Detta medför att parkslide sannolikt kan ha förts in i området vid flera olika tillfällen. Inom 
området avgränsades tre separata förekomster, varav en stor som är belägen i botten av den 
stora tippen.  

Det är väldigt viktigt att kvitten informeras om parkslidebestånden på återvinningsstationen så att 
ingen ytterligare spridning sker till områden med massor som eventuellt återanvänds.  
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Södra Strängnäs 

Flera förekomster av parkslide, troligen är dessa rester av äldre bestånd som har grävts i vid 
anläggning av trottoarer. Flera bestånd är sannolikt uppkomna ur villakomposter på kommunal 
mark. Även flera bestånd utanför kommunal mark noterades, dessa är dock ej inmätta.  

Mariefred 

I Mariefred fanns det framförallt parkslide, återfynd gjordes inte på alla punkter som rapporterats 
in till artportalen.  

Byringe 

Hela den gamla banvallen är kommunal mark enligt underlaget från Strängnäs kommun. Här har 
enbart området runt Byringe station + 200 m inventerats. Inrapporterat till artportalen fanns en 
blomsterlupinpunkt vid Byringe station men bedömningen är att det finns blomsterlupin utmed 
stora delar av banvallen. En eventuell inventering av hela banvallen skulle kräva en separat 
beställning då det blir väldigt omfattande, den totala sträckan är ca 15 km. 

Åkers styckebruk 

Här noterades en jättebalsaminpunkt i artportalen som det ej gjordes något återfynd av vid 
fältbesöket. Svämytorna kring Råcksta å är lämpliga för miljöer för jättebalsamin så detta är ett 
område som bör hållas under uppsikt. Ett återbesök under tidig sommar 2022 rekommenderas 
för att eventuellt identifiera eventuella förekomster som var svåra att lokalisera sent på säsongen.  

Malmby flygfält 

Malmby flygfält är ett pågående detaljplaneprojekt där det i samband med 
naturvärdesinventeringen som genomfördes 2021 noterades både blomsterlupin och jätteloka 
(Andersson K, Andersson M, 2021). 

Då jätteloka är reglerad enligt EU-förordning 1143/2014 medan blomsterlupinen fortfarande är 
oreglerad. Det innebär att det är en juridisk skyldighet att hantera jättelokan innan byggnation 
påbörjas för att förhindra spridning. 

 

BEKÄMPNINGSMETODIK 

Blomsterlupin 
Manuell grävning 

Plantorna grävs upp med rötterna och skickas till förbränning. Bör göras två gånger per säsong och 
tills fröbanken är uttömd. Efter de första årens insatser räcker det med ett besök per år förutsatt 
att inga plantor som är äldre än ett år förekommer på platsen. 

Fördelar:  
- Kräver inte maskiner och går därför att använda på alla ytor.  
- Lätt metod som inte kräver någon särskild utbildning.  
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- Mindre avfall än schaktning. 
- Mängden plantor avtar med åren. 

 
Nackdelar: 

- Kräver långa bekämpningsplaner för att tömma ut fröbanken. 
- Relativt kostsam metod. 

 

Schaktning 

Plantorna och omkringliggande jord ned till ett djup av minst 30 cm schaktas av med grävmaskin 
och skickas till deponi eller destruktion beroende på mängder. 

Fördelar:  
- Tidsspannet för bekämpning är avsevärt kortare än andra metoder då fröbanken schaktas 

bort. 
- Lämplig vid byggnation om schaktningsarbete ändå ska utföras. 

 
Nackdelar: 

- Väldigt kostsamt att hantera schaktningsmassor både avseende transport och 
slutmottagare. Ofta mycket dyrare än själva schaktningen. 

- Kräver att det går att ta sig fram med större maskiner och lastbilar för att det ska vara 
praktiskt genomförbart.  

- Miljömässigt en avsevärt sämre metod än manuell grävning 
 

Slåtter 
Slåtter med röjsåg/lie/slaghack eller liknande skärande eller slagande instrument. Behöver göras 
innan blomning och minst två—fyra gånger per säsong till fröbanken är uttömd och inga 
vegetativa plantor förekommer.  
 
Fördelar:  

- Relativt billig metod på de ytor den går att använda. 
- Ingen avfallshantering om slåttern sker innan blomning. 
- Kostnaden är konstant över hela bekämpningsplanen. 

 
Nackdelar: 

- Då mängden plantor inte minskar nämnvärt över tid med denna metodik är det svårt att 
bedöma detta som en bekämpningsåtgärd. Lämpligare för spridningsbegränsning. 

- Lämpligast på större flacka ytor som är åtkomliga med maskiner. 

Jättebalsamin 
Slåtter 
Slåtter med röjsåg/lie/slaghack eller liknande skärande eller slagande instrument. Slåttern ska 
göras nedanför nedersta bladnod och behöver göras innan blomning och minst tre gånger per 
säsong.  
 
Fördelar:  

- Relativt billig metod på de ytor den går att använda. 
- Ingen avfallshantering om slåttern sker innan blomning. 

 
Nackdelar: 

- Kan vara svår att genomföra i väldigt stenig/buskig terräng. 
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Rotdragning 
Manuell rotdragning, roten måste separeras från stammen efter dragning. Kan ske både före och 
efter blomning, om före blomning kan materialet lämnas för kompostering, annars måste det 
samlas ihop i säckar och skickas på förbränning. 
 
Fördelar:  

- Relativt billig metod på de ytor den går att använda. 
- Ingen avfallshantering om det sker innan blomning. 
- Går att göra på alla ytor. 
- Går även att använda på blommande plantor om materialet samlas in.  
- Lätt metod som inte kräver någon särskild utbildning.  

 
Nackdelar: 

- Viss tendens till att plantor rotar om sig om inte plantorna knäcks fullständigt. 

 

Blekbalsamin 
Slåtter 

Samma metodik som för jättebalsamin, men då blekbalsaminen har en fyraårig fröbank krävs en 
längre bekämpningsplan. Blekbalsamin blommar också något tidigare än jättebalsamin.  

Rotdragning 

Samma metodik som för jättebalsamin, men då blekbalsaminen har en fyraårig fröbank krävs en 
längre bekämpningsplan. Blekbalsamin blommar också något tidigare än jättebalsamin.  

Schaktning 

Plantorna och omkringliggande jord ned till ett djup av minst 30 cm schaktas av med grävmaskin 
och skickas till deponi eller destruktion beroende på mängder. 

Fördelar:  
- Tidsspannet för bekämpning är avsevärt kortare än andra metoder då fröbanken schaktas 

bort. 
- Lämplig vid byggnation om schaktningsarbete ändå ska utföras. 

 
Nackdelar: 

- Väldigt kostsamt att hantera schaktningsmassor både avseende transport och 
slutmottagare. Ofta mycket dyrare än själva schaktningen. 

- Kräver att man kan ta sig fram med större maskiner och lastbilar för att det ska vara 
praktiskt genomförbart.  
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Jätteloka 

Vid hantering av jätteloka är det väldigt viktigt att heltäckande klädsel används då de innehåller 
furokumariner som kan ge upphov till kraftiga hudskador vid kontakt med solljus. Även visir 
rekommenderas då plantorna ofta är väldigt stora och kan slå i ögon och ansikte.  

Rotkapning 

Manuell rotkapning med vässad spade minst 15 cm under jord och innan blomning. Syftar till att 
utarma fröbanken och förhindra frösättning. Efter de första årens insatser räcker det med ett 
besök per år förutsatt att inga plantor som är äldre än ett år förekommer på platsen. 

Fördelar: 
- Relativt billig metod. 
- Går att använda på svårframkomliga ytor. 
- Ingen avfallshantering om det sker innan blomning. 
- Lätt metod som inte kräver någon särskild utbildning.  

 
Nackdelar: 

- Fungerar ej på stenig mark. 
 

Schaktning 

Plantorna och omkringliggande jord ned till ett djup av minst 30 cm schaktas av med grävmaskin 
och skickas till deponi eller destruktion beroende på mängder. 

Fördelar:  
- Tidsspannet för bekämpning är avsevärt kortare än andra metoder då fröbanken schaktas 

bort. 
- Lämplig vid byggnation om schaktningsarbete ändå ska utföras. 

 
Nackdelar: 

- Väldigt kostsamt att hantera schaktningsmassor både avseende transport och 
slutmottagare. Ofta mycket dyrare än själva schaktningen. 

- Kräver att man kan ta sig fram med större maskiner och lastbilar för att det ska vara 
praktiskt genomförbart.  

Slåtter 
Slåtter med röjsåg/lie/slaghack eller liknande skärande eller slagande instrument. Behöver göras 
innan blomning, men inte förrän blomanlag har satts, och minst två gånger per säsong till 
fröbanken är uttömd och inga vegetativa plantor förekommer.  
 
Fördelar:  

- Relativt billig metod på de ytor den går att använda. 
- Ingen avfallshantering om slåttern sker i rätt tid. 
- Kostnaden är konstant över hela bekämpningsplanen. 

 
Nackdelar: 

- Lämpligast på större flacka ytor som är åtkomliga med maskiner. 
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Vresros 
Grävning, sållning 

Buskage dras upp med rötterna med hjälp av gripklo eller sållningsskopa till grävmaskin. Upptaget 
material bränns på plats eller tas om hand vid deponi. Kräver uppföljning flera år då rötter kan 
skjuta nya skott även från mycket små rotdelar. 

Fördelar: 
- Relativt billig metod. 
- Väldigt effektiv på sandytor. 

 
Nackdelar: 

- Fungerar ej på stenig mark. 
- Kräver att det går att ta sig fram med maskiner.  
 

Manuell grävning 

Buskage grävs upp för hand, rötterna dras och grävs fram. Upptaget material bränns på plats eller 
tas om hand vid deponi. Kräver uppföljning i flera år då kan skjuta nya skott även från mycket små 
rotdelar. 

Fördelar: 
- Går att göra på nästan alla ytor.  
- Lätt metod som inte kräver någon särskild utbildning.  

 
Nackdelar: 

- Fungerar ej på stenig mark. 
- Väldigt ansträngande arbete om det är större ytor, stora arbetslag är att föredra.  

Parkslide 
Besprutning 

Besprutning med glyfosat görs en gång om året på hösten innan plantan går ner i vinterdvala. 
Den bästa metoden är att injicera glyfosat in i de enskilda stammarna efter att ha slagit av 
plantorna, denna metod är dock idag inte godkänd i Sverige. Det går också att bespruta bladen 
men effekten är då sämre. Om slåtter görs måste alla växtdelar skickas till förbränning.  

Besprutning leder inte till utrotning av parkslide på lokalen utan tvingar ner växten i dvala, det 
finns idag ingen säker metod för att totalt bli av med parkslide utan risk för spridning. 

Fördelar: 
- Relativt billig metod. 
- Har effekt. 
- Korta bekämpningstider med begränsad spridning av kemiska växtskyddsmedel. 

 
Nackdelar: 

- Kemisk bekämpning är inte tillåten på allmänna ytor sedan oktober 2021. Kräver dispens 
från miljönämnd eller undantag från Naturvårdsverket.  
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- Effektivaste metoden för applicering av gift idag inte godkänd i Sverige (injicering med 
spruta). 

- Kräver särskild utbildning och tillstånd för användning. 
- Inte alltid tillåten i vattenskyddsområden. 
- Utrotar inte parkslide. 

 

Täckning 
Fördelar: 

- Relativt billig metod för små bestånd 
 

Nackdelar: 

- Okänt hur långa tider som krävs för att parksliden inte ska återkomma, exempel på 40-
åriga dvalor är kända. 

- Parkslide kan ta sig igenom många dukmaterial, krävs speciella typer. 
- Vid täckning av för liten yta förekommer risk för spridning med hjälp av laterala rotskott. 
- Risk för att täckta områden glöms bort. 

 

 

HANTERING AV MASSOR 

 
Flera av de ovanstående bekämpningsmetoderna kräver mass- eller växtdelshantering under eller 
efter bekämpningen.  

Växtarter som kräver varsam hantering av rot- eller växtdelar som skiljts från jorden vid 
bekämpningen: 

- Blomsterlupin 
- Parkslide 
- Vresros 

Växtarter som kräver varsam hantering av massor där växtdelar, rotdelar och frön inte skiljts från 
jorden vid bekämpningen: 

- Parkslide 
- Blomsterlupin 
- Jätteloka 
- Blekbalsamin 
- Vresros 

De stora kostnaderna vid massahantering är för transport och invägning av massor, själva 
schaktningen är oftast inte så kostsam jämfört med manuella metoder. Ofta kan hanteringen av 
massorna kosta 10—20 gånger så mycket som schaktningsarbetet.  
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Det går inte att säga generellt hur massor ska hanteras utan varje art har sin egen problematik 
baserat på lagstiftning, bekämpningssvårighet, platsspecifika förutsättningar, lokala 
förutsättningar och svårigheten att sanera massor som levereras. De senaste åren har många 
massmottagare helt slutat ta emot, eller kraftigt begränsat vilka massor som tas emot med 
hänsyn till invasiva främmande arter. Kostnaderna för invägning av massor som innehåller 
invasiva arter varierar också kraftigt i landet. 

Säkerhetsmått vid hantering av växt- och rotdelar 

Hantering av växt- och rotdelar är betydligt enklare än hantering av förorenade massor men det 
kräver dock ändå säkerhetsmått. Rotdelar har ofta möjlighet att sprida nya plantor vegetativt och 
behöver därför hanteras på ett sätt som gör att de inte sprids.  

Om bekämpningsåtgärder utförs som ger upphov till hela plantor eller delar av plantor som 
stjälkar eller rotdelar så behöver dessa tas om hand, oftast genom att de skickas till förbränning på 
en lokal återvinningsstation eller fjärrvärmeanläggning. I förekommande fall går det ofta att gräva 
ned massorna på samma plats, ned till ett djup där rötterna inte klarar av att sätta nya skott.  

De vanligaste arterna där detta sker är blomsterlupin, gul skunkkalla och vresros. Det gäller 
generellt åtgärder som manuell grävning där rötterna skiljs från jorden. Dessa kan sedan antingen 
mellanförvaras i en container tills uppdraget är slutfört eller köras direkt till mottagare för 
förbränning. Oftast behöver detta inte göras vid slåtter. Förutsatt att slåttern utförs vid rätt 
tillfälle, det vill säga innan blomning. 

Säkerhetsmått vid hantering av invasivförorenade massor 

Hantering av massor som är förorenade av invasiva arter, vare sig det är växt- och rotdelar eller 
frön kräver mycket varsam hantering. Spridning kan ske både med hjälp av frön men även med 
rötter och i vissa fall andra växtdelar.  

Då arter hanteras som har en fröbank eller stora rotsystem kan det vara aktuellt att schakta bort 
delar av ett jordlager för att bli av med både växtdelar och frön. Det gäller till exempel 
blomsterlupin, jätteloka, blekbalsamin och vresros. Schaktning kan vara lämpligt i urbana 
områden och inför nybyggnationer.  

I urbana områden sker regelbundet schaktningsarbeten för ledningar som vatten- och 
avloppsledningar samt elledningar. Då dessa arbeten ofta utförs i områden där invasiva arter 
förekommer är risken mycket stor för vidare spridning beroende på vilken arter det handlar om. I 
dessa fall är det bättre att göra en bortschaktning av de invasivförorenade massorna innan 
schaktningsarbetet för ledningsdragning påbörjas.  

Detsamma gäller för större arbeten som förberedande arbeten när nya detaljplaner vinner laga 
kraft och efterföljande byggnationer. Beroende på art kan en markägare eller byggherre vara 
skyldig att hantera invasiva arter innan någon byggnation eller andra arbeten kan påbörjas om det 
föreligger risk för spridning vid byggnationsarbetet. Ett exempel på detta är jätteloka, som är en 
art som tas upp i EU-förordningen (1143/2014) om invasiva främmande arter. 

Vid schaktning behöver en plan framställas så att så få maskiner och människor som möjligt rör 
sig i det förorenade området. Alla maskiner som rör sig i massorna ska spolas rena från jord och 
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lera innan de kan lämna området. Helst ska detta ske över en yta där det avspolade materialet 
kan samlas upp, men i de flesta fall är detta svårt att uppnå varför det bör säkerställas att inga 
massor lämnar området och sprids till andra platser.  

När massorna väl har schaktats upp så placeras de oftast på ett lastväxlarflak, en container eller 
liknande lastbilsburen anordning för vidare transport till mottagningsplats. Det är väldigt viktigt att 
massorna täcks under transporten för att motverka spridning längs med färdvägen. 

Kvittens återvinningsstation 

Under inventeringen så upptäcktes stora mängder parkslide på Kvittens kommunala 
återvinningsstation. Då området redan är så pass förorenat skulle det kunna gå att använda för 
framtida hantering av parkslide.  

Ett förslag som dök upp under diskussion var att Kvitten blir ålagda att bespruta 
parkslidebestånden med glyfosat samt att de tar emot parkslidemassor från de områden som 
måste schaktas och fortsätter att behandla även dessa med glyfosat enligt 
bekämpningsrekommendationer. Eventuellt kan även täckning användas här om man kan 
säkerställa att stora nog ytor täcks. Detta skulle kräva noggranna kontroller av transporter och 
schaktning samt av själva återvinningsstationens hantering för att undvika spridning av misstag.  
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