
LISTA PÅ ARTER VI SÅG PÅ DEN 2 JUNI 

EU-listade arter:  

 Jätteloka. Sprids via vattendrag med frön. Tips på bekämpning: Bekämpning och hantering av 
jätteloka - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)  

 Jättebalsamin. Sprids via vattendrag med frön. Enkel att bekämpa, ettårig, dra upp innan 
eller slå blomning i ett par år eller låt beta marken så är den borta.  

 Gul skunkkalla. Sprids via vattendrag med frön. Bekämpas enklast genom grävning tidigt på 
våren innan plantan blir för stor.  
   

Ej EU-listade arter  

 Vresros. Sprids både med frön och rotskott. Bekämpas genom grävning. Bete kan hålla 
tillbaka spridningen.  

 Kotula. Sprids främst med frön. Bekämpning har inte prövats så mycket i Sverige, men 
bortgrävning innan blomning verkar fungera. Ogräsättika har också effekt, men kan vara 
svåranvänt i de miljöer den växer i.  

 Tysklönn/sykomorlönn. Kraftigt fröspridd via vind. Bekämpas genom att man drar upp 
fröplantor/tar ner träd innan de börjar blomma.  

 Häggmispel. Fröspridd. Bekämpas genom att man drar upp fröplantor/tar ner träd innan de 
börjar blomma.  

 Knäckepil. Sprids med avknäckta grenar/skott som slår rot i fuktiga miljöer. Svår att bekämpa 
då den sätter mycket rotskott. Man kan ev. utarma den med upprepad röjning i flera år, eller 
behandla stubben med glyfosat/ecoplug (ej tillåtet inom 6 m från vattendrag).  

 Parkslide. Sprids vegetativt, ffa genom rotskott eller för att man flyttar växtmaterial/jord 
med rotdelar i. Svår att bekämpa, på plats diskuterade vi täckning med 
duk/utarmning/glyfosatbehandling/bete/hetvatten. Ingen metod fungerar felsäkert och om 
man väljer att bekämpa får man se till förhållandena på plats. Alternativet är att lämna 
bestånd som inte sprider sig kraftigt.  

  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/Bekampning-av-landvaxter/Bekampning-av-jatteloka/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/Bekampning-av-landvaxter/Bekampning-av-jatteloka/


 

Inbjudan till en kväll om invasiva främmande arter 

Aktiviteten medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö samt LOVA 

Lokala vattenvårdsprojekt 

 

 

 

 

Onsdagen den 2 juni kl 17:30-19:30 vid Björkängs havsbad 

Vattenrådet tillsammans med Björkängs Samfällighetsförening bjuder in till en kväll kring temat 
invasiva främmande arter, med fokus på växter. Vad klassas som en invasiv främmande art, vilka 
problem medför de, vilka arter finns i trakten och vad kan man göra för att bekämpa dem?  
 
Medverkar:  
Emma Lundström och Jessica Andersson handläggare Länsstyrelsen Halland   

 

Vi bjuder på fralla och kall dryck. 

  

På grund av Cov-19 kan vi behöva dela upp oss i grupper, så vänligen anmäl er senast 1 juni. 

Anmälan till LEVAs åtgärdssamordnare: 

Lina Floer: lina.svensson-floer@falkenberg.se, 0766-97 24 48 

 

Varmt välkomna hälsar styrelsen i TURs vattenråd och Björkängs Samfällighetsförening 

 

 

 

 

 

www.tursvattenrad.se 
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