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Det norske Hageselskap samarbeider med de tilsvarende organisasjonene i Sverige (FOR  
Fritidsodlingens Riksorganisation), Danmark (Det danske Haveselskabet) og Island  
(Environment Agency of Iceland), i et nordisk informasjonsprosjekt; Stopp spredningen  
av fremmede, skadelige hageplanter. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd.

De fire hage-organisasjonene har til sammen ca. 200.000 medlemmer og et stort  
kontaktnett både innen handel, forskning og myndigheter. 

Prosjektets varighet er frem til august 2022, men materiellet som er utarbeidet vil være 
viktig i mange år fremover. Målet er å øke kunnskap om fremmede, skadelige planter 
blant kommende gartnere, skoleungdom, samt hobbydyrkere og hageeiere i de nordiske 
deltakerlandene. Prosjektet har spesielt fokus på gjenkjenning og bekjempelse av de ulike 
artene, og forståelse av deres negative innvirkning på det stedegne, biologiske mangfoldet.

I dette dokumentet har vi omtalt fremmede, skadelige planter som er felles  
for de nordiske landene.

Hagelupin er en av de mest alvorlige truslene mot våre 
stedegne engblomster og dermed også for biologisk 
mangfold. Der veksten sprer seg ut over store områder, 
for eksempel langs veiene våre, fortrenger de ikke bare 
stedsegne planter, men jordforholdene endres også 
betydelig ved å binde nitrogen. 
Foto: Bibbi Bonorden

Omslag, illustration: Sandra Doyle
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Skunkkala er en veldig stor plante med blader som kan bli 
opptil 120 cm lange og 70 cm bred. Arten finnes i Norge,  
men er mer utbredt i Sverige. Arten er oppført i fremmed-
artslista i kategori høy risiko (HI). Foto: Torbjörn Tyler

Parkslirekne er vurdert til å utgjøre en svært høy økologisk 
risiko for stedegne arter og naturtyper og er svært vanskelig 
og kostbart å bekjempe. Foto: Anna-Karin Fallheden

Nesten alle fremmede, skadelige planter har blitt plantet som 
prydplanter i hagene våre og deretter spredt ut i naturen. 
Foto: Bibbi Bonorden
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Innledning
Økt oppmerksomhet er en forutsetning skal vi lykkes i å kontrollere og bekjempe de frem-
mede, skadelige plantene. Jo før vi oppdager dem, jo raskere og mindre kostnadskrevende 
blir det å begrense spredningen av dem. Dessuten øker sjansen for at vi kan forhindre nye 
planter å komme inn i landet. Men en økt bevissthet hos allmenheten stiller også krav om 
en bred kompetanse om de skadelige fremmede plantene i hage-, anleggs- og entrepre-
nørbransjen. Dette fremheves også i UNESCOs siste rapport (1) om spørsmål og trender 
innen utdanning i varig utvikling. En økt bevissthet blant allmennheten og kyndige yrkes-
grupper er det viktigste verktøyet i arbeidet for å stanse spredningen av de fremmede, 
skadelige plantene.

En fullgod kunnskap består i å kunne identifisere arter, kjenne til de ulike sprednings-
veiene, virkningen for samfunnet samt kunnskap om hvordan artene skal håndteres og 
bekjempes. Men i dag er det for få yrkespersoner i Norge som har denne kunnskapen. 
Generell kunnskap om de fremmede plantene er mangelfull, og det er bare de mest inter-
esserte som er trygge i å formidle kunnskapen videre. Temaet biologisk invasjon er ikke 
nytt, Charles Elton skrev Ecology of invasions allerede i 1958 (2). Men det har dessverre tatt 
mange tiår før de som tar beslutningene har innsett alvoret, og det kan være en av årsakene 
til at temaet ikke er tydelig kommunisert i kursplaner og lærebøker.

Ved å tilføre læreplaner for de berørte yrkesgruppene om de skadelige plantene, gis det en 
mulighet til å stoppe spredningen og på sikt til og med å kontrollere dem. De yrkesgrup-
pene som det først og fremst er aktuelt for er gartnere, park- og kirkegårdsarbeidere, land-
skaps- og hagearkitekter, anleggsmaskinførere, de som arbeider med grøntanlegg innen 
golf, naturvern, skog- og landbruk. Det er også viktig at planteskoler og firmaer som distri-
buerer frø og planter har en bred kunnskap om hvilke arter som er skadelige, men også om 
de som har forutsetninger for å bli det.

Begrepet fremmede, skadelige arter forkortes internasjonalt til IAS, ”Invasive Alien  
Species” og omfatter både dyr og planter.  Fremmede, skadelige plantearter forkortes  
internasjonalt til IAPS (IAP), ”Invasive Alien Plant Species” og  gjelder bare planter.

Skadelige planter – før og nå
Fremmede planter er uten tvil både verdsatt og godt integrert innen jord- og skogbruk og  
i våre hager. Men når enkelte av disse nykomlingene trives altfor bra, og sprer seg ut i natu-
ren der de fortrenger andre plante- og dyrearter, klassifiseres de som fremmede, skadelige 
planter.

Nordens fauna og flora forandres stadig. Helt fra innlandsisen trakk seg tilbake for cirka 
15.000 år siden har ulike arter dominert landskapet vårt. I begynnelsen var det klimaet  
og artenes spredningsevne som bestemte hvor de ulike artene slo seg til. Men allerede i den 
yngre steinalder, som startet for drøyt 6.000 år siden, begynte menneskene å få stor inn-
flytelse over hvilke arter som forekom i landskapet.

1 De forente nasjoners organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur. 
2 Elton, CS 1958: The Ecology of invasions by animals and plants.
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Det var heller ikke bare botanikeren Carl von Linné og hans studenter som reiste på ekspe-
disjoner til fjerne land og tok med seg hjem eksotiske frø, knoller, løk eller dyr. Det har nok 
alle mer eller mindre dyrkings- og hageinteresserte gjort til alle tider for å tilføre noe nytt 
og eksotisk i hagen. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var det mange 
eventyrere med interesse for botanikk som reiste verden rundt for å lete etter eksotiske 
planter å ta med seg hjem. 

Den bayerske legen Philipp Franz von Siebold var den som innførte parkslirekne til 
Europa. Siebold importerte over tusen planter og dyrearter fra Japan til Europa på 
1840-tallet. Like mye som han blir hyllet for å ha innført planter som blåregn, hortensia, 
bladlilje, pion og morbær, beskyldes han for å ha innført parkslirekne, som nå gir store  
problemer i store deler av Europa. 

Hundrevis av nye plantearter fant nye hjem i botaniske hager, planteskoler og hager i 
Europa. Hortikultur ble populært og lønnsomt og er det fremdeles i dag. I vår tid blir  
virkelig store mengder planter importert gjennom handel på internett, det gjelder både 
trær, busker, flerårige, ettårige og løk.

Land med et høyt inntektsnivå har 30 ganger 3) høyere antall fremmede, skadelige arter 
sammenlignet med land med et lavt inntektsnivå. Derfor er også de største problemområ-
dene med fremmede, skadelige arter ofte begrenset til land med høyt inntektsnivå innen 
EU, Australia og Nord-Amerika, og ikke i Asia, Stillehavsområdene og Afrika. Årsaken er 
større handels- og transportvirksomhet i land med høy inntekt per innbygger.  4)

Klimaforandringer er også en alarmerende grunn til at vestlige land rammes hardere. I 
Sverige har for eksempel Skåne nesten tre uker lengre vekstsesong i dag sammenlignet 
med 1960. Mildere klima gjør at en del planter som tidligere var helt harmløse og bare 
klarte seg i et lunt sørvendt område, nå plutselig sprer seg, også med frø. 

3) Seebens et al., 2018, IPBES, 2019, 
4) Per capita er latin og betyr ”per person”, ordrett ”etter hodet”, og brukes ofte i statistikk for å gjøre sammenligninger.

Rundt århundreskiftet brakte mange eventyrere med botanisk interesse eksotiske planter hjem fra blant annet Asia. I dag skjer 
importen først og fremst gjennom netthandel, og her handler vi både trær, busker, stauderog blomsterløk. Foto: Bibbi Bonorden
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Når typiske hageplanter som syrin, Syringa vulgaris og snøbær, Symphoricarpos albus, 
begynner å spre seg med frø, forandres situasjonen dramatisk. Det samme gjelder for 
dyr, som niland og vannskilpadder, som plutselig klarer å reprodusere seg. Dette er en 
stor utfordring i den tempererte delen av verden. I allerede varme land fører tempera-
turøkningen knapt til at nye arter sprer seg.

Ikke alle fremmede planter fører til problemer i sitt nye miljø. De har ofte vanskelig for å 
vokse og forplante seg i Norden. Men for en del av dem har det nordiske klimaet vist seg å 
være gunstig, særlig der de mangler naturlige fiender. Dette gjør det mulig for plantene å 
formere seg og spre seg, og dermed begynner de å konkurrere med de stedegne plantene 
om plassen og ressurser som pollinatorer, vann og sollys.

Det stadig mildere klima betyr at de plantene som tidligere 
ikke utgjorde en trussel, kan begynne å spre seg med frø,  
og da endres situasjonen drastisk. Syriner er et eksempel på 
dette, og det har derfor blitt oppført som «Sever impact» på 
den svenske risikoklassifiseringslisten over fremmede arter. 
Foto: Cecilia Kusoffsk
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Rynkeroser er veldig herdige og solide busker. De skyter 
rikelig med rotskudd, og kan ta over både blomsterbed og 
sandstrender hvis de får lov. Rynkerosen kan endre jordens 
næringssammensetning og øke mengden organisk materiale. 
Den endrede ernæringstilstanden betyr at bare næringsinten-
sive arter kan bo der, noe som betyr at mange stedegne arter 
forsvinner. Rynkerosen endrer også landskapet. Et sandete 
kystlandskap forsvinner og erstattes av et ugjennomtrengelig 
kratt. Foto: Bibbi Bonorden
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Hva er en fremmed plante?
Flytting av planter rundt om i verden fører ofte til en del spørsmål om hva som er stedegne 
eller ikke. Å kategorisere plantene er en nyttig måte å forklare hvilken tilhørighet arten 
har i et økosystem eller i dens utbredelse. Her er fire kategorier som kan brukes for å for-
klare plantene og deres tilstedeværelse i et miljø:

	● De stedegne plantene
	● De fremmede plantene
	● De fremmede, skadelige plantene
	● De ekspansive plantene

STEDEGNE PLANTER 
En stedegen plante er en art som finnes i et visst økosystem på grunn av naturlige proses-
ser, som naturlig spredning og utvikling. Furu (Pinus sylvestris) og sløke ( Angelica sylves-
tris), som ser ut som en kjempehundekjeks, er eksempler på norske stedegne planter. I de 
fleste tilfellene har ikke mennesker plantet denne arten i området eller påvirket sprednin-
gen. I Sverige har Naturvårdsverket til og med definert en stedegen plante ved en tidslinje. 
For å være en stedegen plante må den ha vært etablert i naturen før år 1800, vært etablert 
sammenhengende etter det og ikke vært innført med hjelp av mennesker. Arter som natur-
lig, det vil si uten hjelp, har kommet hit og utvidet sitt utbredningsområde, defineres som 
stedegne så snart de har vært etablert lenge nok, ti år eller et par generasjoner.

En norsk stedegen plante kan betraktes som en fremmed, skadelig plante i et annet land. 
Noen eksempler på det er nettopp vår furu (Pinus sylvestris), som har blitt et problem i Sør-
Afrika, og spisslønnen (Acer platanoides), som først ble plantet som prydtre i USA og siden 
har rømt og etablert seg i de øst-amerikanske skogene. Der vokser den tett og skygger for 
de stedegne plantene der. Kattehale (Lythrum salicaria), som vokser på fuktige steder i sør-
lige og midtre Norge har blitt et problem i Australia og New Zealand, der den forårsaker at 
elver gror igjen.

FREMMEDE PLANTER 
Dette er planter som ikke skulle ha klart å komme seg hit på egenhånd, men som har blitt 
innført ved hjelp av mennesker, med vilje eller ubevisst, etter år 1800. En fremmed plante 
kan spre seg ut i naturen, der den så overlever og formerer seg, men ikke utgjør noen trussel 
mot andre planter eller dyr. Eksempler på det er mange av hageplantene våre som vi finner 
igjen i naturen, for eksempel snøklokker.

FREMMEDE, SKADELIGE PLANTER 
Dette er planter som har blitt innført ved hjelp av mennesker, akkurat som de fremmede 
plantene. Det som skiller dem er at de skadelige plantene sprer seg raskt, er en trussel mot 
stedegne planter og dyr, menneskenes helse eller for samfunnet og dermed også utgjør en 
trussel mot det biologiske mangfoldet. 

Trusselbildet kan se forskjellig ut på forskjellige steder, spesielt i Norge, som er et avlangt 
land med forskjellige vekstsoner. En fremmed, skadelig plante som for eksempel rynkerose 
(Rosa rugosa) utgjør ingen større trussel nord i Norge, men sør i landet og spesielt langs 
kysten er den en stor plage.
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EKSPANSIVE PLANTER 
Dette er planter som sprer seg raskt og defineres som stedegne siden de fantes her før år 
1800. De nevnes ofte som ugress. Et eksempel er åkervindel (Convolvulus arvensis) som 
kan være svært vanskelig å bli kvitt. Skvallerkål (Aegopodium podagraria) er et annet 
eksempel.

Kattehale er et eksempel på en av våre stedegne planter som forårsaker store 
problemer i andre deler av verden der den ikke hører hjemme. Foto: Owe Jaktlund

Sløke er en stedegen plante som kan forveksles  
med kjempebjørnekjeks og tromsøpalme. 
Foto: Bibbi Bonorden

DISKUSJONSTEMAER
	● Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om skadelige fremmed arter?

	● Hvor vanlig tror du det er at man plukker med seg  
planter eller frø når man er på reise ellers i verden?

	● Kan du komme på flere tilfeller på at den vestlige verden  
har flere problemer med de fremmede, skadelige artene?

	● Hva er forskjellen mellom de ekspansive plantene og de fremmede, skadelige plantene?

	● Noen av de fremmede, skadelige plantene som utgjør de størst problemene i USA er:
	● Kattehale (Lythrum salicaria)

	● Berberis (Berberis thunbergii)

	● Spisslønn (Acer platanoides)

	● Bergeføy (Hedera helix)

	● Kudzu-vintre (Pueraria montana var. Lobata)

Hva tror du er grunnen til at disse plantene har blitt et så stort problem i USA?
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Kjempespringfrø er en av planteartene på EU-listen over fremmede, 
skadelige arter. Dersom du bor i et EU-land, og er eier av en tomt,  
er du juridisk forpliktet til å fjerne arten. Foto: Bibbi Bonorden

Fjæreknapp er en av plantene som foreslås i Sveriges liste 
over invaderende fremmede arter. I Norge er denne merket 
NK, altså ingen kjent risiko. Foto: Erik Hansson

5) Europa Commission, skadelige Alien Species – An European Union response 2016 
6) Forordning 2018:1939

Hva gjøres for å stoppe de  
fremmede, skadelige plantene?
FOR LAND SOM ER MEDLEM I EU De fremmede, skadelige artene forårsaker skader 
for mange milliarder euro for den europeiske økonomien hvert år. (5) I 2015 opprettet der-
for EU en ny lov, en såkalt EU-forordning, som har som formål å begrense disse skadelige 
artenes etablering. Denne loven gjelder for alle land som er medlem av EU. Denne lovbe-
stemmelsen sier at det er forbudt å oppbevare, importere, selge eller dyrke arter som er 
oppført på EUs liste over fremmede, skadelige planter. 

Har du fremmede, skadelige planter på din eiendom, privat eller offentlig, sier EU-forord-
ningen at du er forpliktet til å bekjempe arten. Per i dag er det 27 plantearter som står på 
denne listen. Det er viktig å presisere at disse reglene gjelder EU-land, i Norge har vi litt 
andre regler som nevnt under.

I SVERIGE er Naturvårdsverket og Havs- og vattenmyndigheten som er ansvarlige for 
at EU-reguleringer følges. Länsstyrelsen er utnevnt som tilsynsmyndighet og skal påse at 
jordeiere foretar bekjemping av de eventuelle fremmede, skadelige artene som finnes der. 
Länsstyrelsen kan i sin tur delegere ansvaret til kommunene.

Den svenske forordningen /lovbestemmelsen for IAS (6) trådte i kraft 1. januar 2019 og 
den første handlingsplanen ble levert til EU i 2019. Sammen med annen innsats skal hand-
lingsplanens tiltak minske risikoen for utilsiktet spredning av artene i svensk natur. 

I NORGE har vi egne lister oppført i Artsdatabanken, den såkalte Fremmedartslisten. 
Artene er plassert i ulike kategorier avhengig av hvor effektivt de sprer seg, og hvor stor 
skade de gjør der de vokser. I de to kategoriene «Svært høy risiko» og «Høy risiko» finner 
vi 129 planter. Fra 2021 er 28 av disse plantene blitt forbudt å innføre, omsette eller plante 
i Norge, men vi har fortsatt lov til å beholde slike planter på egen tomt.



FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  12 FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  13

På EUs plantelister
Finnes etablert i Norge
1. Gudetre (Ailanthus altissima)
2. Skunkkala ( Lysichiton americanus)
3. Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
4. Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
5. Kabomba (Cabomba caroliniana) (damplante)
6. Rosesilkeurt (Asclepias syriaca)
7. Smal vasspest (Elodea nuttallii) (damplante)
8. Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Finnes sporadisk i Norge
9. Japansk humle (Humulus japonicus syn. H. scandens)

Har ennå ikke etablert seg i Norge, men kan finnes sporadisk 
10.  Lagarosiphon major (damplante)
11. Alternanthera philoxeroides (damplante)
12. Cortaderia jubata
13. Sosnowsky-bjørnekjeks (Heracleum sosnowskyi)
14.  Fjærbørstegras (Cenchrus setaceus syn. Pennisetum setaceum) 
15.  Flikpartenium (Parthenium hysterophorus)
16.  Flytende pennywort (Hydrocotyle ranunculoides) (damplante)
17.  Persicaria perfoliata (tidligere Polygonum perfoliatum) (damplante)
18.  Japansk klatrebregne (Lygodium japonicum )
19.  Japansk stiltgrass (Microstegium vimineum)
20.  Myriophyllum heterohyllum
21.  Lespedeza cuneata
22.  Talgtre (Triadica sebifera) 
23.  Ludwigia peploides
24.  Kudzu vintre eller japansk  arrowrot var. lobata (Pueraria montana var. Lobata) 
25.  Mesquite (Prosopis juliflora) 
26.  Gunnera tinctoria
27.  Baccharis halimifolia
28.  Cardiospermum grandiflorum
29.  Storblomstrende luwigia (Ludwigia grandiflora)
30.  Myriaphyllum aquaticum (damplante)
31.  Acacia saligna
32.  Vannhyasint, Eichhornia crassipes (damplante) 
33.  Feltgras (Ehrharta calycina)
34.  Andropogon virginicus



  Artsdatabanken

  Artsdatabanken
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Liste over arter som er forbudt  
å omsette og plante i Norge
Fra og med 01.01.2021 står det 28 landlevende arter på Klima- og miljødirektoratets 
forbudsliste over arter som er forbudt å omsette og plante i Norge. De aller fleste pryd- og 
nytteplanter som brukes i norske hager ble i sin tid innført til Norge fra utlandet. Det betyr 
at de fleste plantene vi ser i hager i bebygde strøk er fremmedarter. Problemet med noen 
planter er at de trives svært godt og sprer seg utenfor hager og til naturen. Og noen vil i ver-
ste fall fortrenge den stedegne vegetasjonen på stedet.

I Norge har vi i tillegg til forbudslisten, Artsdatabanken sin egen oversikt over fremmede 
planter vurdert etter skade-risiko, kalt Fremmedartslista. Dette er en oversikt over alle 
fremmede arter i Norge, uavhengig av miljømyndighetenes forbudsliste, og er den mest 
omfattende oversikten i Norge. 

Når fremmede arter vurderes blir de plassert i en av følgende kategorier: SE svært høy 
risiko, HI høy risiko, PH potensielt høy risiko, LO lav risiko eller NK ingen kjent risiko. Arter 
som faller utenfor definisjoner og avgrensninger blir ikke vurdert, og havner i kategorien 
NR ikke risikovurdert. 

Hvilken økologisk risiko en 
fremmed art utgjør kan 
gjengis i en todimensjonal 
figur, der x-aksen viser 
artens invasjonspotensial  
og y-aksen artens økologisk 
effekt. En fremmed art som 
skårer høyt på både 
invasjonsaksen og 
effektaksen utgjør en høy 
økologisk risiko i naturen,  
og får en høy risikokategori.



Der hagelupin får spre seg 
uforstyrret kan den med tiden 

dekke svært store områder. 
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I Norge er det forbudt å innføre, 
omsette eller plante disse 28 artene

Alaskakornell (Swida sericea)

Alpegullregn (Laburnum alpinum)

Balsampoppel (Populus balsamifera)

Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)

Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)

Filtarve (Cerastium tomentosum)

Gravbergknapp* (Phedimus spurius)

Grønnpil (Salix x fragilis)

Gullregn (Laburnum anagyroides)

Hagelupin (Lupinus polyphyllus)

Hybridslirekne (Reynoutria x bohemica)

Høstberberis (Berberis thunbergii)

Jærlupin (Lupinus perennis)

Kanadagullris (Solidago canadensis)

Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)

Kjempegullris (Solidago gigantea)

Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)

Parkslirekne (Reynoutria japonica)

Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)

Rynkerose (Rosa rugosa)

Sandlupin (Lupinus nootkatensis)

Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus)

Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)

Sølvarve (Cerastium biebersteinii)

Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Vasspest (Elodea canadensis)

Smal vasspest (Elodea nuttallii) 

*Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til eller på grønne tak. For utsetting på grønne tak 
i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark, kreves det imidlertid tillatelse.
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DISKUSJONSSPØRSMÅL
	● Kan det gjøres mer for å stoppe de fremmede, skadelige artene enn det som allerede gjøres? 
Hva kan det være?

	● I Norge kan du ha hvilke planter du vil på egen tomt, men det er ditt ansvar  
å sørge for at de ikke sprer seg ut i naturen. Hva synes du om den regelen?

	● Hvorfor står ikke brunskogsneglen på EUs liste over fremmede, skadelige arter?

	● Er det noen planter som du synes det er overraskende å finne på forbudslisten?

	● Er det en eller flere av de plantene som nå foreslås til en liste som ikke burde vært med?  
Eller er det noen planter du synes burde være med?

FREMMEDE, SKADELIGE PLANTER I SVERIGE
Sverige holder nå på å sette opp et underlag for en nasjonal oversikt over de skadelige plan-
tene som omfattes av et nasjonalt forbud.  Naturvärdsverket og Havs- och vattenmyndig-
heten har gitt SLU Artdatabanken, et kunnskapssenter på Sveriges landbruksuniversitet, 
SLU, i oppdrag å sette opp en svensk risikoliste over fremmede arter. Arbeidet omfatter 
over tusen arter og blir gjennomført med en metode som kalles GEIAA (7). Når det gjel-
der risiko bedømmes det hvor stor risiko en fremmed art er for det stedegne biologiske 
mangfoldet, ut fra kunnskap om artens biologi (habitatkrav, spredningsevne, livssyklus, 
med mere), i kombinasjon med hva man forventer av klimaet i fremtiden. Jo større evne en 
fremmed art har til å etablere seg og samtidig påvirke sine omgivelser slik at den endrer 
forutsetningene for de stedegne plantene, dess større risiko vil den utgjøre. Den første 
svenske risikolisten ble publisert i begynnelsen av 2019 (8).

Plantene med klassifisering SE og som har  
blitt foreslått til en svensk forbudsliste er:

	● Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
	● Parkslirekne (Reynoutria japonica)
	● Sibirbergknapp (Phedimus hybridus)
	● Gravbergknapp (Phedimus spurius)
	● Rynkerose (Rosa rugosa)
	● Kanadagullris (Solidago canadensis)
	● Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)
	● Fjæreknapp (Cotula coronopifolia)

7 Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species 
8 https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/29. 
-artdatabankens-risklista/rapport_klassifisering_av_frammande_arter2.pdf
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Hvordan kan en plante være farlig?
For å forstå hvordan en plante kan utgjøre en fare, må vi se den i en sammenheng. Som 
oftest er det ikke selve planten som er farlig, selv om det jo finnes planter som er farlige for 
mennesker og dyr. Det handler mer om planter som påvirker det biologiske mangfoldet og 
samfunnet på en negativ måte.

BIOLOGISK MANGFOLD
Biologisk mangfold er et begrep som ofte benyttes når man snakker om de fremmede, ska-
delige plantene. Hva mener vi da med biologisk mangfold? Ifølge den internasjonale kon-
vensjonen om bevaring av biologisk mangfold som flere land har undertegnet under FNs 
konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992, defineres biologisk mangfold: 
«The variability among living organisms from all sources, including, inter alia, terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part: 
this includes diversity within species, between species and of ecosystems.» Norsk definisjon av 
ovenstående er: Biologisk mangfold, som også kalles biodiversitet eller biomangfold, er sum-
men av mangfoldet i naturen. Det er levende organismer av all opprinnelse, inklusive fra blant 
annet landbaserte, marine og andre vannlevende økosystem. Biologisk mangfold omfatter alle 
variasjoner av livsformer som finnes, millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestof-
fene deres og det samspillet de er en del av.

ALT HENGER SAMMEN
En enklere forklaring på hva biologisk mangfold innebærer er å si at alle jordens arter er 
avhengig av hverandre og at vår, det vil si menneskenes, velferd er avhengig av den. Vi er 
avhengig av mat, rent vann og ren luft. For å få tilgang til det, kreves det at alle biologiske 
prosesser, som fotosyntesen i de grønne plantene, nedbrytningen i jorda, vannregulerin-
gen i skoglandskap og pollineringen av planter og grøde, fungerer. For eksempel så trenger 
90 % av alle ville blomsterplanter hjelp fra insektene for pollinering, det vil si befruktning. 
Uten pollinatorene trues plantene, og uten plantene trues pollinatorene. Pollinering er 
derfor nødvendig for at vi skal få mat. Biologisk mangfold omfatter altså alt dette, alle 
variasjoner av arter og typer natur som finnes på jorden må til for å få de ulike økologiske 
prosessene til å samspille og fungere.

Men hvis en fremmed plante etablerer seg og fortrenger de andre plantene, påvirkes også 
insektene og mikrolivets forutsetninger, jord- og markforholdene, pattedyrene som lever 
der og til slutt også vi mennesker. Det biologiske mangfoldet kan sammenlignes med vårt 
immunforsvar, svekkes det blir vi syke, det gjelder også for vår natur og miljø.

Norge har i en avtale forpliktet seg, akkurat som mange andre land, til å beskytte det  
biologiske mangfoldet og bruke det på en hensynsfull måte slik at det ikke forstyrres  
eller ødelegges og dermed utgjør en risiko for menneskeheten.
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Når en fremmed, skadelig plante sprer seg i landskapet, har det store konsekvenser for bio-
logisk mangfold fordi våre stedegne planter ikke takler konkurransen, noe som igjen også 
påvirker insekter og dyreliv. En stranddyne, hvor ca 20 arter normalt kan vokse, vil nesten 
alle forsvinne, også insekter og dyr, når rynkerosen sprer seg.

Når rynkerosen skal fjernes langs sandkysten, må erstatningsplanter raskt plantes på ste-
det, ellers er det stor risiko for at stranden blir vasket eller blåst bort. Det er også viktig å 
skape gode forhold slik at opprinnelig flora kan gjenetableres.
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Illustrasjoner: Sandra Doyle

Eksempler på planter som forsvinner  
når rynkerosen tar over en sanddyne
	● Strandtorn (Eryngium maritimum) 
	● Kryptimian (Thymus serpyllum) 
	● Engnellik (Dianthus deltoides) 
	● Sandstarr (Carex arenaria) 
	● Marehalm (Ammophila arenaria) 
	● Strandrug (Leymus arenarius) 
	● Strandreddik (Cakile maritima)
	● Strandflatbelg (Lathyrus japonicus) 
	● Fjellpestrot (Petasites spurius) 
	● Blåmunke (Jasione montana) 
	● Sandstemordsblom  
(Viola trispcolor ssp. curtisii)
	● Sandstråblom (Helichrysum arenarium) 

Sopp som forsvinner
	● Jordstjerner (Geastraceae) 
	● Grann styltesopp (Tulostoma) 
	● Skålrøyksopp (Disciseda) 

Insekter og fugler som forsvinner: 
	● Gullvinger sommerfugl (Lycaenini) 
	● Timianblåvinge sommerfugl  
(Phengaris arion)
	● Markpipelerke (Anthus campestris)
	● Trelerke (Lullula arborea) 
	● Nattravn (aprimulgus europaeus)
	● Sandfirfisle (Lacerta agilis)



FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  20 FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  21

Etterhvert som det tradisjonell jordbruket med slåttemark og kulturbeite har forsvunnet, 
har mange engplanter og insekter som tilhører enger og beite også blitt tvunget ut. De har 
søkt tilflukt til marken langs veiene som er tørre og næringsfattige med all sand og grus. 
Når hagelupin tar tak langs veikantene, sprer den seg ut og konkurrerer ut engplantene. 
Hagelupinen er i tillegg attraktivt for pollinerende insekter, noe som betyr at de stedegne 
plantene i mindre grad blir pollinert. 

Eksempler på planter som forsvinner  
når Hagelupin tar over langs  
en vei i et fjellmiljø 
	● Myrfrytle (Luzula sudetica) 
	● Grønnkurle (Coeloglossum viride) 
	● Åkerkall (Rhinanthus angustifolius  
subsp. grandifloras) 
	● Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) 
	● Flekkmarihånd (Dactylorhiza maculata) 
	●  fjellsvever (Hieracium alpinum agg.) 
	● Marinøkkel (Botrychium boreale x lunaria) 

	● Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
	● Kvastsveve (Pilosella Cymosa) 
	● Jåblom (Parnassia Palustris)
	● Ballblom (Trollius europaeus) 
	● Engsoleie «smørblomst» 
 (Ranunculus acris) 
	● Harerug (Polygonum viviparum)
	● Storstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
	● Torvull (Eriophorum vaginatum) 
	● Engsyre (Rumex acetosa)
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Treplanter som finner det  
vanskelig å etablere seg
	● Gran (Picea abies) 
	● Bjørk (Betula pubescenc) 

Insekter som forsvinner eller som finner 
det vanskelig å finne mat før og etter 
blomstringen av blomsten lupin 
	● Purpurgullvinge sommerfugl 
 (Lycaena hippothoe) 
	● Blåvinger sommerfugl (Polyommatini) 
	● Hagehumle (Bombus hortorum) 
	● Markhumle (Bombus pratorum) 
	● Bloddråpesvermere sommerfugl  
(Zygaenidae)

Illustrasjoner: Sandra Doyle
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Alle økosystemer trenger energi for å fungere, og den viktigste energikilden er solen. Planter har en helt avgjørende rolle når de 
omdanner solenergi til kjemisk energi. Dette oppstår i fotosyntesen, som både mennesker og dyr er avhengige av og som gjør at vi 
kan produsere mat. Foto: Ulf Nilsson

ØKOSYSTEM – KOMPLISERT SAMSPILL
Økologi heter den vitenskapen som beskriver samspillet mellom alle organismer og 
omgivelsene deres. Økologien lærer oss hvordan alt som lever er avhengig av hverandre 
og omgivelsene sine i et komplisert system som kalles økosystem. Økosystemet kan også 
deles inn i to grupper. Alt levende – dyr, sopper, bakterier og planter – kalles biologiske 
faktorer. Det som ikke tilhører det levende, som lys, temperatur og vind kalles abiotiske 
faktorer.

Et økosystem er samspillet mellom alt levende og det miljøet som finnes i et spesifikt 
naturområde og størrelsen på økosystemet spiller ingen rolle. Det kan være en hage eller 
bare en liten dam i hagen. Men det kan også være betydelig større, som en øy i skjærgår-
den, en skog, et helt land.

Dyr, planter, sopp og mikroorganismer som lever sammen i et økosystem er alle avhen-
gige av hverandre. Alle økosystem er avhengig av energi for å kunne fungere, og den store 
energikilden er solen. Planter har en helt avgjørende rolle siden de omdanner solenergi 
til kjemisk energi. Dette oppstår i fotosyntesen og den er vi alle, både mennesker og dyr, 
avhengige av og den utgjør maten vi spiser. Et økosystem inkluderer også sopp, bakterier, 
åtseletere og så videre, som alle har i oppgave å bryte ned restene. Nedbrytingen gir i sin 
tur næring til plantene og slik går økosystemet rundt.

NÅR ØKOSYSTEMET FORSTYRRES
Det er mye som kan forstyrre balansen i et økosystem, for eksempel miljøforstyrrelser, 
endret klima, en skogbrann, en dyreart som utryddes eller en fremmed, skadelig plante. 
Økosystem med stort biologisk mangfold er vanligvis sterkere og mer motstandskraf-
tig mot forstyrrelser enn de som har færre arter. Tenk deg en vannoverflate der det lever 
mange forskjellige plantearter og dyr, store og små. I mange land er skunkkala (Lysichiton 
americanus) (HI) et stort problem. De danner et tett teppe som stenger ute alt lys og van-
net under blir livløst. Dette er et alvorlig problem siden våtmarker regnes som sårbare 
naturområder. Dammer og andre våtmarksområder er svært viktige for blant annet for 
dyrelivet vårt. Skunkkala er kjent for sin skadelige spredning, den overtar raskt, dekker til 
overflaten, forverrer oversvømmelser og tar oksygen fra vannet, noe som igjen kan skade 
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En allé er et eksempel på et landskapsvernområde, noe som betyr at du ikke kan gjøre betydelige endringer i området, som for 
eksempel å sage ned et tre selv om du eier området. Foto: Bibbi Bonorden

fisk og annet dyreliv. Den fortrenger også andre planter. Skunkkala sprer seg først og 
fremst ved hjelp av frø som følger med rennende vann og kan lett etablere seg i sårbare mil-
jøer som sumpskog, kjerr og langs dikekanter. Skunkkala kan vokse både i skygge og full 
sol og i forskjellige jordtyper, noe som gjør at den er særdeles tilpasningsdyktig. Dette er 
et eksempel på hvordan en fremmed plante kan forstyrre et økosystem. I Norge er denne 
planten foreløpig ikke et problem.

VERNEOMRÅDER ETTER NATURMANGFOLDLOVEN
Norske myndigheter har i oppdrag å beskytte landets unike områder med spesielle egen-
skaper og verdifulle livsmiljøer for truede dyr- eller plantearter. I Norge har vi fire viktige 
verneformer; nasjonalpark, landskapsvern, naturreservat og marine verneområder. Hen-
sikten med å beskytte unike områder er å øke forutsetningene for å bevare det biologiske 
mangfoldet. Å beskytte sårbare områder er også noe som alle medlemslandene i FN har 
blitt enige om i de globale holdbaretsmålene (Global Sustainability Goals), da det er viktig 
for oss mennesker at vi skal kunne leve her på jorda. Det er mulig at du ikke får felle et tre 
av verneårsaker, selv om det er på din tomt.

Nasjonalparker
	● Er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være 
landskap uten tyngre naturinngrep. De skal sikre at samspillet i naturen ikke blir forstyrret.

Landskapsvernområder
	● Er natur- eller kulturlandskaps med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig 
verdi, herunder regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

Naturreservat
	● Er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder 
som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, en 
særlig betydning for biologisk mangfold, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Marine verneområder
	● Er for å beskytte marine verneverdier, eller slike verdier som er økologisk betinget for 
arter som lever på land.
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Planter trenger et sted å vokse, de trenger sollys, vann og næringsstoffer. 
Derfor er det en konstant konkurranse mellom de forskjellige plantearter 
og også mellom planter av samme art. For å overleve konkurransen har de 
forskjellige planteartene, akkurat som i dyrelivet, utviklet forskjellige 
strategier for å kunne overleve. Kanadagullris danner store mengder små 
lette frø som lett kan komme med vinden og spire der det er liten 
konkurranse. Foto: Bibbi Bonorden
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Planter har til og med forskjellige forsvarsmekanismer for deres 
overlevelse. Det kan være planter som inneholder gift, som 
beskyttelse mot dyr og insekter. Rosesilkeurt er for eksempeler 
også giftig for beitedyr. Foto: Anne-Marie Dalin

Vår egen fjellbjørk har utviklet en listig forsvarsmetode for å motstå 
larveangrep ved å kalle på fugler som spiser larver. Foto: Bibbi Bonorden

KONKURRANSE
I jorda finnes det begrenset tilgang på vann og næring. Det er en fordel for en plante å ha så 
liten konkurranse om dette som mulig. Derfor har evolusjonen kommet med flere strate-
gier for å minske denne konkurransen. En måte er at planten brer ut bladene og skygger for 
de andre plantene, som dermed blir små, svake og mindre konkurransedyktige. Eksem-
pler på dette er parkslirekne(Reynoutria japonica) og kanadagullris (Solidago canadensis). 
Enkelte arter endrer også miljøet på en måte som gjør det mer gunstig for dem selv, men 
mindre gunstig for de stedegne plantene. Hagelupin er et eksempel på dette, den lever i 
symbiose med bakterier som binder nitrogen, det betyr at den trekker nitrogen fra luften 
og binder den i jorda. Hagelupin (Lupinus polyphyllus) benytter disse nitrogenforbindelsene 
i sin vekst. På sikt kan hagelupin påvirke vegetasjonen og gjøre jorda mer rik på nitrogen. 
For planter i den naturlige, magre jorda kan den økte mengden av nitrogen blant annet føre 
til at for eksempel engblomster erstattes av planter som tåler mer nitrogen. 

En annen måte som benyttes av visse planter er veksttoksiner som kan spre seg gjennom 
spalteåpninger og ned på bakken for så å slå ut andre planter i nærheten, eller gjennom rot-
systemet. Disse veksttoksinene kan enten være uspesifikke og giftige for alle planter eller 
mer spesifikke og dermed ufarlige for arten.  Selv visse vannplanter slipper ut organiske 
svovelforbindelser som hemmer fotosyntesen hos andre planter og dermed minsker kon-
kurranseevnen.

PLANTENES FORSVARSMEKANISMER
Plantene har forskjellige forsvarsmekanismer for å overleve. Det kan være veksttoksiner 
som beskytter mot dyr og insekter. Hvis en planteeter spiser en plante som påvirker den 
negativt, så vil den sannsynligvis ikke spise den samme arten igjen.

Et eksempel på planters forsvarsmekanismer finner vi hos vår egen fjellbjørk (Betula pube-
scens susp. cserepanovii). Fjellbjørkemåler (Epirrita autumnata) er en sommerfuglart og 
larvene dens kan gjør stor skade på bjørketrær i Norge. Enkelte år kan de avlive hele skog-
partier. Det kan virke som om bjørkene er helt forsvarsløse, men de har utviklet en strategi 
der de så å si kan tilkalle hjelp fra fugler som spiser larvene. Forskere har konstatert at 
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fuglene søkte seg til trærne som var angrepet, selv om de ikke kunne se sommerfugl- 
larvene. Det fikk forskerne til å anta at bjørketrærne utsondrer et spesielt kjemisk signal 
som tiltrekker fuglene.

Et annet eksempel er den fremmede, skadelige planten rosesilkeurt(Asclepias syriaca) som 
er oppført på EUs forbudsliste. I de senere årene har forskerne oppdaget at det pågår en 
kjemisk krig rundt rotsystemet til planten. Larven til trebukkbillen (Tetraopes tetropht-
halamus) lever av silkeurtens rotsystem i plantens naturlige habitat. For å kunne forsvare 
seg mot T. tetrophthalamus har planten utviklet et kjemisk forsvar. Når rosesilkeurten blir 
skadet strømmer det ut en klebrig plantesaft som er svært vanskelig å fordøye for de fleste 
insektene. Dessuten er den full av stereoider som både smaker vondt og er giftig. Men det 
biter ikke på T. tetrophthalamus. Larven dens er motstandsdyktig mot giften. Det virker 
til og med som om den voksne billen kan lagre stereoidene i kroppen og bruke dem som for-
svar mot sine egne fiender. Men silkeurten har allerede en alliert under joda. Når rotsys-
temet angripes av larven utsondrer det et kjemisk signal som lokker til seg en nematode, 
en type rundorm. Nematoden er bevæpnet med giftige bakterier som lever i magen dens. 
Den kommer seg inn i silkeormens larve gjennom munnen og utsondrer bakteriene sine. 
Larven dør og nematoden lever deretter av kroppen som råtner.

Plantenes forsvarsmekanismer er komplekse og har fulgt utviklingen på voksestedet gjen-
nom tusenvis av år. En nøkkelfaktor som gjør mange planter skadelige, er mangelen på 
konkurranse og fiender i det nye miljøet. Fremmede, skadelige arter kan også utnytte en 
ressurs som de stedegne artene der ikke kan benytte, det gjør at de kan få et overtak i det 
nye miljøet. Hvis en planteart skulle ha allverdens plass, gode forutsetninger for vekst og 
ingen fiender ville bestanden øke enormt. Men i et økosystem mangler det alltid noe. Plan-
ter trenger et sted å vokse, sollys, vann og næring. Derfor er det alltid konkurranse mellom 
individene av de forskjellige artene og også mellom individer av samme art. For å overleve 
konkurransen har de forskjellige planteartene, akkurat som i dyreriket, utviklet forskjel-
lige strategier og tilpasset seg for å kunne overleve. Plantene deles inn i tre grupper med 
forskjellige strategier – opportunister, spesialister og pionerer.

OPPORTUNISTER
Opportunister er planter som er tilpasset for å nå steder der konkurransen er liten, et 
eksempel er kanadagullris (Solidago canadensis) som danner store mengder av små, lette 
frø som lett følger med vinden og gror der det er lite konkurranse.

SPESIALISTER
Motsetningen til opportunisten er spesialisten. En slik art har en smal økologisk nisje og 
stiller høye krav til sine omgivelser. Furu (Pinus sylvestris) er et godt eksempel. I en vanlig 
norsk skog vokser furuer på tørre områder eller på våte myrer, mens gran (Picea abies)  
vokser i skråninger. Furuen har vanskelig for å konkurrere med granen i den næringsrike 
jorda i bakkene. Men med sine dype røtter kan furuen derimot leve godt på tørrere og 
mykere områder der granen ikke trives.

PIONERER
En tredje strategi benyttes av pionerene. Eksempel på pionerer er geitrams (Chamaenerion 
angustifolium) eller bringebær (Rubus idaeus) som etablerer seg raskt etter skogbranner 
og snauhogst. Ofte er pionerene planter som forsvinner etter noen år, når andre planter 
utkonkurrerer dem. Men før dette har de formert seg i fred. Frøene deres kan ofte ligge i 
jordas frøbank i veldig mange år før de får anledning til å vokse.
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Geitrams som bryter ut etter en skogbrann. Foto kreditt: Shutterstock

DISKUSJONSSPØRSMÅL

	● Hvordan vil du beskrive begrepet biologisk mangfold?

	● Vet du om noen sårbare biotop-områder der du bor?

	● Kan du komme på noen flere konkurransemetoder  
som plantene kan benytte for å øke sjansen til å overleve?

	● Hvilke flere planter kan du føye til på listen under opportunister, spesialister og pionerer?
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DE VIKTIGSTE TRUSLENE SOM  
TAS OPP I IPES-RAPPORTEN

KLIMAFORANDRINGER – Forandringer i klimaet har allerede 
vist seg å virke inn på planters og dyrs reproduksjon, lengden 
på vekstsesongen, fordeling og størrelse på populasjoner og 
utbrudd og forekomster av skadeorganismer og sykdommer.

NÆRINGSBELASTNING – Lekkasje av nitrogen og fosfor fra 
jordbruket har en svært negativ virkning på vannområdene våre 
og fører til døde havbunner og oksygenfrie vannområder. Stadig 
mer regn om vinteren skyller mer næringsstoffer ut i havet.

FORURENSNING – Forurensninger kan direkte påvirke fore-
komsten av dyr, planter eller sopp, eller forverre deres for-
plantningsevne. 

LIVSMILJØFORANDRING – Livsmiljøet for dyr, planter eller 
sopp forverres eller forsvinner ved for eksempel hva vi foretar 
oss innen jord- og skogbruk eller endret bruk av jordområder.

OVERUTNYTTELSE – Menneskene jakter, fisker eller dyrker mer 
enn det området tåler. Fremmede, skadelige arter – Arter som 
er innført av mennesker og som nå forårsaker problemer for det 
stedegne, biologiske mangfoldet gjennom konkurranse om res-
surser, rovdrift eller sykdommer.

Forurensning. Foto: Shutterstock
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9)  http://WWW.2.linnaeus.uu.se/online/lakemedel/idegran.html 
10 The intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem       Services, 2019 
11) The Intergovernmental Panel on Climate Change

Minkende biologisk mangfold
Vi mennesker er avhengige av det biologiske mangfoldet først og fremst for å kunne pro-
dusere mat. Selv industrier som byggebransjen, medisinsk og farmasøytisk virksomhet, 
mote og turisme er avhengige av det biologiske mangfoldet, fordi råvarene som brukes er 
produkter av det biologiske mangfoldet. Når økosystemets biologiske mangfold avbrytes 
eller forstyrres kan det føre til enorme økonomiske konsekvenser for samfunnet, noe som 
igjen påvirker oss mennesker negativt.

Det biologiske mangfoldet er svært viktig for legemiddelindustrien. Så godt som alle våre 
medisiner har sin opprinnelse i planter og dyr. Et av de mest populære og sikre smertestil-
lende midlene, aspirin, ble opprinnelig utviklet fra barken av hvitpil (Salix alba). Penicillin 
stammer fra en soppart (Penincillium chrysogenum). Legemiddelet som brukes mot visse 
typer kreft fremstilles av rosegravmyrt (Catharanthus roseus). National Cancer Institute  
i USA startet på 1960-tallet et stort prosjekt med å undersøke virkningen av ulike plante-
ekstrakter på kreftceller dyrket i prøverør. De undersøkte mer enn 30.000 planteekstrak-
ter. En av disse var fra en art amerikansk barlind (Taxus brevifolia), som viste seg å ha god 
virkning og ble døpt taxol. I 1993 ble taxol registrert i Sverige og Norge som et nytt middel 
mot blant annet eggstokk- og brystkreft.  9)

I dag består fremdeles en stor del av apotekenes medisiner av kjemiske substanser fra 
planteriket. Tar vi i tillegg med de naturlegemidlene som selges i helsekostforretningene, 
blir det enda mer åpenbart at planter spiller en viktig rolle innen medisinen. En stor del 
av befolkningen i utviklingslandene er fremdeles henvist til tradisjonelle, plantebaserte 
legemidler som primær helsehjelp, siden de mangler den infrastrukturen som kreves for 
moderne medisin.

MENNESKENES PÅVIRKNING
I løpet av de siste hundre årene har det biologiske mangfoldet rundt om i verden minket 
drastisk. Mange arter har minket eller til og med blitt helt utryddet. Utrydding er en 
naturlig prosess, visse arter dør naturlig ut mens nye arter utvikles. Men mange arter 
har forsvunnet på grunn av vår livsstil, både bevisst og ubevisst. De største truslene mot 
det biologiske mangfoldet ble presentert i 2019 i IBES-rapporten 10). IBES tilsvarer det 
biologiske mangfoldet i FNs klimapanel, IPCC 11). Rapporten var den første omfattende 
rapporten om tilstanden til verdens biologiske mangfold og økosystemer. Det rapporten 
beskriver er alvorlig, flere arter enn noensinne i menneskehetens historie trues av utryd-
ding og mange økosystem forandres svært raskt. Det tok tre år å utarbeide rapporten som 
bygger på cirka 15.000 vitenskapelige artikler skrevet av 400 eksperter.

KLIMAFORANDRINGER
Klimagassutslipp forårsaket av menneskelig aktivitet har resultert i betydelige forand-
ringer i klimaet. Når det gjelder hav og fastlandsisen er forandringene allerede ugjenkalle-
lige eller vi vil i beste fall klare å gjenopprette skaden over lang tid. Hvordan de kommende 
forandringene blir, er avhengig av hvor raskt utslippene av drivhusgasser fortsetter. Som-
meren 2021 rapporterte NASA at juli måneden ble 0,84 grader varmere enn normalt i 
perioden 1951-1980. Sammenlignet med årene 1880-1899, definert som ”førindustriell 
tid”, blir verdiene i juli cirka 1,01 grader høyere. Dette er første gang en julimåned er mer 
enn én grad varmere enn i førindustriell tid.
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Den tidligere varmerekorden for juli var ifølge NASA i år 2011, da var avviket fra 1951-
1980 0,74 grader. Globalt er juli normalt den aller varmeste måneden i året. De siste årene 
meldes det om nye varme-rekorder. Rekordene er i tråd med den bekymringsfulle tenden-
sen man allerede ser i de pågående klimaendringene. Landområder varmes opp fortere 
enn havene, og på grunn av den ujevne fordelingen rekker ikke den sørlige halvkule å var-
mes opp så mye når det er sommer der. I Norge merker vi klimaforandringene blant annet 
ved en lengre vekstsesong, flere skybrudd, mindre snø og at våren kommer tidligere.

Innholdet av drivhusgasser i atmosfæren, temperaturen og havoverflaten stiger og isfjel-
lene minker raskere enn på tusenvis av år. Hver desimal som temperaturen stiger øker risi-
koen for samfunnet og naturen. Forskningsresultatene som sammenlignes i IPCCs sjette 
rapport og som ble presentert i august 2021, viser at de klimaforandringene som skyldes 
global oppvarming er eksepsjonelt omfattende, raske og delvis ugjenkallelige. Etter den 
forrige rapporten fra 2013 har det blitt stadig tydeligere at utslipp av drivhusgasser fra 
menneskenes virksomhet og den oppvarmingen de har, har en sammenheng med varme-
bølger, kraftig regn, tørke og tropiske stormer, samt endringer i hvor ofte og intense stor-
mene er. For eksempel ville en del av de svært høye temperaturene som er målt i det siste 
tiåret vært svært usannsynlig uten de klimaforandringene som skyldes menneskene.

KLIMAFORANDRINGENES BETYDNING FOR PLANTER
At klimaet er i forandring, er noe mange hageeiere kan skrive under på. Kraftig nedbør og 
tørke er noen av de signalene som vi merker. Vekstsesongen blir også lengre, noe som fører 
til at det stadig blir lettere å få planter til å overleve, dyrkingssonene forskyves og flere  
varmekrevende planter rekker å sette frø som modner. Hageeiere har også merket at stadig 
flere skadedyr overlever vintrene og at antall pollinerende insekter har minket.

Når klimaet blir varmere, sprer flere planter seg til nordligere klimasoner. Samtidig som 
Skandinavias planteliv kommer til å bli beriket med en rekke sørlige arter, er det få ste-
degne arter som rekker å flytte utbredningsområdet sitt i like rask takt som oppvarmingen 
skjer. Plantelivet har derfor små sjanser til å holde takt med klimasonene slik de er nå og 
klare å forflytte seg lengre nordover i framtiden. 

Klimaforandringene kommer på godt og vondt til å påvirke forutsetningene for alle plan-
ter gjennom blant annet høyere temperaturer, annerledes nedbør og stigende havnivåer. 
Planteartene kommer også til å klare forandringene på forskjellig vis. Noen kommer til å få 
mer gunstige forhold og andre vil ta skade og til og med forsvinne. Klimaforandringene vil 
også føre til pollineringsproblemer siden det er en risiko for at insektene ikke er aktive når 
plantene blomstrer.

Den skandinaviske fjellkjeden er spesielt følsom for klimavirkninger. Mange av artene som 
vokser her finnes ikke i noen andre typer natur og er derfor ekstra truet.

Plantene som lever her fortrenges til stadig mindre deler av fjellmiljøet og kan ikke spre 
seg lengre nordover når klimaet blir varmere. Det forventes at snaufjellsområdene i Nor-
den kommer til å minske kraftig når tregrensen blir høyere, det vil gjøre fjellområdenes 
høyfjellsbiotoper svært utsatt. Mange av de unike naturtypene og artene som kjenneteg-
ner fjellverdenen risikerer derfor å bli utkonkurrert i spredningsområdene. Selv isbreer 
og flerårige snøområder krymper eller forsvinner helt, noe som igjen fører til uttørking av 
vokseplassene.
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Havene rundt de nordiske landene blir varmere. Vannstanden stiger og saltinnholdet endres. Det er ikke bare akvatiske  
planter som er alvorlig påvirket, men også plantene som vokser langs kysten og i skjærgården påvirkes. Foto: Bibbi Bonorden

Et rikt planteliv sammen med dyreliv er avgjørende for et sunt økosystem, og dette gir igjen en bedre evne til å motstå forstyrrelser som tørke eller flom. 
Foto: Ulf Nilsson
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Også skjærgården og kystområdene påvirkes av klimaforandringene. Havet rundt Norden 
blir stadig varmere. Vannivået stiger og saltinnholdet endres. Det er ikke bare vannplan-
tene som påvirkes sterkt, det gjelder også de plantene som vokser langs kysten og i skjær-
gården. Strandområder har også et svært rikt biologisk miljø. Her lever det store mengder 
planter, mange av dem er truet og oppført på rødlisten. Disse engene kan delvis eller helt 
forsvinne, både på grunn av høyere vannivå og fordi områdene stadig raskere gror igjen.  
Det forventes at den høyere temperaturen og økende nedbøren vil føre til en lengre vekst-
sesong, det vil si at våren starter tidligere og høsten begynner senere. Dette fører til at 
det meste av vegetasjonen vokser mer om våren og skygger for de plantene som blomstrer 
senere.

Et varmere klima med mildere vintre favoriserer visse arter og spredningen av disse. 
Fremmede, skadelige planter som er tilpasset et varmere klima enn det vi hittil har hatt i 
Norden, og som hittil har hatt en begrenset utbredelse i landet, kan begynne å spre seg når 
temperaturen stiger. Selv om et endret klima uunngåelig påvirker artssammensetningen 
i våre naturmiljøer, kan vi likevel fortsatt påvirke hvilke arter som fortsatt skal finnes her. 
Et rikt planteliv sammen med dyreliv er nødvendig for et velfungerende økosystem, og det 
fører igjen til en bedre mulighet for å klare/motstå forstyrrelser som tørke eller oversvøm-
melse.

IPCC rapporten er den første delen av IPCCs sjette vurderingsrapport som ble publisert 
i 2021–2022. De to øvrige delene ble publisert våren 2022. Den andre delrapporten 
behandler effekten av klimaforandringen og tilpasning til den, og den tredje delrapporten 
handler om hvordan vi skal begrense klimaforandringene. Høsten 2022 publiseres en 
synteserapport som sammenfatter resultatene av de tre delrapportene.

NÆRINGSBELASTNING
All jord som dyrkes frigjør plantenæringsstoffer, som før eller senere lekker ut i våre vass-
drag og hav. All jord inneholder naturlig nitrogen og fosfor. I tillegg tilføres jorda vi dyrker 
mer nitrogen og fosfor når vi gjødsler. Når jorda så siden brukes og rotes i når vi dyrker, 
frigjøres enda mer av næringsstoffene. En stor del av næringsstoffene tas opp av plantene 
og grønnsakene vi dyrker. Den næringen som ikke tas opp av plantene kan føres videre til 
grunnvannet, diker og elver og havner til slutt i sjøer og hav, noe som blant annet fører til 
oppblomstring av alger og døde bunnforhold. Lekkasje av gjødsel er en del av kretsløpet, 
men overbelastning av et dyrket område gjør at lekkasjen øker.

Det endrede klimaet fører til økt nedbør, noe som påskynder og øker lekkasjen av  
plantenæring som renner ut i våre sjøer og hav.
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Plantenæringsstoffene som ikke tas opp av planter kan overføres til grunnvann, grøfter og vassdrag og 
deretter ende opp i innsjøer og hav, noe som blant annet fører til algeoppblomstringer og døde havbunner. 
Foto: Shutterstock
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Klimaendringer vil føre til økt nedbør, noe som vil øke hastigheten og øke lekkasjen av 
plantenæringsstoffer som strømmer inn i våre innsjøer og hav. Foto kreditt: Shutterstock
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FORURENSNINGER
Forurensninger finnes dessverre overalt, i luften, jorda og vannet,  
og er farlig for oss mennesker og vårt miljø.

Luftforurensninger er skadelige, og har sin opprinnelse i to kilder
	● Naturlig luftforurensning kommer fra vulkaner, skogbranner, støv fra forvitring,  
pollen (blomsterstøv) fra trær og planter, og andre kilder som ikke er menneskeskapte.
	● Menneskeskapt luftforurensning (antropogen forurensning) kommer fra aktiviteter  
som fra utslipp fra fabrikker, biltrafikk, jordbruk, kraftverk, gruvedrift, søppelfyllinger 
og lignende kilder som ikke er naturlige. 

De økte mengdene av regn og snøsmelting innebærer at forurensningene øker. Foruren-
sede områder har for det meste oppstått gjennom utslipp, spill og ulykker ved tidligere 
industriell virksomhet. Selv deponier og områder som er fylt igjen med utgravd masse kan 
inneholde store mengder forurensninger.

Til en viss grad går det an å rense både jord og vann, men det er forbundet med høye  
kostnader og gjøres derfor ikke så ofte. 

FORANDRINGER I LIVSMILJØ OG OVERUTNYTTELSE
Antall mennesker har økt markant i de siste årtiene, selv her i Norge. Byene blir stadig 
større og dyrkingslandskapet har blitt forandret og det er nå færre og større bruk, noe 
som fører til at naturen overutnyttes noen steder og gror igjen andre steder. Selv naturlig 
tilgang til fisk, dyr og skog utnyttes for hardt, også steinbrudd og gruvedrift påvirker. Det 
som tidligere var hjem for mange arter er nå borte og mange av de artene som levde i de 
gamle dyrkingsområdene klarer ikke å overleve i det nye miljøet. Et tydelig eksempel på 
det er engplanter. Nå trues til og med landbruket siden dyrkingsområdene i sentrale strøk 
tvinges til å gi plass for nye industriområder, bebyggelse og infrastruktur. Forandringene 
har en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet og på de økosystemtjenester som 
naturen bidrar med, som nå minsker og forsvinner. Mange planter og dyr som  
tidligere var vanlige i landskapet, er nå mer sjeldne og har bare små områder  
igjen å leve på.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
	● På hvilken måte vil du personlig kunne bli påvirket av det minskende biologiske mangfoldet?

	● Hvilke klimaforandringer på godt og vondt merker du?

	● Hvordan kan det endrede klimaet føre til flere skadelige fremmed arter?

	● Hvorfor må vi tenke langsiktig i arbeidet med fremmede, skadelige arter?

	● Hvordan kan du planlegge en hage slik at den kan hjelpe det biologiske mangfoldet?
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Introduksjon av fremmede, skadelige planter  
på godt og ondt
Arter som introduseres utenfor sitt naturlige område og inn i et nytt område kan inne-
bære økonomiske fordeler og være svært nyttige for samfunnet. Et godt eksempel 
på det er eukalyptusarter som opprinnelig kommer fra Australia, men som nå finnes 
utbredt i Sørøst-Asia, Kina, India, California og ulike deler av Afrika. De er viktige 
innen flere industrier, som trevirke, papir, kosmetikk og helse. Eukalyptus vokser raskt 
og skyter rotskudd etter avvirkning. Dette gjør at man lett får en ny generasjon uten å 
plante. Først etter tre til fire rotskuddsgenerasjoner må skogen fornyes ved nyplanting. 
Men de store eukalyptusplantasjene har også medført alvorlige konsekvenser da de 
forverrer skogbranner. De lettantennelige oljene som lagres i bladene (eukalyptusolje) 
fordamper i solen og danner en blå dis over skogene. Når de antennes sprer ikke bran-
nene seg med undervegetasjonen, men først og fremst over tretoppene, via de brannfar-
lige gassene og med barken som flyr i vei når den brenner og tenner nye branner opp til 
100 meter unna. Dette har man erfart i Portugal, der en fjerdedel av alle skogsområder 
består av eukalyptus som blant annet anvendes til papirmasse. I 2017 var det over 60 
personer som døde i sine biler da de ble fanget av branner på en vei omringet av euka-
lyptus. De mange brannene som følger med eukalyptusplantasjene setter fart på en 
negativ spiral der jordbrukerne velger å fortsette med å plante eukalyptus for raskere å 
kompensere for de økonomiske skadene etter tidligere branner.

Også California har hatt en lignende historie med eukalyptustrær, som hadde skylden 
for den nest dødeligste brannen i statens historie – brannen i Oakland Hills i 1991, som 
krevde 25 liv.

Eukalyptus bidrar også til andre problemer. Trærne er vannkrevende og endrer kje-
mien i jorda, som er negativt for andre vekster.

Skogbrann i Portugal. Foto: Shutterstock
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FØRER TIL STORE KOSTNADER FOR SAMFUNNET
De fremmede, skadelige plantenes inntrengning i et økosystem koster samfunnet mange 
milliarder kroner i form av kostnader ved bekjempning, restaurering, tap for jord- og skog-
bruket, men også for menneskenes helse. Det har vært gjort få analyser om samfunnsnyt-
ten av introduksjon av fremmede arter, og enda mindre av hvilke kostnader introduksjo-
nen av fremmede planter kan medføre. Dr. Ross Chutbert, fra Queen’s University i Belfast 
hevder i sin studie fra år 2021 at de fremmede, skadelige plantene hittil hadde kostet Stor-
britannia over 5 milliarder pund, noe som tilsvarer 50 milliarder norske kroner. Det er 
kostnader som vanligvis må betales av noen andre, først og fremst via skattemidler, enn av 
dem som bidro til introduksjonen. NINA har estimert at vi bruker mellom 1,4 og 3,9 mil-
liarder kroner i året på å bekjempe fremmede arter i Norge (alle arter, ikke bare planter). 
Kostnadene i Europa ligger på mellom 12 og 20 milliarder euro i året.

Skal vi greie å snu negative trender med tap av biologisk mangfold må vi ha god kunnskap 
om tilstanden og hvordan den endrer seg over til, hvorfor den endrer seg og hvilke påvirk-
ningsfaktorer som er viktige.

Fremmede, skadelige planter som sprer seg i jordbrukslandskapet kan volde store proble-
mer for landbruket. Kanadagullris (Solidago canadensis) er et eksempel på det, den brer 
seg raskt i landskapet og påvirker avlingen negativt. Selv giftige planter som rosesilkeurt 
(Asclepias syriaca) og platanlønn (Acer pseudoplatanus) kan gjøre det vanskelig for beitende 
dyr. Noen av de fremmede, skadelige plantene er også direkte farlige for oss mennesker. 
Kjempebjørnekjeks (Heracleum montegazzianum) og tromsøpalme (Heracleum persicum) 
kan gi alvorlige brannskader på huden ved kontakt.

Det finnes også enkelte arter som kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner, som for 
eksempel beiskambrosia (Ambrosia artemisiifolia) som blant annet finnes i visse fuglefrø-
blandinger. Planten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika. Når planten blomstrer i Mel-
lom-Europa har pollen fra beiskambrosia kommet opp til Norden. Så langt har den ikke 
klart å etablere seg, da den ikke rekker å sette frø før det blir frost. Med et mildere klima 
øker risikoen for at den blir et permanent innslag i den svenske floraen, og da skal det ikke 
mye til før den også opptrer i Norge.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
	● Hvordan kan fremmede, skadelige planter bli en belastning for samfunnet?

	● Hvem mener du har ansvaret hvis en plante sprer seg fra en tomt og forårsaker skade?

NORGE

EUROPA
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Spredningsveier
Mange av de fremmede, skadelige plantene på listen har kommet hit som hageplanter. På 
grunn av manglende kunnskap om de fremmede, skadelige plantene har de kunnet spre 
seg fritt i løpet av flere årtier. Skal vi kunne minske risikoen for spredning er det viktig å ha 
kunnskap om hvordan plantene sprer seg.

SPREDNING VED HJELP AV JORDMASSER
Dessverre er det mange av de fremmede, skadelige plantene som sprer seg ved hjelp av jord 
og masseforflytning. Parkslirekne (Reynoutria japonica) er en av dem og hagelupin (Lupi-
nus polyphyllus) en annen. Det er derfor vi så ofte ser disse plantene langs veikanter, i indus-
triområder og ved nybyggersteder. 

De senere årene har myndighetene hatt informasjonskampanjer om hvordan både nærin-
gen og privatpersoner skal bekjempe spredning av fremmede skadelige planter og regel-
verket har blitt strammet inn. Det er fortsatt en stor jobb å gjøre, men kunnskap er viktig, 
sammen med gode løsninger for bekjempelse. For land som er medlem i EU, må planter 
som er regulert under EU-forordningen (forbudte planter) fjernes forsvarlig, også fra egen 
tomt, eller du kan bli krevd for erstatning. I Norge har vi ikke samme regelverk.

DUMPING I NATUREN
En annen og svært alvorlig årsak til spredning er når vi dumper planteavfallet vårt i natu-
ren eller at det mistes fra en åpen tilhenger. Mange er sikkert ikke klar over at de bryter 
loven når de gjør slikt. Enda mindre forstår de kanskje hvor stor skade e t slikt t lovbrudd 

Dumping av plantemateriale i naturen rundt boligområder er et altfor vanlig syn og fører 
til spredning av fremmede, skadelige planter. Slik spredning er ulovlig. Foto: Ulf Nilsson
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kan innebære for det biologiske mangfoldet og kostnadene det medfører for samfunnet. 
Det er forbudt å dumpe planteavfall i naturen, uansett om det skjer ved å legge det på en 
åpen komposthaug utenfor gjerdet eller kjøre av sted med det og dumpe det i skogen. Økt 
informasjon om hvordan man skal håndtere slikt avfall gir gode resultater. Flere og flere 
leverer nå hageavfall til gjenvinningsstasjoner, noe som vil bidra til mindre spredning. 
Forhåpentligvis vil økt kunnskap på feltet gi enda bedre resultater fremover.

SPREDNING VED HJELP AV FUGLER
Noen av de fremmede, skadelige plantene får til og med hjelp av fugler som spiser frukten 
og sprer frøene via gjødselen sin. Et godt eksempel på det er sprikemispel (Cotoneaster 
divaricatus) SE, som opprinnelig kommer fra Kina og har blitt introdusert som hageplante 
i store deler av den øvrige verden. Den ble innført i Norge på begynnelsen av 1900-tallet 
som en hageplante, nå er den vanlig både i hager, borettslag og kommunale beplantninger, 
og den sprer seg fremfor alt med hjelp av fuglene.

SPREDNING FRA HAGEDAMMER
Et av verdens mest kjente eksempler, der spredning av fremmede, skadelige planter har 
fått svært alvorlige konsekvenser for en hel befolkning, er Victoriasjøen i Afrika. Der er 
strendene fylt med den fremmede, skadelige vannplanten vannhyasint (Eichornia crassi-
pes) som normalt hører hjemme i Sør-Amerika. Planten har spredd seg fra hagedammer 
videre til Victoriasjøen og dekker stadig mer av vannoverflaten. Det ødelegger for fisken i 
sjøen både på grunn av oksygenmangel i vannet og at det blir vanskelig å fiske i vannet når 
plantene brer seg. Uten fiske blir det stadig vanskeligere for lokalbefolkningen å klare seg. 
Dessuten gir vannhyasinten gode forhold for mygg og andre insekter som sprer sykdom-
mer. Å fjerne planten manuelt er svært vanskelig siden den sprer seg raskt og frøene kan 
klare seg i opptil 20 år før de spirer.

Også her i Norge har vi problemer med en del damplanter som sprer seg. Den sørafrikan-
ske fjæreknappen har spredd seg spesielt fra Tyskland. Sjøgull (Nymphoides peltata) som 
opprinnelig kommer fra mellom Europa til Asia, ble først importert på slutten av i starten 
av 1900-tallet som prydplante i hagedammer. Noen steder ble sjøgull til og med satt ut i 
sjøer og bekker, fordi man syntes den var så pen for eksempel ved brygger. Planten har en 
enorm spredningsevne og kan skyte flere meter lange utløpere i løpet av noen måneder. 
Plantedeler som løsner, kan spres langt med strømmen før de slår rot og danner nye plan-
ter. De flytende bladene kan dekke vannoverflaten over stor områder. Den kan til og med 
vokse ned til tre meters vanndybde. Det gjør at store deler av innsjøer kan gro helt igjen. I 
mange tilfeller gjør dette det umulig å bade, fiske eller benytte båt på de stedene den brer 
seg. Også den økologiske balansen rammes av den ekstremt hurtigvoksende planten siden 
bladene effektivt hindrer solstrålene i å treffe vannet og dermed forandres forutsetningene 
i økosystemet.

SPREDNING VED FRØ
Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) står på listen som et av verdens verste ugress og sprer 
seg ved grønnsaksutslipp, gressfrø og fuglefrø. Den sprer seg til og med mellom åkre via 
frø, jord, halm og maskiner. Finner du hønsehirse i hagen eller andre steder er det viktig å 
fjerne den raskt. Hønsehirse er et ettårig gress som trives med mye sol, varme og vann på 
lettere jord, den produserer ca. 2000 frø per plante. Spredningen fører til enorme kostna-
der for landbruket, både med tiltak for å bekjempe den og tap av avling.
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SPREDNING MED VANN
Et stort antall fremmede planter har også kommet hit med sjøfart. De store sjøene er 
et godt eksempel på dette. De fem store ferskvannssjøene i Nord Amerika, Øvresjøen, 
Michigansjøen, Hurosjøen, Eriesjøen og Ontariosjøen, utgjør den største gruppen av 
ferskvannssjøer i verden. I årtusener var de store sjøene separert fra andre store vassdrag. 
Da St. Lawrence Seaway, et system med kanaler og dammer, ble bygd for å knytte de store 
sjøene til Atlanterhavet, ga denne vannveien en kanal for skadelige plantearter til å komme 
inn i området. Dette skjedde for det meste gjennom utslipp av ballastvann. Ballastvann 
benyttes for å få tyngde på tomme fartøy og slippes siden ut når fartøyet seiler inn i en havn 
for å gi plass og vekt for last. Vannet kommer vanligvis fra den havnen fartøyet sist la til, 
ofte følger det med levende organismer fra det tidligere området. Ved å slippe ut ballast-
vannet i de store sjøene har båtene innført mer enn 56 fremmede arter i området. (Eksem-
pler: Carcinus maenas (lav risiko) og Undaria pinnatifida (svært høy risiko).

IKKE PLUKK MED DEG
Her i Norge har vi forskjellige fjell- og skjærgårdsmiljøer, det innebærer at mange av våre 
økosystemer beskyttes av fjellkjeder og hav. I ly av disse har de stedegne artene tilpasset 
seg hverandre og spiller en viktig rolle i en ømfintlig balanse. Å flytte inn og plante arter 
over den naturlige beskyttelsen som fjell og sjøer gir, kan forstyrre denne balansen alvorlig 
og til og med helt forandre deres økosystem. Plukk derfor aldri med deg planter eller frø av 
for eksempel hagelupin for å plante eller så dem ved din hytte på fjellet eller i skjærgården.

Det samme gjelder det å ta med seg frø og stiklinger fra andre land. I stedet for å lure på 
om planten kommer til å overleve her i Norge, bør du også tenke over om den kan bli et 
problem og om den har forutsetning for å bli skadelig utenfor sitt naturlige habitat. Det er 
stort sett forbudt å innføre fremmede planter til EU hvis du ikke har tillatelse. Mange land 
tillater heller ikke at planter tas med ut av landet, dette gjelder for eksempel Tyrkia.

Å innføre planter til et nytt område har også medført utilsiktede konsekvenser. Planting av 
rynkerose(Rosa rugosa) er et eksempel. Både innført som prydplante og til stabilisering av 
sanddyner. I stedet har planten spredd seg og gjort flere strender utilgjengelige for rekre-
asjon, samtidig som den har fortrengt annen strandvegetasjon. Det samme har skjedd i 

Sjøgull blomstrer i juli-august og kan forveksles med gul vannlilje, men bladene er mindre enn vannliljens, bare opptil 8 cm lange, 
og den har en liten gul blomst. Foto: Peter Olsson Scholz
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Danmark. Der har de i tillegg til rynkerosen plantet tidligere buskfuru, nå bergfuru (Pinus 
mugo), på sanddynene for å forhindre sandflukt. Bergfuru har, akkurat som rynkerose, vist 
seg å være svært hurtigvoksende og invaderende, og kveler andre planter. Sør i Sverige gjen-
nomførte de i et par år et prosjekt for å få fjernet bergfuru og rynkerose som tidligere var 
plantet der for å stoppe sandflukt. Arbeidet kostet 11 millioner svenske kroner. Det mest 
positive resultatet er at det stoppet frafallet av markpiplerke (Anthus campestris) som hadde 
foregått i flere tiår, og at antall fugler har tatt seg opp igjen. Selv nattravnen, som lever i halv-
åpne sandområder, har økt med over tjue prosent etter at den tette furuskogen ble åpnet.

På Island importerte de på 1950-tallet sandlupin (Lupinus nootkatensis) og buskfuru 
((Pinus mugo subsp. mugo) som er en underart av bergfuru (Pinus mugo),  som begge er vur-
dert til å ha svært høy risiko også i Norge. Disse skulle hjelpe til med planting av ny skog 
på de store områdene med svart lavasand for å stoppe erosjonen. Buskfuru viste seg å være 
svært egnet til dette formålet og har forsinket erosjonen. Dessverre spredte både sandlu-
pin og buskfuru seg stadig mer i løpet av 1990-tallet, blant annet fordi det var stadig færre 
sauer som beitet og holder nede vekstene. Nå dekker plantene store områder som er ube-
bodde, i byer, ved fjell og på høylandet, og har helt fortrengt den stedegne 
floraen og forandret markforholdene. Strandlupin har også medført en 
større risiko for gressbranner etter at den har blomstret ferdig og tørket inn.

På Island har sandlupin overtatt store områder, fordrevet den stedegne floraen helt og endret jordforholdene. 
Veksten har også medført økt risiko for gressbranner etter avblomstring, når plantene har tørket inn. Foto: Julie Kermarec

DISKUSJONSSPØRSMÅL
	● Hvilke forholdsregler synes du man bør ta 
for å minske spredningen av de fremmede, 
skadelige artene?

	● Hvis du anlegger en ny hage hvilke forholds-
regler vil du ta for å forsikre deg om at du 
ikke får med deg fremmede, skadelige  
planter?

	● Hvis det finnes en bestand av en fremmed, 
skadelig plante i naturen i ditt område, hvor-
dan tror du at den har kommet dit?

	● Sprikemispel vokser ofte på ulike offentlige 
steder og langs gang- og sykkelstier  
i boligmråder. Hva tror du er den  
største årsaken til at den sprer seg?
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ARTSBESKRIVELSER
Illustrasjoner av Lizzie Harper

Vi har valgt å omtale et utvalg fremmede, skadelige planter som utgjør  
en trussel for det eksisterende biologiske mangfoldet i de nordiske landene. 

Plantene vi omtaler her er alle kategorisert som svært høy risiko.

For Norge spesielt kan vi vise til Miljødirektoratet sin forbudsliste  
og Artsdatabanken sin liste over alle fremmede, skadelige planter  

kategorisert etter invasjonspotensial og økologisk effekt. 
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Bergtallen är ett mindre, buskformigt barrträd med böjda stammar som breder 
ut sig vilket medför att den skuggar och tränger undan annan vegetation. Frön 
från bergtallen sprider sig främst med hjälp av vinden. Bergtallen används inte 
längre i skogsplanteringar men säljs frekvent i plantskolor och används till plan-
teringar i bostadsområden. Storhetstiden för bergtall var framförallt under 60- 
och 70-talen. Bergtall massproducerades av många plantskolor under de åren och 
blev populär i barrväxtdominerade villaträdgårdar. De flesta ”vanliga” bergtallar 
som planterats är förmodligen Pinus mugo, (numera Pinus mugo Turra).

Ursprung
Bergtallen kommer ursprungligen från Central- och Sydosteuropas bergstrakter och finns i 
stor utsträckning i Alperna. Växten introducerades i Norden under början av 1900-talet som 
trädgårdsväxt men planterades också i stor skala i skyddsplanteringar och som sandbindare 
längs kusterna. Den klarar ett liv på mager, torr mark liksom på fuktig och mager myrmark. 
Bergtallen vållar idag problem framförallt i Danmark där den har tagit över stora områden 
längs kusterna med också på hedar och andra känsliga naturområden. Även i Norge och 
Sverige finns det risk för att bergtallen kan bli ett problem på områden med sand. 

invasiva främmande växter - bergtall - sidan 1

Vetenskapligt namn: Pinus mugo

Namnets betydelse: Artnamnet Pinus mugo 
är det rätoromanska namnet på bergtall.
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BERGTALL
Bergfuru blir tre til fire meter høy.BERGFURU

Botanisk navn: Pinus mugo

Navnets betydning: Det norske navnet 
bergfuru viser trolig at den vokser på tynt 
jordsmonn på berglendte steder.

Opprinnelse
Bergfuru kommer opprinnelig fra fjellene 
i Mello-Europa og Sørvest-Europa og fin-
nes i stor utstrekning i Alpene. Veksten ble 
innført i Norge i 1870, brukt for å hindre 
starandflukt, men ble også brukt som hage-
plante.

Slik kjenner du igjen bergfuru
Bergfuru er en busk eller et lite tre med 
flere bøyde stammer som kommer fra 
basen. De smale greinene er ofte bøyd 
og vridd. Den blir ca. 3-4 meter høy her 
i Norden og omtrent like bred. Barken 
er gråbrun. De grønne barnålene varie-
rer i lengde fra ca. 2 til 7 cm. Konglene er 
blanke, ikke matte som hos vanlige furu 
(Pinus sylvestris). Hver kongle produserer 
mellom 50 og 70 modne frø, og antall kon-
gler varierer med størrelsen på busken, 
men kan være flere hundre. Bergfuru blom-
strer i juni. Hannblomstene er gulaktige 
og sylindriske og sitter mange sammen på 
greinene. Hunnblomstene er gulgrønne til 
fiolette.

Fremmedartslisten – Artsdatabanken
Bergfuru står i Fremmedartlisten og arten 
er kategorisert som svært høy risiko på 
grunn av stort innovasjonspotensiale og 
høy økologisk effekt. Det finnes et stort 

HVORFOR BØR 
BERGFURU BEKJEMPES?
I Danmark, Sverige og Norge er bergfuru 
en godt etablert art først og fremst i 
kystområder der mager, sandholdig jord 
dominerer. Får den feste i ømfintlige 
biotoper kan den fortrenge de stedegne 
artene.



Bekämpningsmetod
I Danmark har man arbetat med att begränsa bergtallen och återställa sanddynernas livsmiljö.  
Metoden för att utrota bergtallen har främst skett genom avverkning med motorsåg och röjsåg. 

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfallet och jordmassor då de kan innehålla frön. 
Växtmaterialet går bra att flisas om de inte finns pollen eller mogna kottar. 

Kemisk bekämpning
Bergtall ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel. 

Misstas för bergtall
Bergtall kan förväxlas med underarten fransk bergtall, Pinus mugo ssp. uncinata, som är mer 
trädformad och har utspärrade nedre fjäll på kottarna.  

Fakta om bergtall
• Dess frön sprider sig med hjälp av vinden och kan färdas över hundra meter
• Trivs längs med våra kuster.
• Växer långsamt

1. Fransk bergtall, Pinus mugo uncinata 5,5 cm hög. 2. Alptall, Pinus mugo subsp. rotundata 4 cm hög.
3. Vanlig bergtall, Pinus mugo subsp. mugo 6 cm hög

Bergtallen blir tre till fyra meter hög.

1

2

3
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antall kultivarer og navnesorter av busk-
furu i handelen. Disse har ulike sprednings-
potensiale – flere er sterile, noen dverg-
former vokser svært langsomt og disse kan 
man godt plante.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Bergfuru trives i sanddyner og på heier som 
er sarte naturområder. Den tåler godt frost 
og kulde. En etablering av bergfuru kan 
føre til forandringer i biotopen og at sarte 
arter fortrenges. Bergfuru forandrer også 
innholdet av næringsemner i jorda, noe som 
fører til at enkelte sorter lav, mose og lyng 
ikke lenger har de forutsetninger de trenger 
for å kunne vokse.

Virkning på samfunnet
I Sverige er det oppdaget soppangrep av 
parasitten Lecanosticta acicola på bergfuru. 
Soppangrepet gjør at spissen på konglen 
blir brungul. Etterhvert blir en stadig 
større del av konglen gulaktig. Trærne 
mister nye skudd og risikerer på lang sikt 
å dø. I verste fall kan sykdommen spre seg 
til vanlig furu (Pinus sylvestris) som er et av 
landets mest vanlige treslag.

Virkning i hagen
Bergfuru fører sjelden til negative virknin-
ger i hagen.

Virkning på helsen
Det er ikke oppdaget noen virkning.

Bekjempingsmetoder
I Danmark har de arbeidet med å begrense 
bergfuru og gjeninnføre sandynenes livs-
miljø. Metoden for å utrydde buskfuru har 
først om fremst vært å sage den ned.

Behandling av plantemateriale
Vær forsiktig når du behandler planteavfall 
og jordmasser da de kan inneholde frø. Det 
går godt an å bruke fliskutter på plante-
materialet hvis det ikke finnes pollen eller 
modne kongler i det.

Kjemisk bekjemping
Bergfuru skal ikke bekjempes med kjemiske  
midler.

Forveksles med alpebergfuru
Bergfuru kan forveksles med alpebergfuru, 
(Pinus mugo subsp. rotundata), som er mer 
treformet og har utvidede skjell nederst på 
konglene.

Fakta om bergfuru
	● Frøene sprer seg med vinden  
og kan føres over 100 meter.
	● Trives langs kysten vår.
	● Vokser langsomt.

Så känner du igen bergtall
Bergtallen är en buske eller ett litet träd med flera böjda stammar som kommer från basen. 
De smala grenarna är ofta böjda och vridna. Den blir cirka tre till fyra meter hög här i Nor-
den och ungefär lika bred. Barken är gråbrun. De gröna barren varierar i längd från cirka två 
till sju centimeter. Kottarna är blanka, inte matta som hos den vanliga tallen, Pinus sylvestris. 
Varje kotte producerar mellan 50 och 70 mogna frön, och antalet kottar varierar utifrån stor-
lek på busken men kan vara flera hundra. Bergtallen blommar i maj–juni. Hanblommorna 
är gulaktiga och cylindriska och sitter många tillsammans på grenarna. Honblommorna är 
gulgröna till violetta.

Nationslistad
Bergtall är ej listad på Sveriges förteckning över invasiva främmande växter, men efter-
som den kan uppträda invasivt bör du undvika att plantera den om du bor nära kust med 
sandområden. I handeln förekommer ett stort antal kultivarer och namnsorter av berg-
tall. Dessa har olika spridningspotential – flera är sterila, flera är mycket långsamväxande 
dvärgformer och dessa går bra att plantera. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
I Danmark, Norge och Sverige är bergtallen en etablerad art i framförallt i kustområden där 
magra, sandiga jordar dominerar. Får den fäste i känsliga biotoper kan tränga ut de inhem-
ska arterna. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Bergtallen trivs i sanddyner och på hedmarker som är känsliga naturområden. Den klarar 
frost och kyla bra. En etablering av bergtall kan leda till förändringar i biotopen och att käns-
liga arter trängs undan. Bergtallen förändrar också innehållet av näringsämnen i jorden, som 
leder till att vissa lavar, mossor och ljung inte längre har de förutsättningar de behöver för att 
kunna växa. 

Effekter på samhället
Det har upptäckts svampangrepp av parasiten Lecanosticta acicola på bergtall i Sverige. Svam-
pangreppet gör att spetsen på barren blir brungul. Efter hand gulnar en allt större del av barr-
massan. Träden förlorar tillväxt och riskerar på längre sikt att dö. I värsta fall kan sjukdomen 
spridas till den vanliga tallen, Pinus sylvestris, som är ett av landets vanligaste trädslag.

Effekter i trädgården
Bergtall medför sällan negativa effekter i din trädgården.

Effekter på hälsan
Inga effekter finns noterade.
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1. Barken är gråbrun. 2. Hanblomman är gulaktig och cylindrisk. 3. Honblomman är gulgrön till violett.
Kottarna är blanka. Varje kotte har mellan 50 och 70 frön. 4. De gröna barren varierar i längd från cirka 
två till sju centimeter.
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1. Barken er gråbrun. 2. Hannblomsten er gulaktig og rund. 3. Hunnblomsten er gulgrønn til fiolett. Konglene er 
blanke. Hver kongle har mellom 50 til 70 frø. 4. De grønne konglene varierer i lengde fra ca. to til sju centimeter. 

1. Fransk bergfuru (Pinus mugo 
subsp. uncinata) 5,5 cm høy. 
2. Alpebergfuru (Pinus mugo 
subsp. rotundata) 4 cm høy. 
3. Buskfuru (Pinus mugo subsp. 
mugo) 6 cm høy.



Blekbalsamin är en ettårig växt som trivs i skogen och gärna under lövträd så 
som bok och al. Den hittas också i trädgårdar, parker, skogskanter och avfalls-
områden som tagit emot trädgårdsavfall. Den är vanligast från Skåne upp till 
Uppland men finns även längre norrut. Blekbalsamin är ett stort problem i 
Centraleuropa. Den gror tidigt på våren och börjar blomma redan i maj och 
ända fram till september.   

Ursprung
Blekbalsamin kommer ursprungligen från Centralasien och södra Sibirien. Den första 
registreringen av växtens förekomst i Europa gjordes 1831 i den botaniska trädgården i Genf, 
Schweiz. Första fyndet i Sverige gjordes i mitten av 1800-talet. Sen dess har den spritt sig från 
främst trädgårdar och parker vidare ut i naturen där den har kunnat växa ostört.  
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MONGOLSPRINGFRØ
Botanisk navn: Impatiens parviflora

Navnet betyr: Impatiens kommer fra et 
latinske ordet impatient, som peker på hvor 
lett frøkapslene spretter opp. Parviflora 
betyr småblomstret og kommer fra det 
latinske parvus (liten) og flos (blomst).

Mongolspringfrø vurderes å ha middels 
økologisk effekt. Arten går inn i flomskog, 
flomfastmark og myr- og sumpskog. Den 
kan danne omfattende og tette rene bestan-
der. Dette kan føre til fortrengning av ste-
degne arter, hvorav noen truede/sårbare, 
og til endringer i jordbunnsforhold. Arten 
er ettårig, slik at jorda blottlegges og blir 

mer utsatt for erosjon når planten visner 
ned på høsten. Arten er spesielt problema-
tisk på Vestlandet. Den finnes også i hager, 
parker, skogkanter og avfallsområder som 
har tatt imot hageavfall. Mongolspringfrø 
er et stort problem i Sentral-Europa. Den 
vokser tidlig om våren og begynner å blom-
stre allerede i mai og fram til september.

Opprinnelse
Mongolspringfrø kommer opprinnelig fra 
Sentral-Asia og sørlige Sibir. Den ble første 
gang registrert i Europa i 1831 i den bota-
niske hagen i Geneve, Sveits. I Norge ble 
den først oppdaget Bergen i 1938, og senere 
oppdaget i Bærum, Fornebu i 1947. Siden 

Blekbalsamin är en ettårig växt som trivs i skogen och gärna under lövträd så 
som bok och al. Den hittas också i trädgårdar, parker, skogskanter och avfalls-
områden som tagit emot trädgårdsavfall. Den är vanligast från Skåne upp till 
Uppland men finns även längre norrut. Blekbalsamin är ett stort problem i 
Centraleuropa. Den gror tidigt på våren och börjar blomma redan i maj och 
ända fram till september.   

Ursprung
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HVORFOR BØR MONGUL-
SPRINGFRØ BEKJEMPES?
Mongolspringfrø vokser fort, sprer seg lett 
og kan danne tette klynger. Den fore-
trekker fuktige, skyggefulle steder og kan 
der utkonkurrere stedegne arter. Vi vet lite 
om hvor mye det naturlige miljøet påvirkes 
av planten.

Mongolspringfrø blir ca 0,5 m 
 og formerer seg seg med frø
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da har den spredd seg først og fremst fra 
hager og parker videre ut i naturen, der den 
har kunnet vokse uforstyrret.

Slik kjenner du igjen mongolspringfrø
Mongolspringfrø er en høy, glatt ettårig 
urt, den blir vanligvis 20-60 cm høy, og 
blir sjelden over én meter. Den har gjerne 
en enkel stengel eller har greiner fra den 
nederste delen. Bladene er enkle med en 
egglignende form og med takkete kanter. 
Størrelsen på bladene er 5-12 cm lange og 
2,5-5 cm brede. Blomstene er små, lysgule 
med røde flekker på innsiden. Planten vok-
ser tidlig på våren og det tar 8-9 uker fra 
den spirer til blomstring. Frøene modner 
3-4 uker senere. Blomstringen begynner 
vanligvis i mai eller juni og varer til sep-
tember, planten er selvbefruktende. Den 
sprer seg med frø. Fruktkapslene er smale 
og klubbeformet og åpner seg eksplosivt 
ved berøring. De er 1,5-2 cm lange, klub-
beformet og grønne. Det er ett til fem frø i 
hver kapsel og de skytes ut ca. 3 meter. Frø-
ene kan leve lengre enn fire år i fuktig jord. 
Formering skjer bare med frø.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Mongolspringfrø vurderes til svært høy 
økologisk risiko på grunn av et stort inva-
sjonspotensial og en middels økologisk 
effekt.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Mongolspringfrø har ikke like stor påvirk-
ning på det biologiske mangfoldet som 

sin slektning kjempespringfrø. Men den 
regnes som skadelig siden den formerer 
seg raskt, danner store bestander og skyg-
ger for bakken slik at det blir vanskelig for 
andre planter å vokse der. Planten er også 
giftig og dyr som beiter liker den ikke.

Virkning på samfunnet
Det er ikke gjort noen undersøkelser om 
hvilke virkninger den kan ha på samfunnet.

Virkning i hagen
Mongolspringfrø anses som ugress og er 
lett å fjerne.

Virkning på din helse
Planten er giftig. Fruktkapslene er kjøtt-
fulle og spretter opp ved berøring.

Bekjempningsmetode
Mongolspringfrø er lett å bekjempe siden 
røttene ligger så høyt oppe. Det er lett å dra 
opp røttene.

Bekjempingsmetoder på små områder
Mongolspringfrø er forholdsvis lett å 
bekjempe. Slå planten i markhøyde eller 
dra den opp der røttene ligger høyt oppe. 
Men det er viktig å gjøre dette på riktig 
tidspunkt. Hvis du klipper for tidlig på 
sesongen skyter planten nye skudd. Gjør du 
det for sent har den rukket å spre seg med 
frøene. Når du skal gjøre det avhenger av 
hvor i landet du bor. Men et bra tidspunkt 
er akkurat like før den begynner å blom-
stre. Hvis den allerede har blomstret og det 

Så känner du igen blekbalsamin
Blekbalsamin är en upprätt annuell, blir vanligtvis 20–60 centimeter hög, når sällan över en 
meter. Det är enkelstammad eller är grenad från den nedre delen. Bladen är enkla med en 
äggliknade form och har tandade kanter. Storleken på bladen är 5–12 centimeter långa och 
2,5–5 centimeter breda. Blommorna är små och blekgula med röda fläckar på insidan. Växten 
gror tidigt på våren och det tar 8–9 veckor från grodd till blomning. Fröna mognar 3–4 veck-
or senare. Blomningen börjar vanligtvis i maj eller juni och varar till september och växten är 
självbefruktande.

Sprider sig med fröna
Fruktkapslarna är köttiga och öppnar sig explosivt vid beröring. De är 15–20 milimeter långa, 
klubbformade och gröna. Det är ett till fem frön per kapsel som sen skjuts iväg cirka tre meter. 
Fröna kan leva längre än fyra år i fuktig mark. Förökningen sker uteslutande med frön. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Blekbalsamin växer snabbt, sprider sig lätt och kan bilda täta bestånd. Den föredrar fukti-
ga, skuggiga platser och kan då konkurrera ut inhemska arter. Det saknas kunskap om hur 
mycket den naturliga miljön påverkas av växten. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Blekbalsamin har inte lika stark påverkan på den biologiska mångfalden som sin släkting, 
jättebalsamin. Men den räknas som invasiv då den förökar sig snabbt, bildar stora bestånd 
och skuggar marken så att det blir svårt för andra växtarter att gro där. Växten är också giftig 
och gillas inte av betande djur.

Effekter på samhället
Inga undersökningar har gjort hittills om vilken påverkan den kan ha på samhället.  

Effekter i trädgården
Blekbalsamin ses som ogräs och går lätt att rensa bort. 

Effekter på hälsan
Växten är giftig.
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 bare er noen få planter, kan du trekke en 
plastpose over blomstene og frøkapslene 
og så dra dem av. Deretter drar du opp hele 
planten. Siden frøene er livskraftige i flere 
år bør du kontrollere området for å være 
sikker på at den virkelig er borte.

Bekjempingsmetode for større bestander
Klipp plantene ned, enten for hånd eller 
med maskin. Legg snittet så nær bakken 
som mulig. Beste tidspunkt er akkurat idet 
den skal til å blomstre. Gjenta klippingen 
senere i sesongen for å fjerne planter som 
har kommet opp på nytt eller grodd senere. 
Ikke glem å kontrollere vokseplassen minst 
to ganger senere og gjenta prosessen hvis 
nye planter kommer opp. Markdekking 
er også en metode som fungerer, men det 
er mer effektivt og billigere å dra opp eller 
klippe ned plantene.

Mongolspringfrø i bedet
Har du fått mongolspringfrø i et bed med 
andre planter kan du enkelt dra opp planten 
med hånden. På den måten skader du ingen 
av de andre plantene dine.

Håndtering av plantemateriale
Vær forsiktig ved håndtering av plante-
avfall og jordmasser da de kan inneholde 
frø. Alt plantemateriale skal legges i en 
hel søppelsekk som så lukkes forsvarlig og 
kjøres til den kommunale gjenvinnings-
stasjonen. Det klassifiseres som brennbart 
avfall, ikke som hageavfall. Kontroller først 
om gjenvinningsstasjonen tar imot plan-
teavfall med mongolspringfrø. Det er ikke 
alle som gjør det. Når du er på stedet, skal 
sekken legges i spesialcontainer for skadelig 
planteavfall eller blant brennbart. Absolutt 
ikke på komposten! Bare unntaksvis kan 
planten komposteres, og da uten frøkapsler. 
Legg plantene i bløt i en tett plastpose slik 
at de råtner, deretter kan de legges i kom-
posten. Bruk lukkede kompostbinger slik at 
ingen fragmenter kan blåse i vei og bidra til 
nyetableringer.

Kjemisk bekjemping
Mongolspringfrø skal ikke bekjempes med 
kjemiske midler.

Forveksles med mongolspringfrø
Mongolspringfrø kan forveksles med sin 
slektning kjempespringfrø, som er bety-
delig mer skadelig. Kjempespringfrø er 
betydelig høyere og har store rosa blomster. 
Den kan også forveksles med slektningen 
vårkorn. Det du kan se forskjellen på er at 
vårkorn har betydelig større og mer klar-
gule blomster. Vårkorn regnes som en sted-
egen art.

Fakta om mongolspringfrø
	● Mongolspringfrø sprer seg med frø og 
danner raskt svært store bestander.
	● Trives i fuktige områder, gjerne i løvsko-
ger og langs vann.
	● Mange bestander har begynt etter at 
hageavfall har blitt dumpet i naturen.
	● Nye bestander kan skyldes at frø har fulgt 
med vassdrag.
	● Mongolspringfrø er lett å kontrollere og 
bekjempe.
	● Planten er giftig for mennesker og bei-
tende dyr liker den ikke.

 
Mongolspringfrø vokser 
raskt, sprer seg lett og kan 
etablere tette bestander.



Blomsterlupin är ett av de allvarligaste hoten mot våra inhemska ängsblom-
mor och därmed också mot den biologiska mångfalden. Där växten brer ut 
sig och bildar stora bestånd, som till exempel längs våra vägar, trängs inte 
bara andra växter bort utan jordförhållandena förändras också markant 
genom att den binder kväve. Okunskapen om vad växten vållar för skada 
i naturen gör den extra problematisk. Fröfirmor och plantskolor säljer den 
fortfarande och kan även saluföra den under namnet ”vildlupin”. 

Ursprung
Blomsterlupin kommer ursprungligen från Nordamerika och introducerades till Europa 
genom växtsamlaren David Douglas under 1800-talet. De första vilda exemplaren i Sverige 
noterades på 1870-talet i Skåne. Blomsterlupinen har varit populär som prydnadsväxt i våra 
trädgårdar. Nu finns den i stora delar av landet förutom i Norrbottens inland och norra fjällen. 
Den syns ofta växa längs våra vägar, järnvägar, grustag och runt bebyggelse. Den sprider sig 
framförallt genom frön men även via rötterna. 

Vetenskapligt namn: Lupinus polyphyllus

Namnets betydelse: Lupinus kommer från det latinska ordet 
lupinus som betyder vargaktig, utifrån tron att plantan ut-
armade all näring från jorden. Namnet polyphyllus kommer 
från grekiskan polys som betyder många och ordet phyllus 
som betyder blad, det vill säga, har många småblad. 
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HAGELUPIN
Biologisk navn: Lupinus polyphyllus

Navnet betyr: Lupinus kommer fra det 
latinske ordet lupinus som betyr ulvak-
tig, ettersom planten tilfører næring til 
næringsfattige områder og gjør det vanske-
lig for plantearter som krever næringsfattig 
jordsmonn. Navnet polyphyllus kommer fra 
det gresk polys, som betyr mange og ordet 
phyllus som betyr blad, det vil si har mange 
småblad.

Hagelupin er en av de mest alvorlige trus-
lene mot våre stedegne engblomster, og 
dermed også mot det biologiske mangfol-
det. Der planten sprer seg og danner store 
bestander, som f.eks. i veikantene, fortren-
ger den ikke bare andre planter, men også 
jordforholdene forandres markant fordi 
den binder nitrogen. Hagelupin etablerer 
seg lett på steinete elveører der den konkur-
rerer med bl.a. klåved (Myricaria germa-
nica) og i tillegg trolig også andre sårbare 
eller truete arter. Manglende kunnskap om 
hvilken skade planten volder for naturen 
gjør den ekstra problematisk. 

Opprinnelse
Hagelupin kom opprinnelig fra Nord-Ame-
rika og ble introdusert i Europa av plante-
samleren David Douglas på 1800-tallet. 

HVORFOR BØR 
HAGELUPIN BEKJEMPES?
Hvorfor skal den ikke finnes i Norge?
I takt med at det tradisjonelle jordbruket, 
med enger og kulturbeiter som er forsvun-
net, har også mange planter og insekter 
som hører til enger og beitemarker blitt 
tvunget bort. De har tatt tilflukt til 
veikanter som holdes åpne, tørre og 
næringsfattige på grunn av all grusen. Når 
hagelupin får feste langs veikantene brer 
den seg og fortrenger engplantene. 
Humlen sies å favorisere denne planten, 
mens mangfoldet av andre pollinerende 
insekter blir svært lavt i områder med 
store mengder hagelupin. En studie har 
også sett på at reproduksjonen hos humler 
(Bombus terrestris) ble negativt påvirket av 
hagelupin pollen!

Hagelupin blir vel en meter høy 
og formerer seg med frø.
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Hagelupin ble først dokumentert i sam-
lingene som forvillet i 1913, men da godt 
etablert (He Åsnes: ”Forvildet her og der 
langs jernbanelinjen fra Flisa til Herads-
bygden.”). Arten hadde en langsom ekspan-
sjon, med stadig nye funn vekk fra hager, 
langs veier og langs jernbane, fram til ca. 
1980 eller noe tidligere, da den regelrett 
eksploderte og knapt ble samlet eller notert 
mer. Nå finnes den i store deler av landet. 
Den vokser ofte langs veier, jernbane, grus-
tak og rundt bebyggelse. Den sprer seg først 
og fremst med frø, men også via røttene.

Slik kjenner du igjen hagelupin
Hagelupin blir ca. 50 til 120 centimeter høy 
og er flerårig. Bladene har lange skaft som 
avsluttes med lansettformede småblad, 
7-15 cm lange. Blomstene som vanligvis 
er blå, kan også være fiolette, rosa, oran-
sje og hvite, og danner en lang klase med 
opptil 200 blomster. Den blomstrer i juni 
og juli. Frøkapselen er en brun belg opp til 
4 cm lang, lett dekket med hår. Frøbelgen 
inneholder 5-9 frø. Hver plante produse-
rer hundrevis av frø hvert år, de kan ligge i 
jorda i mer enn 50 år før de spirer. 

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Hagelupin vurderes til svært høy økologisk 
risiko på grunn et stort invasjonspotensial 
og store negative økologiske effekter knyt-
tet til nitrogenfiksering/eutrofiering og 
fortrengning

Virkning på det biologiske mangfoldet
Akkurat som mange andre erteblomster 
vokser lupinen i symbiose med nitrogenfik-
serende bakterier, det betyr at den binder 
nitrogen. Dette benytter hagelupinen for å 
vokse. På lang sikt kan hagelupin virke inn 
på vegetasjonen og gjøre jorda mer rik på 
nitrogen. I den naturlig magre jorda der den 
vanligvis vokser, kan tilskuddet av nitrogen 

føre til at vanlige engplanter erstattes av 
planter som krever mer nitrogen.

Virkning på samfunnet
Hagelupin kan ha en negativ virkning på 
landbruket. Hvis planten brer seg fra hager 
til dyrket mark er det stor risiko for dårli-
gere kvalitet på fôr og beite. 

Virkning i din hage
Hagelupin kan raskt danne tette grupper 
som så utkonkurrerer andre planter i kam-
pen om plass og sollys. Jo lengre sprednin-
gen har foregått, dess vanskeligere er det å 
bekjempe den.

Virkning på helsen
Hagelupin inneholder såkalte alkaloider. 
Hvis man spiser planten kan man få smer-
ter i magen og hodet. Den kan også frem-
kalle allergier hos mennesker.

Bekjempningsmetoder
Det er vanskelig å utrydde hagelupin. Nye 
planter kan dukke opp fra frø som har ligget 
i jorda i flere år, og gjennom jordstengler 
og røtter. Utryddelse krever utholdenhet og 
kan ta flere år. I hagen bør blomstene klippes 

Bekämpningsmetod
Det är svårt att utrota blomsterlupin eftersom nya växter kan komma från fröreserven i jorden 
under flera år. Utrotning av blomsterlupin kräver uthållighet och kan ta år. I trädgårdar bör 
blommor klippas bort omedelbart efter blomning och innan fröna mognar. Detta förhindrar 
att lupiner sprids utanför trädgården. Det kan vara svårt att utrota växten helt, men det första 
steget bör vara att hindra den från att spridas. Bekämpningsmetoder för små fröplantor
Om det bara finns några få lupiner, bör de grävas upp individuellt, inklusive rötter. 

Bekämpningsmetod för stora plantor
Stora lupinställningar kan grävas upp, slås eller klippas av innan den sätter frön. Växtavfallet 
kan samlas in och användas som gödsling till exempelvis ett trädgårdsland. Var dock mycket 
noga med att det inte följer med frön. Bekämpningen måste fortsätta under flera år, eftersom 
nya lupiner kan gro från fröreserven i jorden under många år framöver. 

Bekämpning av stora bestånd
Slå av området vid blomning eller direkt efter. Upprepa arbetet ytterligare ett par gånger 
under växtsäsongen. 

Hantering av växtmaterial
När plantan är uppgrävd går det bra att låta den ligga och torka i solen alternativt elda 
upp den på plats om det ej råder eldningsförbud. Se till att alla eventuella frön eldas upp. 
En torkad växt utan frön går bra att lägga på komposten. 

Var försiktig vid hantering av växtavfallet och jordmassor då de kan innehålla frön. Allt växt-
material ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala 
återvinningscentralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial med blomsterlupin. 
Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del 
återvinningscentraler har specialcontainer enkom för invasivt växtmaterial, annars ska 
det läggas i en behållare för brännbart material. Det ska ej sorteras som växtavfall. 

Kemisk bekämpning 
Blomsterlupin bör ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas för blomsterlupin
Blomsterlupin förväxlas med främst med hybriden, regn-
bågslupin. Regnbågslupinen, Lupinus x regalis har vanligen 
grenig stjälk med fler blomställningar. Den kan även 
förväxlas med den mer sällsynta arten sandlupin, Lupinus 
nootkatensis. Sandlupin är ofta något mindre och de skiljs 
åt genom att dess stjälk har fler grenar och är långhårig. 
Den har också färre småblad. 

Fakta om blomsterlupin
• Är ett stort hot mot den biologiska mångfalden.
• Kan säljas under namnet vildlupin i handeln.
• Binder kväve från luften. 

Regnbågslupinen har fler blomställningar än blomsterlupinen.
Hagelupinen har som oftest har blålilla blomster, men de kan 
komme i en rekke andre farger som gul, oransje og rosa. 



Så känner du igen lupin
Blomsterlupin blir cirka 50 till 120 centimeter hög och är flerårig. Bladen har långa skaft som 
avslutas med lansettformade småblad som är 7–15 centimeter långa. Blommorna som van-
ligtvis är blå, men även kan vara violetta, rosa och vita, bildar en lång klase med upp till 200 
blommor.  Den blommar under juni och juli. Frökapseln är en brun skida upp till fyra cen-
timeter lång, täckt med mattade ullhår. Fröskidan innehåller fem till nio frön. Varje planta 
producerar hundratals frön varje år som sen kan ligga i marken i mer än 50 år innan de gror. 
Blomsterlupin säljs fortfarande som trädgårdsväxt, både som planta och frö. Kan förekomma 
under olika namn som till exempel ”vildlupin”. Fritidsodlingens Riksorganisation uppmanar 
till att inte köpa vare sig frö eller planta av blomsterlupin utan i stället välja en hybridsort som 
till exempel regnbågslupin som inte är lika invasiv. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
I takt med att det traditionella jordbruket med slåtterängar och kulturbeteshagar försvunnit 
har också många ängsväxter och insekter som hör ängar och betesmarker till tvingats bort. 
De har tagit sin tillflykt till vägrenar som hålls öppna, torra och är näringsfattiga i och med 
allt sand och grus. När blomsterlupinen får fäste längs vägrenarna brer den ut sig och tränger 
bort ängsväxterna. Dessutom är den attraktiv för pollinerande insekter vilket medför att de 
inhemska växterna i lägre utsträckning blir pollinerade. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Precis som många andra ärtväxter lever blomsterlupinen i symbios med kvävefixerande bak-
terier, vilket innebär att den binder kväve. Dessa kväveföreningar använder blomsterlupinen 
för sin tillväxt. På sikt kan blomsterlupin påverka vegetationen och göra marken mer kväve-
rik. I de naturligt magra jordarna där den vanligen växer kan tillskottet av kväve medföra att 
ängsblommor ersätts av mer kvävegynnade växter.

Effekter på samhället
Blomsterlupinen kan ha en negativ påverkan på lantbruket. Brer sig växten ut i hag- och 
odlingsmark finns det stor risk för att kvalitén försämras på fodret och betet.   

Effekter i trädgården
Blomsterlupin kan fort bilda täta bestånd som då utkonkurrerar andra växter om plats och 
solljus. Ju längre spridningen har fortgått desto svårare är den att bekämpa. 

Effekter på hälsan
Blomsterlupin innehåller så kallade alkaloider. Äter man av dem kan man få magsmärtor 
och huvudvärk. Den kan även vara allergiframkallande för människor.
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Blomsterlupinens blommor är vanligtvis blå.
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av straks etter blomstring, før frøene er 
modne. Dette forhindrer at lupiner sprer 
seg utenfor hagen. Det kan være vanskelig å 
utrydde planten helt, men første skritt bør 
være å hindre at den sprer seg.

Bekjempning av små frøplanter
Hvis det bare finnes noen få lupiner, bør de 
graves opp hver for seg, med røttene.

Bekjempning av store planter
Store grupper av hagelupiner kan graves 
opp, slås eller klippes ned før de setter frø. 
Planteavfallet kan samles og benyttes som 
gjødsel, men pass godt på at det ikke følger 
med frø. Kampen må fortsette i flere år, da 
nye lupiner kan gro opp fra frøreserver i 
jorda i mange år framover.

Bekjempning av store bestander
Slå ned området når plantene blomster eller 
like etter. Gjenta dette et par ganger i løpet 
av vekstsesongen.

Håndtering av planterestene
Hvis plantene er gravd opp kan de godt 
ligge og tørke i sola, eller de kan brennes 
opp på stedet – så sant det ikke er forbud 
mot å brenne. En tørr plante uten frø kan 
godt legges i komposten. Vær forsiktig med 
planteavfall og jord da de kan inneholde frø. 
Alt planteavfall skal legges i søppelsekker 
som så lukkes tett igjen og kjøres til den 
kommunale gjenvinningsstasjonen. Under-
søk først om den tar imot planteavfall med 
hagelupin. Det er ikke alle som gjør det. 
Når du er på stedet, spør hvor planteavfal-
let skal legges. Noen gjenvinningsstasjoner 
har egne containere for skadelig planteav-
fall, hvis ikke skal det legges i en beholder 
for brennbart materiale. Det skal ikke sor-
teres som planteavfall.

Kjemisk bekjempning
Hagelupin bør ikke bekjempes med  
kjemiske midler.

Forveksles med hagelupin
Hagelupin forveksles ofte med hybriden 
Rusell-lupin (Lupinus x regalis).  Denne har 
vanligvis en stengel med flere blomsterstil-
ker. Den kan også forveksles med den mer 
sjeldne sandlupin (Lupinus nootkatensis) 
(SE) og jærlupin (Lupinus perennis) (SE). 
Sandlupin er ofte noe mindre, er hårete og 
har flere grener. Den har også færre små-
blad.

Fakta om hagelupin
	● Den er en stor trussel mot  
det biologiske mangfoldet.
	● Kan finnes under navnet  
vill-lupin i handelen.
	● Binder nitrogen fra luften.
	● Regnbuelupin har flere  
blomsterstilker enn hagelupin.

 

Blomstene er vanligvis blå, 
men kan også være fiolette, 
rosa og hvite, og vokser i 
klaser.
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Blomsterlupin kan fort bilda täta bestånd som då utkonkurrerar andra växter om plats och 
solljus. Ju längre spridningen har fortgått desto svårare är den att bekämpa. 
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JÄTTEBALSAMIN

Jättebalsamin är en ettårig växt som huvudsakligen växer längs diken och andra 
vattendrag. Den föredrar en fuktig växtplats men växer i all sorts jord. Växten 
kan bli över två meter hög, vilket gör den till den högsta årliga annuellen som 
växer vilt i Sverige.

Ursprung
Jättebalsamin kommer ursprungligen från västra Himalaya. Arten introducerades till Europa 
1839 när frön skickades från Kashmir till Kew Gardens i London, och blev snabbt en populär 
trädgårdsväxt. Jättebalsamin noterades första gången som förvildad i Sverige i Ängelholm, 
Skåne 1918. Den har sedan dess rymt från trädgårdar runt om i hela landet ända upp till 
Jokkmokk.
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Vetenskapligt namn: Impatiens glandulifera

Namnets betydelse: Impatiens kommer från det 
latinska ordet impatient, med hänvisning till hur lätt 
frökapslarna spritter upp. Glandulifera betyder att ha 
blommor med körtlar.
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KJEMPESPRINGFRØ
Botanisk navn: Impatiens glandulifera

Navnet betyr: Impatiens kommer av det 
latinske impatient og viser til hvor lett frø-
kapslene spretter opp. Glandulifera betyr  
å ha blomster med kjertler.

Kjempespringfrø er en ettårig plante 
som stort sett vokser langs diker og andre 
vassdrag. Den foretrekker et fuktig sted, 
men klarer seg i all slags jord. Planten kan 
bli over 2 m høy, noe som gjør den til den 
høyeste ettårige som vokser vilt i Norge. 
Kjempespringfrø vokser helst på relativt 
næringsrik, fuktig jord og kan finnes i bl.a. 
tangvoller, strandeng (øvre/indre deler), 
sumper og sumpkratt, elvebredder og bek-
kekanter og bekkedaler, flommarkskog 
inkludert strandskog, dessuten i halv-
skygge i fuktig skog (granskog, gråor-heg-
geskog) og på hugstflater. Den dukker også 
opp på gjengroende eng, langs grøfter og 
åkerkanter og andre kantsoner, og er flere 
steder sett i bratte, overrislete bergvegger 
(veiskjæringer). Den finnes også på skrote-
mark i vid betydning (veikanter, avfalls- og 
fyllplasser m.m.).

Opprinnelse
Kjempespringfrø kommer opprinnelige 
fra vest i Himalaya. Arten ble introdusert 
i Europa i 1839 av frø som ble sendt fra 
Kashmir til Kew Gardens i London, og den 
ble raskt en populær hageplante. Arten har 

hatt en nærmest eksplosiv økning siden den 
først ble funnet i Våladalen i Te Notodden i 
1940. Allerede innen 1950 var den i tillegg 
kjent fra Vestfold, Hordaland og Sør-Trøn-
delag, og innen 2000 var den kjent fra alle 
fylker den er kjent fra i dag, med første funn 
i Tromsø i 2000.

Slik kjenner du igjen kjempespringfrø
Kjempespringfrø er en ettårig plante 
med en tykk, saftig stilk. Bladene er lan-
settformet og sagtannet. Den har store 
to-kjønnede blomster som blir opptil 4 cm. 
Blomsterstanden er en opprett klase og 
blomstene for det meste rosa, men kan også 
være i forskjellige nyanser fra mørkerøde 

HVORFOR BØR KJEMPE- 
SPRINGFRØ BEKJEMPES?
Kjempespringfrø vokser raskt, sprer seg 
lett, koloniserer nye områder og utkonkur-
rerer annen vegetasjon. Når plantene dør 
hver vinter etterlater de store område med 
bar mark som kan bli utsatt for erosjon.

Kjempespringfrø blir ca 1,5 m høy 
og formerer seg med frø.
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til hvite. Frukten er en avlang kapsel som 
sprekker lett når den er moden og slynger 
frøene sine flere meter bort. Som det fram-
går av navnet kan planten bli svært høy, 
over 3 meter, vanligvis stopper den på ca. 
1,5 meter. Til og med små eksemplarer på 
under 10 cm blomstrer og danner frø. De 
største eksemplarene vokser på frodige  
og fuktige steder, der den er svært konkur-
ransedyktig og overtar området fra den 
opprinnelige vegetasjonen. Kjempespring-
frø tåler ikke tørke og vokser dårlig på kar-
rige voksesteder.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Kjempespringfrø vurderes til svært høy 
økologisk risiko på grunn av stort inva-
sjonspotensial og middels økologisk effekt 
på trua og andre stedegne arter.

Rakettfrø
Kjempespringfrø produserer rikelig med 
frø. En eneste plante kan sette ca. 800 frø, 
12 til 14 uker etter blomstring. De modne 
frøkapslene reagerer på den minste berø-
ring, da deler de fem segmentene av frøkap-
selen seg på langs, krøller seg sammen, vrir 
seg eksplosivt og kaster innholdet opptil 7 
meter avsted. De sorte, runde frøene er ca. 
2-3 mm brede og holder seg livskraftige i 
jorda i ca. 2 år. De flyter og kan reise lange 
avstander langs bekker og elver og spre seg 
til nye områder, den kan til og med vokse 
under vann.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Pollinerende insekter setter stor pris på de 
nektarrike og duftende blomster til kjempe- 
springfrø. Det fører til at humler og bier 
ikke rekker å pollinere våre stedegne plan-
ter. Kjempespringfrø konkurrerer raskt ut 
andre planter og forandrer også jorda, noe 
som gjør det vanskelig for våre stedegne 
planter å komme tilbake.

Virkning på samfunnet
Kjempespringfrø kan breie seg ut i svært 
store bestander på flere hundre kvadratme-
ter. Når så planten visner om høsten finnes 
det ikke annen vegetasjon på bakken, som 
gress og busker, som binder jorda. Det fører 
til at jorda eroderer, noe som igjen gjør at 
den blåser bort, skylles vekk eller raser. 
Dermed kan det oppstå jorderosjon langs 
elvene under høy vannstand høst og vår.

Virkning i hagen
Kjempespringfrø er en vakker plante, men 
som nevnt er den svært skadelig og fortren-
ger lett de øvrige plantene i hagen. Det gjør 
den ved å kvele alt i nærheten, samt lokke til 
seg alle humler og bier slik at de andre plan-
tene ikke blir pollinert.

Virkning på helsen
Noen kan utvikle allergi mot pollen fra 
kjempespringfrø.

Bekjempingsmetoder på små områder
Kjempespringfrø er forholdsvis lett å 
bekjempe. Du kan slå den ned på bakke-
plan eller dra den opp der røttene ikke går 
så dypt. Men det er svært viktig at dette 
gjøres på riktig tidspunkt. Hvis du klipper 
den for tidlig på sesongen skyter den nye 
skudd. Gjør du det for sent har den rukket 
å spre seg med frø. Når du skal gjøre det 
kommer an på hvor i landet du bor. Et godt 
tidspunkt er akkurat idet planten begynner 
å blomstre. Hvis den allerede har blomstret 
kan du trekke en plastpose over blomsten/
frøstanden, snøre den tett igjen og så dra 

Så känner du igen jättebalsamin
Jättebalsamin är en ettårig ört med köttig stjälk. Bladen är lansettlika och med sågade kanter. 
Den har stora tvåkönade blommor som blir upp till fyra centimeter. Blomställningen är en 
upprätt klase. Blommorna är för det mesta rosa. I Sverige har flera färgskiftningar påträffats, 
från mörkrött till vitt. Frukten är en avlång kapsel som lätt spricker när den mognat och 
slungar ut fröna flera meter bort.

Som framgår av namnet kan växten bli mycket hög, över tre meter. I medeltal stannar den 
emellertid på cirka en och en halv meter. Till och med små exemplar under tio centimeter 
blommar och bildar frön. De största exemplaren växer på frodiga och fuktiga platser, där jät-
tebalsaminen är väldigt konkurrenskraftig och tar över området från den ursprungliga vege-
tationen. Jättebalsaminen tål inte torka och växer dåligt på karga växtplatser.

Raketfrön 
Jättebalsaminen producerar rikligt med frön. En enda planta kan 
sätta cirka 800 frön, 12 till 14 veckor efter blomningen. De mogna 
frökapslarna reagerar på den minsta beröring, vilket får de fem seg-
menten av frökapseln att delas längs sin längd och sedan krulla upp 
och vrida sig explosivt och projicera innehållet upp till sju meter 
bort. De svarta, runda fröna är ungefär två till tre millimeter tvärs 
över och förblir livskraftiga i jorden i cirka två år. 
De flyter och kan resa långa avstånd längs vattenvägar för att sori-
da sig till nya områden, den kan till och med gro under vatten. 

EU-listad
Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter vilket innebär att 
man inte får ha den i sin trädgård, dela med dig av frön eller sprida växtdelar. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Jättebalsamin växer snabbt, sprider sig lätt, koloniserar nya områden och konkurrerar ut 
annan vegetation. När växterna dör tillbaka varje vinter lämnar de stora områden med bar 
mark som blir känsliga för erosion. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Jättebalsamin med sina nektarrika och doftande blommor gör den mycket omtyckt av de 
pollinerade insekterna vilket leder till att humlor och bin inte hinner med att pollinera våra 
inhemska växter. Jättebalsamin konkurrerar snabbt ut andra växter och förändrar också jord-
månen i marken, vilket försvårar återväxten av våra inhemska växtarter. 
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Jättebalsamins blommor har flera färgskiftningar 
från mörkrött till vitt.

Frukten är en avlång kapsel som lätt 
spricker när den mognat och slungar ut 

fröna flera meter bort.
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mark som blir känsliga för erosion. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Jättebalsamin med sina nektarrika och doftande blommor gör den mycket omtyckt av de 
pollinerade insekterna vilket leder till att humlor och bin inte hinner med att pollinera våra 
inhemska växter. Jättebalsamin konkurrerar snabbt ut andra växter och förändrar också jord-
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Jättebalsamins blommor har flera färgskiftningar 
från mörkrött till vitt.

Frukten är en avlång kapsel som lätt 
spricker när den mognat och slungar ut 

fröna flera meter bort.

Blomstene til kjempespringfrø kommer i flere farger, 
fra mørkerødt til hvitt. Frukten er en avlang kapsel 
som lett sprekker opp når den er moden og slynger 
frøene flere meter av sted.



Kemisk bekämpning 
Jättebalsamin ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas för jättebalsamin
Växten är mycket speciell och bör inte vara svår att identifiera eller misstas med någon 
annan växt. Dock finns släktingen blekbalsamin som också klassas som invasiv främmande 
växt. Blekbalsaminens blommor är mindre och gula och ska utrotas på samma sätt. Plantan 
är också betydligt lägre och blir oftast inte mer än en meter hög. Se blekbalsamin för mer 
information. 

Fakta om jättebalsamin
• Jättebalsamin sprider sig fort med hjälp sina frön och bildar snabbt mycket stora bestånd.
• Trivs längs med vatten.
• Många bestånd har fått sin början i trädgårdsavfall som dumpats i naturen.
• Nya bestånd kan orsakas av att frön följer med vattendrag. 
• När den vissnar ner på hösten finns en stor risk för jorderosion.
• Jättebalsamin är lätt att kontrollera och bekämpa.
• Plantan är inte giftig för människor eller djur. 

Plantor som klipps av under växtsäsongen, liksom små 
plantor, bildar lätt nya blommor som sätter frö. 

FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  52 FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  53

opp planten. Siden frøene er livskraftige i to 
år bør du sjekke området i to til tre år for å 
være sikker på at den er borte.

Bekjempingsmetode for større bestander
Klipp ned planten, enten for hånd eller med 
maskin.  Klipp den helt ned til bakken før 
blomstring. Gjenta klippingen senere i seson-
gen for å fjerne planter som har kommet opp 
på nytt eller som vokser senere. Ikke glem å 
kontrollere stedet i to år fremover og gjenta 
prosessen hvis det dukker opp nye planter.

Kjempespringfrø i gressplenen
Dra opp plantene for hånd hvis det er en 
mindre bestand, eller klipp dem ned med 
gressklipperen.

Håndtering av planteavfall
Vær forsiktig ved håndtering av planteav-
fall og jordmasser da de kan inneholde frø. 
Alt planteavfall skal legges i en tett søp-
pelsekk som så lukkes godt igjen og kjøres 
til en kommunal gjenvinningsstasjonen. 
Undersøk først om de tar imot planteavfall 
med kjempespringfrø, det er ikke alle som 
gjør det. Når du er på stedet, spør hvor du 
skal legge avfallet. Noen gjenvinningssta-
sjoner har spesialcontainere for farlig plante- 
avfall, hvis ikke skal det legges i beholder 
for brennbart materiale. Det må for all del 
ikke sorteres som vanlig planteavfall. Bare 
i helt spesielle tilfeller kan planten kom-
posteres. Legg dem ta i en tett plastpose 
sammen med vann, knyt godt igjen og la 
dem ligge der og råtne. Deretter kan de 
legges i komposten. Bruk lukket kompost-
binge slik at fragmenter ikke kan løsne, 
blåse med vinden og etablere seg på ny.

Kjemisk bekjemping
Kjempespringfrø skal ikke bekjempes med 
kjemiske midler.

Forveksles med kjempespringfrø
Planten er helt spesiell og bør ikke være 
vanskelig å identifisere eller forveksles 
med noen annen plante. Men det finnes 
en slektning, mongolspringfrø (Impatiens 
parviflora) som også klassifiseres som en 
fremmed, skadelig plante. Blomstene til 
mongolspringfrø er mindre og gule og skal 
fjernes på samme måte. Denne planten er 
mye lavere og blir oftest ikke mer enn 1 
meter høy.

Fakta om kjempespringfrø
	● Kjempespringfrø sprer seg raskt ved hjelp 
av frø og danner raskt svært store bestander.
	● Trives langs vann.
	● Mange bestander har startet i hageavfall 
som er dumpet i naturen.
	● Ny bestand kan oppstå av frø som følger 
med vassdrag.
	● Når den visner ned på høsten er det stor 
fare for jorderosjon.
	● Kjempespringfrø er lett å kontrollere og 
bekjempe.
	● Planten er ikke giftig for mennesker eller 
dyr. Planter som klippes ned i vekstse-
songen, også små planter, danner ofte nye 
planter som setter frø.

 

Bladene er lansettformet og sagtannet.



Jätteloka är en storväxt, flerårig ört som har spridit sig snabbt i ett antal europe-
iska länder och även i Sverige. Växten kommer ursprungligen från Ryssland och 
Georgien.  Den kom hit som prydnadsväxt i våra trädgårdar och finns nu spridd 
i naturen i främst i Syd- och Mellansverige. Jättelokans växtsaft orsakar i kom-
bination med solljus brännskadeliknande sår på huden.

Ursprung
Jätteloka kommer ursprungligen från Ryssland och Georgien. Växten har funnits i Sverige 
sedan början av 1900-talet och var populär i våra trädgårdar på 1970-talet och har sedan dess 
spridit sig till naturen. Den sprids mestadels genom jord innehållandes frön som grävs upp 
och förflyttas, frön som fastnat i bildäck eller med hjälp av vind eller vatten har transporterats 
till nya områden. Jättelokan finns i hela Sverige söder om Dalälven, men har även observerats 
längre norrut, ända upp till Luleälven. Den växer gärna längs med vattendrag, vägkanter och 
i fuktiga ängsmarker. 

Vetenskapligt namn: Heracleum mantegazzianum

Namnets betydelse: Heracleum kommer från den grekiska 
krigaren Herakles. Artnamnet mantegazzianum hedrar den 
italienske etnografen Paolo Mategazzi, 1831–1910.

JÄTTELOKA
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KJEMPEBJØRNEKJEKS
Botanisk navn:  
Heracleum mantegazzianum

Navnet betyr: Heracleum kommer fra den 
greske krigeren Herakles. Artsnavnet man-
tegazzianum hedrer den italienske etnogra-
fen Paolo Mategazza, 1831-1910.

Kjempebjørnekjeks er en storvokst, fler-
årig urt som raskt har spredd seg i flere 
europeiske land, også i Norge. Den kom hit 
som prydplante i hagene våre og finnes nå 
spredd i naturen, mest i sør og midtre del av 
landet. Saften fra kjempebjørnekjeks kan 
sammen med sollys gi brannskadelignende 
sår på huden.

Opprinnelse
Kjempebjørnekjeks kommer opprinnelig 
fra Russland og Georgia. Første etablering 
i naturen er datert til 1922 i Vf Holme-
strand, men spredningen gikk langsomt 
frem til 1960-tallet, den var en populær 
hageplante på 1970-tallet og har etter det 
spredd seg ut i naturen. For det meste sprer 
den seg gjennom jord som inneholder frø, 
som så graves opp og flyttes, med frø som 
sitter fast i bildekk eller ved hjelp av vind 
eller vann har blitt spredd til nye områder. 

Kjempebjørnekjeks finnes stort sett sør i 
landet, men har også blitt observert lengre 
nord. Den vokser gjerne langs vassdrag, 
veikanter og fuktige enger.

Slik gjenkjenner du kjempebjørnekjeks
Stengelen på planten kan bli opp til 3 meter 
høy og nesten 10 centimeter tykk. Den er 
litt riflet og kan være litt rødflekket eller 
helt rød nederst. En plante som er eldre 
enn 2 år har store, flikete blad med skarpe 
kanter. Frøplantene minner om lønneblad. 
Kjempebjørnekjeks blomstrer fra juli til 

HVORFOR BØR KJEMPE- 
BJØRNEKJEKS BEKJEMPES?
Kjempebjørnekjeks som har rømt fra hager 
har spredd seg over store områder i 
naturen og nå truer den det biologiske 
mangfoldet og begrenser friluftslivet. 
Kjempebjørnekjeks er også farlig for 
menneskers helse.

Kjempebjørnekjeks kan bli opptil 5 m 
og er en kraftig, flerårig staude.
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september. Blomstene er hvite og sitter i 
svært store, 15-25 cm brede skjermer. De 
blomstrer først i det andre leveåret. Frøene 
modner om høsten og faller av om høsten 
og vinteren.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Kjempebjørnekjeks vurderes til svært høy 
økologisk risiko på grunn av middels store 
negative økologiske effekter og et stort 
invasjonspotensial.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Kjempebjørnekjeks minsker mangfoldet i 
naturen og landskapet, siden den sprer seg 
raskt og danner tette bestander der det ikke 
finnes plass for andre planter. Den endrer 
også næringstilgangen i jorda, noe som gjør 
det vanskeligere for tilveksten av de ste-
degne plantene. I områder der det vokser 
større bestander kan det også oppstå fare 
for jorderosjon.

Virkning på samfunnet
Kjempebjørnekjeks kan senke verdien på 
eiendommer. Det kan gjøre det vanskeli-
gere med rekreasjon, f.eks. bading og fis-
king langs strender eller turer i naturen.

Virkning i naturen
Kjempebjørnekjeks kan raskt danne tette 
bestander som så utkonkurrerer andre 
planter om plass og sollys. Jo lengre spred-
ningen har foregått, jo vanskeligere er det å 
bekjempe planten.

Virkninger på helsen
Saften fra kjempebjørnekjeks sammen med 
sollys kan gi stygge brannskadelignende sår 
på huden. Det er nødvendig med beskyttel-
sestøy. Hud som er blitt skadet av plante-
saften kan være følsom for sollys lenge etter 
skaden.

Bekjempingsmetoder
Kjempebjørnekjeks er ikke en staude, men 
en hapaxant. Det betyr at planten vokser og 
setter frø én gang og så dør den. Vent derfor 
til blomstringen er over før du fjerner og 
brenner fruktene før de er modne. Klipper 
du ned hele planten før blomstring så vil den 
komme tilbake gang på gang så lenge det fin-
nes energi i roten. Hvis planten slås ned før 
den blomstrer vil den danne rotskudd og spre 
seg. Lar vi den frø seg dannes nye planter.

Fjern alle fruktene ved å trekke forsiktig en 
stor, tett pose over den visne blomsten og 

Så känner du igen jätteloka
Stjälken på jätteloka kan bli upp till tre meter hög och nästan tio centimeter tjock. Den är 
något räfflad, styv och kan nertill vara något rödfläckig eller helt röd. En planta som är över 
två år har stora, flikiga blad med grov- eller vasstandad kant. Jättelokans fröplantor påminner 
om lönnblad. Jätteloka blommar i juli till september. Blommorna är vita och sitter i mycket 
stora, 15–25 centimeter breda, halvklotformigt välvda flockar. De blommar först under sitt 
andra levnadsår. Fröna mognar på hösten och faller av under hösten och vintern.

EU-listad
Jättelokan är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter vilket innebär att du 
inte får ha den i din trädgård, dela med dig av frön eller sprida växtdelar. Runt om i landet 
har flera kommuner vidtagit åtgärder för att få bort jätteloka på allmän mark.

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Jättelokor som tidigare rymt från trädgårdar har spridit sig över stora områden i naturen och 
hotar nu den biologiska mångfalden och begränsar friluftslivet. Jätteloka är också en direkt 
fara för människans hälsa.

Effekter på den biologiska mångfalden
Jättelokan minskar mångfalden i naturen och landskapet, eftersom den sprider sig fort och 
bildar täta bestånd där det inte finns utrymme för några andra växter. Den ändrar även nä-
ringstillgången i jorden vilket försvårar tillväxten av inhemska arter. I områden där det växer 
större bestånd finns det även risk för jorderosion.

Effekter på samhället
Jätteloka kan sänka fastigheters värde. Den kan försvåra rekreation, till exempel bad och fiske 
längs stränder eller vistelse i naturen

Effekter i trädgården
Jättelokan kan fort bilda täta bestånd som då utkonkurrerar andra växter om plats och sol-
ljus. Ju längre spridningen har fortgått desto svårare är den att bekämpa

Effekter på hälsan
Växtsaften från jätteloka ger i kombination med solljus svåra brännskadeliknade sår på 
huden. Skyddskläder måste användas. Hud som blivit skadad av växtsaften kan var känslig 
för solljus under lång tid efter skadan. 

Stjälken kan bli upp till tre meter hög och 
nästan tio centimeter tjock, den är glest styvhårig, 

något räfflad och rödfläckig.

Unga blad visar varierade formerBladen är mycket stora, upp till en meter breda. De är dubbelt till tre 
gånger pardelade, kala eller på undersidan finhåriga, med rundat ovala, 
spetsiga eller långt utdragna bladflikar som oftast är tandade i kanten. 

Unge blad varierer i form, noen ganger er de pardelte, litt hårete 
på undersiden, avrundet ovale, spisse ofte litt tannete i kanten.

Stengelen kan bli opptil 3 meter høy, furet og nesten 
10 cm tykk, litt hårete, litt riflet og rødflekket. Bladene 
er svært store, opptil en meter brede og fjærflikete.

Så känner du igen jätteloka
Stjälken på jätteloka kan bli upp till tre meter hög och nästan tio centimeter tjock. Den är 
något räfflad, styv och kan nertill vara något rödfläckig eller helt röd. En planta som är över 
två år har stora, flikiga blad med grov- eller vasstandad kant. Jättelokans fröplantor påminner 
om lönnblad. Jätteloka blommar i juli till september. Blommorna är vita och sitter i mycket 
stora, 15–25 centimeter breda, halvklotformigt välvda flockar. De blommar först under sitt 
andra levnadsår. Fröna mognar på hösten och faller av under hösten och vintern.

EU-listad
Jättelokan är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter vilket innebär att du 
inte får ha den i din trädgård, dela med dig av frön eller sprida växtdelar. Runt om i landet 
har flera kommuner vidtagit åtgärder för att få bort jätteloka på allmän mark.

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Jättelokor som tidigare rymt från trädgårdar har spridit sig över stora områden i naturen och 
hotar nu den biologiska mångfalden och begränsar friluftslivet. Jätteloka är också en direkt 
fara för människans hälsa.

Effekter på den biologiska mångfalden
Jättelokan minskar mångfalden i naturen och landskapet, eftersom den sprider sig fort och 
bildar täta bestånd där det inte finns utrymme för några andra växter. Den ändrar även nä-
ringstillgången i jorden vilket försvårar tillväxten av inhemska arter. I områden där det växer 
större bestånd finns det även risk för jorderosion.

Effekter på samhället
Jätteloka kan sänka fastigheters värde. Den kan försvåra rekreation, till exempel bad och fiske 
längs stränder eller vistelse i naturen

Effekter i trädgården
Jättelokan kan fort bilda täta bestånd som då utkonkurrerar andra växter om plats och sol-
ljus. Ju längre spridningen har fortgått desto svårare är den att bekämpa

Effekter på hälsan
Växtsaften från jätteloka ger i kombination med solljus svåra brännskadeliknade sår på 
huden. Skyddskläder måste användas. Hud som blivit skadad av växtsaften kan var känslig 
för solljus under lång tid efter skadan. 

Stjälken kan bli upp till tre meter hög och 
nästan tio centimeter tjock, den är glest styvhårig, 

något räfflad och rödfläckig.

Unga blad visar varierade formerBladen är mycket stora, upp till en meter breda. De är dubbelt till tre 
gånger pardelade, kala eller på undersidan finhåriga, med rundat ovala, 
spetsiga eller långt utdragna bladflikar som oftast är tandade i kanten. 



Bekämpningsmetod
Jätteloka är inte en perenn utan en hapaxant, vilket innebär att den endast blommar en gång. 
Det innebär att om man väntar tills den blommat över och sedan tar bort och bränner frukterna 
innan de är mogna så dör hela plantan därefter. Klipper man ned hela växten före blomningen 
så kommer den att komma igen gång på gång så länge den har energi kvar i roten. Slår man av 
jättelokan innan blomning bildar den rotskott och breder ut sig. Låter man den fröa av sig bild-
as nya plantor.
 
Ta bort alla frukterna genom att försiktigt dra en stor påse över den vissna blomman och klippa 
av den. Fortsatt med metoden till dess att inga nya växter kommer upp. Elda upp fröställning-
arna. Ha uppsikt över området under ett par år. Viktigt är att även markera ut och helst stänga 
av området för att förhindra att människor kommer i kontakt med växten. Det är viktigt att 
använda kläder som täcker kroppen och huvudet, handskar samt skyddsglasögon.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av jordmassor då de kan innehålla frön. Elda upp växtmaterialet 
direkt på plats alternativt läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den 
kommunala återvinningscentralen. Kontrollera först om de tar emot växtmaterial med jätte-
loka. Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del 
återvinningscentraler har specialcontainer enkom för farligt växtmaterial, annars ska det ligga i 
en behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. 

Kemisk bekämpning 
Jättelokan bör ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas för jätteloka
Det förekommer tre olika arter av stora lokor som kan vara svåra att skilja från varandra. 
Förutom den vanligaste jätteloka, Heracleum mantegazzianum som beskrivs här finns även 
tromsöloka, Heracleum persicum och bredloka, Heracleum sosnowskyi. Den sistnämnda, 
bredloka har ännu inte observerats i Sverige men finns i våra grannländer. 

Tromsölokans blad har normalt två till fyra par småbladsflikar medan jättelokans har ett 
till två par. Den nedre delen av stammen är oftast rödlila hos tromsöloka medan jätteloka är 
mer fläckig. Tromsöloka har också fler stammar medan jätteloka normalt är enkelstammig. 
Tromsölokan luktar anis medan jätteloka luktar bittert.

Det finns inhemska lokor som inte bör förväxlas eller utrotas. Den stora skillnaden mellan 
dessa är att de är betydligt mindre, både när det gäller höjd och blommornas storlek.

De inhemska lokorna är:
Björnloka, Heracleum spondylium 
Sibirisk björnloka, Heracleum spondylium ssp. sibiricum 
Strätta, Angelica sylvestris 
Fjällkvanne, Angelica archangelica 

Fakta om jätteloka
• Jätteloka sprider sig fort med hjälp av frön och 
   bildar snabbt mycket stora bestånd.
• Trivs längs med vattnet.
• Nya bestånd kan orsakas av att frön följer med vattendrag. 
• När den vissnar ner på hösten finns en stor risk för jorderosion.
• Jätteloka kan ge allvarliga hudskador.

Tromsöloka Jätteloka
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 så klippe den av. Fortsett med denne meto-
den til det ikke kommer nye planter. Brenn 
fruktene. Ha området under nøye oppsikt i 
et par år. Det er viktig å markere eller helst 
stenge av området for å forhindre at men-
nesker kommer i kontakt med planten. Det 
er viktig å bruke klær som dekker kroppen 
og hodet, hansker og beskyttelsesbriller.

Håndtering av plantemateriale
Vær forsiktig ved håndtering av jordmasser, 
da de kan inneholde frø. Alt plantemate-
riale må legges i en hel søppelsekk, som så 
lukkes tett igjen og kjøres til den kommu-
nale gjenvinningsstasjonen. Undersøk først 
om de tar imot kompost med kjempebjørne- 
kjeks. Det er ikke alle som gjør det. Finn ut 
hvor denne komposten skal legges når du 
kommer til gjenvinningsstasjonen. En del 
steder har de spesialcontainere spesielt for 
farlig planterester, hvis ikke skal det legges 
i container for brennbart materiale. Det må 
absolutt ikke sorteres som vanlig kompost.

Når planten er gravd opp kan den godt ligge 
og tørke i sola eller brennes, hvis det er lov. 
Vær forsiktig når du håndterer planteavfall 
og jordmasser da de kan inneholde frø.

Kjemisk bekjempning
Kjempebjørnekjeks bør ikke bekjempes 
med kjemikalier.

Forveksles med kjempebjørnekjeks
Det finnes tre forskjellige arter av store 
bjørnekjeks som det kan være vanskelig å 
skille fra hverandre. Foruten den vanlig-
ste kjempebjørnekjeks (Heracleum man-
tegazzianum) som beskrives her, finnes 
tromsøpalme (Heracleum persicum) og 
(Heracleum sosnowskyi). Den siste er hittil 
ikke observert i Norge. Bladene til tromsø- 
palmen har vanligvis to til fire par små-
blad, mens kjempebjørnekjeks har et til to 
par. Den nederste del av stengelen er oftes 
rødlilla hos tromsøpalmen, mens kjempe-

bjørnekjeks er mer flekkete. Tromsøpalmen 
har også flere stengler, mens kjempebjørne-
kjeks normalt bare har en. Tromsøpalmen 
lukter anis, mens kjempebjørnekjeks lukter 
bittert. Det finnes stedegne arter som ikke 
bør forveksles eller utryddes. Den store for-
skjellen mellom disse er at de er betydelig 
mindre, både når det gjelder høyde og stør-
relsen på blomstene. 

Stedegne sorter 
	● Bjørnekjeks( Heracleum sphondylium) 
	● Sibirbjørnekjeks  
(Heracleum sphondylium ssp. sibiricum)
	● Sløke (Angelica sylvestris)
	● Kvann (Angelica archangelica)

Fakta om kjempebjørnekjeks
	● Kjempebjørnekjeks sprer seg fort med frø 
og danner raskt meget store bestander.
	● Trives langs vann.
	● Nye bestander kan oppstå av frø som  
følger med vassdrag.
	● Det er stor risiko for jorderosjon når  
den visner om høsten.
	● Kjempebjørnekjeks kan gi alvorlige  
hudskader.

Tromsøpalme v.s. kjempebjørnekjeks



Flera nordamerikanska gullrisarter har importerats till Sverige för att användas 
som prydnadsväxter i trädgårdar. Kanadensiskt gullris är en av dem och är en 
växt som kan ställa till med stora besvär i naturen. 

Ursprung
Kanadensiskt gullris är en högväxt, upprätt perenn som ingår i familjen asterväxter. Den 
kommer ursprungligen från Nordamerika men har nu spritts över stora delar av världen 
bland annat på grund av att den rymt från trädgårdar. Den trivs bäst på fuktiga växtplatser 
så som övergivna jordbruksmarker, betesmarker, åkrar, avfallsområden och längs vägar. 
Den är uppskattad av bin och fjärilar.

KANADENSISKT GULLRIS 

Vetenskapligt namn: Solidago canadensis

Namnets betydelse: Släktnamnet kommer från de 
latinska orden solidus som betyder hela med hänvis-
ning till medicinska helande egenskaper. Artnamnet 
canadensis betyder att den kommer från Kanada. 
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Flera nordamerikanska gullrisarter har importerats till Sverige för att användas 
som prydnadsväxter i trädgårdar. Kanadensiskt gullris är en av dem och är en 
växt som kan ställa till med stora besvär i naturen. 

Ursprung
Kanadensiskt gullris är en högväxt, upprätt perenn som ingår i familjen asterväxter. Den 
kommer ursprungligen från Nordamerika men har nu spritts över stora delar av världen 
bland annat på grund av att den rymt från trädgårdar. Den trivs bäst på fuktiga växtplatser 
så som övergivna jordbruksmarker, betesmarker, åkrar, avfallsområden och längs vägar. 
Den är uppskattad av bin och fjärilar.

KANADENSISKT GULLRIS 

Vetenskapligt namn: Solidago canadensis

Namnets betydelse: Släktnamnet kommer från de 
latinska orden solidus som betyder hela med hänvis-
ning till medicinska helande egenskaper. Artnamnet 
canadensis betyder att den kommer från Kanada. 
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KANADAGULLRIS
Botanisk navn: Solidago canadiensis

Navnet betyr: Slektsnavnet kommer fra det 
latinske ordet solidus som betyr helbrede, 
med henvisning til medisinske helbredende 
egenskaper. Artsnavnet canadensis betyr at 
den kommer fra Canada.

Flere nordamerikanske gullris-arter har 
blitt importert til Norge for å bli brukt som 
prydplanter i hagen. Kanadagullris er en 
av disse, og den har en vekst som kan lage 
store problemer i naturen.

Opprinnelse
Kanadagullris er en høy, opprett staude i 
kurvplantefamilien. Den kommer opprin-
nelig fra Nord-Amerika, men har nå spredd 
seg over store deler av verden, blant annet 
fordi den har rømt fra hagene. Den trives 
best på fuktige steder, slik som nedlagt 
jordbruksmark, beitemarker, åkre, avfalls-
områder og langs veier. Bier og sommerfu-
gler setter stor pris på dem.

Slik gjenkjenner du kanadagullris
Kanadagullris blir ca. 1,5 m høy og dan-
ner gjerne en bestand. Stengelen er glatt 
nederst, men hårete oppover. Bladene 
er lange, ca. 20 cm lange, tannete. De er 
hårete på undersiden. Planten blomstrer 
på sensommeren, fra august til oktober. 
Blomstene danner små, brede blomsterlig-
nende kurver, hver med en rekke korte gule 
randkroner. De sitter tett sammen i toppen 
av stengelen. Planten formerer seg gjennom 
frø og rotskudd, det vil si rhizomer. En 
enkel plante kan produsere mer enn 10.000 

HVORFOR BØR KANADA- 
GULLRIS BEKJEMPES?
Planten kanadagullris danner tette 
populasjoner der ingen andre planter 
klarer å etablere seg. Den har en sterk 
formeringsevne, sprer seg lett og konkur-
rerer dermed ut de stedegne planteartene.

Kanadagullris kan bli opptil 1,5 m høy 
og formerer seg med frø.
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frø. Frøene ligner små løvetannfrø og sprer 
seg med vind og vann. Frøene kan ikke gro 
i tett vegetasjon. En enkelt plante kan spre 
seg med rotskudd på gjennomsnittlig 27 cm 
i hver retning hvert år, det resulterer raskt 
i store og tette lag. Rotskuddene befinner 

seg vanligvis de ti øverste cm av jordlaget. 
Når en bestand har etablert seg danner 
røttene en tett matte, mens en nyetablert 
bestand har et mer løst rotnett. Planten 
sprer seg også ved hjelp av mennesker, ved 
at vi dumpe hageavfall i naturen, transpor-
terer hageavfall i åpen tilhenger eller flytter 
jordmasser.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Kanadagullris vurderes til svært høy økolo-
gisk risiko, en kombinasjon mellom et stort 
invasjonspotensial og store negative økolo-
giske effekter. Arten forekommer i meget 
store mengder, spesielt på Østlandet. Dan-
ner omfattende bestander og inntar ulike 
åpne naturtyper, som brakklagt eng og 
annen gressmark med mange truede arter, 
og utkonkurrerer stedegne arter.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Planten kan ikke pollinere seg selv, den 
trenger pollinerende insekter for å danne 
frø. Dermed tar planten pollinerere fra 
andre planter. Kanadagullris utsondrer 
også et kjemisk stoff fra røttene (allelopa-
tisk emne) som hindrer tilvekst hos andre 
planter og forhindrer frø fra andre planter 
å spire.

Virkning på samfunnet
Planten kan bli et problem for landbruket 
om den får feste i beiteområder eller dyrket 
mark.

Virkning i din hage
Kanadagullris kan danne tette bestander 
som da utkonkurrerer andre planter i kam-
pen om plass og sollys. Jo lengre sprednin-
gen har foregått, dess vanskeligere er det å 
bekjempe planten.

Virkning på helsen
Plantens pollen kan gi allergi.

Så känner du igen kanadensiskt gullris
Kanadensiskt gullris blir cirka en och en halv meter hög och bildar gärna bestånd. Stjälken är 
kal nedtill för att sen övergå till att bli tätt korthårig upptill. Bladen är långa, cirka två deci-
meter och lansettlika med sågad kant. Bladens undersidor är håriga. Växten blommar under 
sensommaren, från augusti till oktober. Blommorna bildar mindre än en centimeter breda 
blomliknade blomkorgar. Blommorna är gula och sitter många tillsammans i en tät, konlik-
nande form i toppen av stjälken. 

Växten förökar sig genom frön och rotskott, det vill säga rhizomer. En individuell planta kan 
producera mer än 10 000 frön. Fröna liknar små maskrosfrön och sprids med hjälp av vind 
och vatten. Fröna kan dock inte gro i tät vegetation.

En enda växt kan genom rotskott spridas i genomsnitt 27 centimeter i varje riktning per år, 
vilket snabbt resulterar i stora och täta lager. Rotskotten befinner sig vanligtvis i markens 
topplager, tio centimeter. När väl ett bestånd är etablerat, liknar rotskotten en tät matta i det 
övre jordlagret, medan nyetablerade bestånd har ett mer löst rotnät.

Växten sprids även med hjälp av människan, genom till exempel dumpning av trädgårdsav-
fall i naturen, transport av trädgårdsavfall i öppet släp eller flytt av jordmassor. 

Nationslistad
Kanadensiskt gullris ligger som förslag till Sveriges förteckning över invasva främmande 
arter.

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Växten kanadensiskt gullris bildar täta populationer där inga andra växter kan etablera sig. 
Den har en stark förökningsförmåga, sprider sig lätt och därmed konkurrerar den ut inhem-
ska växtarter. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Växten kan inte pollinera sig själv utan behöver pollinerare för att bilda frön. På så vis tar 
växten pollinerare från andra växter som då får svårt att växa och sprida sig. Kanadensiskt 
gullris utsöndrar också ett kemiskt ämne från rötterna (allelopatiska ämnen) som hindrar till-
växten hos andra växter och förhindrar frön från andra växter att gro. 

Effekter på samhället
Växten kan innebära ett problem för lantbruket om den får fäste i betes- eller odlingsmarker.

Effekter i trädgården
Kanadensiskt gullris kan bilda täta bestånd som då utkonkurrerar andra växter om plats och 
solljus. Ju längre spridningen har fortgått desto svårare är den att bekämpa.

Effekter på hälsan
Växtens pollen kan orsaka allergi. 

Kanadensiskt gullris är mycket lik höstgullris, Solidago gigantea och 
kan lätt förväxlas med denna. Kanadensiskt frökapsel är något mindre. 

Bladundersidan och stjälken på kanadensiskt gullris är hårig.

Bekämpningsmetod
Det kanadensiska gullriset är en av de invasiva växterna som är lättast att bekämpa eftersom 
den sprider sig ganska långsamt. 

Småbestånd
Att gräva upp eller dra upp plantorna med rötterna är ett effektivt sätt att bli av med 
kanadensiskt gullris. 

Stora bestånd
Genom slåtter, det vill säga att du slår av växten. Bästa tidpunkt för slåt-
ter är under maj och augusti. Planera för att man kommer att behöva 
upprepa proceduren i flera år, till dess att inga nya skott kommer upp. 
Växtdelarna ska eldas upp på plats alternativt förpackas i sopsäckar som 
är hela.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla 
frön och rotdelar. Elda allt växtmaterial på plats om det ej råder eldnings-
förbud alternativt åk med det till den kommunala återvinningscentralen. 
Allt växtmaterial ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och 
körs till återvinningscentralen. En del återvinningscentraler har special-
container enkom för invasivt växtmaterial, annars ska det ligga i en behål-
lare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. 

Kemisk bekämpning 
Kanadensiskt gullris bör ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Kan förväxlas med
Kanadensiskt gullris är mycket lätt att förväxla med höstgullris, 
Solidago gigantea. Höstgullris är mer storväxt, har större blomkorgar 
som sitter tätare. Kanadensiskt gullris kan också förväxlas med gullris, 
Solidago virgaurea. Gullris förekommer i hela landet. Det är mindre, 
har något bredare blad och enklare blomställning. Det kan förekomma 
hybrider mellan sorterna om de växer tillsammans. 

Kanadensiskt gullris blir cirka en meter hög.

Kanadensiskt gullris (till höger) kan l
ätt förväxlas med höstgullris. Höstgullriset 
(till vänster) är mer storväxt, har kal stjälk 

som endast är hårig i blomställnigen. 
Den har också större blomkorgar i tätare 

samling, samt längre strålblommor. 

Kanadagullris blir ca 1 m høy. Kanadagullris (til høyre) kan lett 
forveksles med kjempegullris. Kjempegullris (til venstre) er mer 
storvokst, har en stengel som bare er hårete i blomsterstilken. 
Den har også større blomster i som sitter tett. Undersiden av 
bladene og stengelen på kanadagullris er hårete.
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container enkom för invasivt växtmaterial, annars ska det ligga i en behål-
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(till vänster) är mer storväxt, har kal stjälk 
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Bekjempingsmetode
Kanadagullris er en av de fremmede, skade-
lige plantene som det er lettest å bekjempe 
siden den sprer seg ganske langsomt.

Bekjempingsmetode små bestander
Å grave opp eller dra opp plantene med  
røttene er en effektiv måte å bli kvitt  
kanadagullris.

Bekjempingsmetode store bestander
Ved å slå ned planten kan du bli kvitt store 
mengder kanadagullris. Det beste tids-
punktet er i mai og august. Du kommer til å 
måtte gjenta prosessen i flere år, til det ikke 
kommer opp nye skudd. Plantedelene bør 
brennes på stedet eller pakkes i tette søp-
pelsekker.

Håndtering av plantemateriale
Vær forsiktig når du håndterer planteavfall 
og jordmasser da de kan inneholde frø og 
rotdeler. Brenn planteavfall på stedet så 
sant det ikke er forbud mot dette, eller kjør 
det til den kommunale gjenvinningssta-
sjonen. Alt planteavfall skal legges i en tett 
søppelsekk, som så lukkes tett igjen og frak-
tes til gjenvinningsstasjonen. Noen slike 
stasjoner har spesialcontainere for skadelig 
planteavfall. Hvis ikke skal det kastes i 
container for brennbart materiale. Det må 
absolutt ikke sorteres som kompost.

Kjemisk bekjempning
Kanadagullris bør ikke bekjempes med 
kjemiske midler.

Forveksles med kanadagullris
Det er svært lett å forveksle kanadagullris 
med kjempegullris (Solidago gigantea ssp. 
serotina) som har lav risiko. Kjempegullris 
er mer storvokst, har større blomsterkorger 
som sitter tettere. Kanadagullris kan også 
forveksles med gullris (Solidago virgaurea). 

Gullris finnes over hele landet. Den er min-
dre, har bredere blad og enklere blomster. 
Det kan forekomme hybrider mellom sor-
tene hvis de vokser ved siden av hverandre.

Fakta om kanadagullris
	● Danner tette grupper der ingen andre 
planter klarer å etablere seg.
	● Plantens pollen kan gi allergi.
	● En enkel plante kan produsere mer enn 
10 000 frø.

Kanadagullris kan forveksles med kjempegullris, men den 
har lav utbredelse i Norge og vurderes som lav risiko.
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GRAVBERGKNAPP
Botanisk navn: Phedimus spurius

Navnet betyr: Spurium betyr falsk

Gravbergknapp er en staude i bergknapp-
familien, som raskt dekker store områder 
med en tett, sammenvevd bestand. Planten 
er lav og svært populær hos insektene. Den 
tåler salt, vind, sterk sol og kan danne tette 
tepper på solrike steder, som langs kysten.  
I hagen brukes planten ofte i steinpartier  
og til sedumtak. Det finnes flere ulike  
navnesorter med blomsterfarger fra hvitt 
til purpurrødt.

Opprinnelse
Gravbergknapp stammer fra Kaukasia, 
der den vokser på skyggefulle og nærings-
rike fjellvegger. Planten finnes i store deler 
av Norge. Gravbergknapp er innført som 
hageplante (trolig). Første sikre lokalitet 
for etablerte bestand i naturen er fra 1876 
på strandbergene ved Skarpsno i Oslo, og 
arten dukket raskt opp i andre byer sørpå: 

VA Kristiansand 1880, Te Porsgrunn: 
Brevik 1883, Vf Larvik 1888, AA Arendal 
1889 osv.  Kaukasiskt fetblad är en flerårig sedumväxt som snabbt täcker stora områden 

med ett tätt, sammanvävt bestånd. Växten är liten och mycket uppskattad av 
insekter. Den tål salta vindar, stark sol och kan bilda fasta mattor på soliga 
platser, som längs med kusterna. I trädgården används växten flitigt som sten-
partiväxt och till sedumtak. Det finns flera olika namnsorter med blomfärger 
från vitt till purpurrött.

Ursprung
Som namnet antyder härstammar kaukasiskt fetblad från Kaukasien, där den växer på skug-
giga och näringsrika bergväggar. Växten finns i stora delar av Sverige. Första noteringar om 
förvildade exemplar i naturen gjordes redan 1870 i Skåne och Småland. Växten är härdig i 
hela landet. Ursprungligen har kaukasiskt fetblad ljusrosa blommor, men hos odlade sorter 
kan de även vara vita eller mörkröda. Fjärilar, bin och humlor tycker mycket om den. 

Så känner du igen kaukasiskt fetblad
Kaukasiskt fetblad är mycket vanlig i våra svenska trädgårdar. Den blir 7–15 centimeter 
hög. Stjälken växer längs med marken och slår rötter. De blombärande stjälkarna växer mer 
upprätt. Blomman är oftast rosa (sällan vit) och är 1–1,5 centimeter bred. Blomman har fem 
kronblad och fem foderblad. Blomställningen är gles och växer i ett flockliknande knippe och 
den blommar från maj till juni. Bladen på stjälken sitter motsatta och har en oval platt form 
med en avsmalnade bas och inger ett köttigt intryck. Bladspetsen är naggtandad.

invasiva främmande växter - kaukasiskt fetblad  - sidan 1

Vetenskapligt namn: Phedimus spurius

Namnets betydelse: Spurium betyder falsk.  
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KAUKASISKT FETBLAD

HVORFOR BØR GRAVBERG- 
KNAPP BEKJEMPES?
Gravbergknapp er liten og virker uskyldig, 
men den sprer seg raskt, særlig på 
svaberg, steiner og åpen mark langs 
kysten. Arten har en stor negativ økologisk 
effekt. Den etablerer seg godt på strand-
berg, åpen grunnlendt mark (kalkrik så vel 
som kalkfattig) og på lysåpne andre 
habitater som slåttemark. Ved bekjempelse 
av fremmede arter i Oslo kommune er man 
blitt oppmerksom på at den finnes i nesten 
alle naturreservater, på alle kalkrike øyer, 
på knauser og strandberg. Sannsynligvis er 
også antallet forekomster i nærheten av 
hytter og hus i kystnære strøk mye større 
enn vi kjenner til. Gravbergknapp sprer seg 
raskt vegetativt og fortrenger andre arter 
på strandberg, knauser og åpen grunn- 
lendt mark. 

Gravbergknapp er en flerårig sukkulent plante.
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Arten har hatt en jevn økning med fordob-
ling av antall kjente forekomster ca. hvert 
25. år, men etter 1975 har økningen blitt 
sterkere. Planten er herdig i hele landet. 
Opprinnelig har gravbergknapp lysrosa 
blomster, men hos dyrkede sorter kan de 
også være hvite eller mørkrøde. Sommer- 
fugler, bier og humler liker den svært godt.

Slik gjenkjenner du gravbergknapp
Gravbergknapp er en svært vanlig hage-
plante. Den er en sukkulent og blir 7-15 
cm høy. Stengelen vokser langs bakken og 
slår rot. Blomsterstilkene er mer opprett. 
Blomstene er oftest rosa (sjelden hvite) og 
er 1-1,5 cm brede. Blomstene har fem kron-
blad og fem begerblad. Blomstene sitter noe 
glissent og kommer fra mai til juni. Bladene 
er litt tykke, de sitter motsatt på stilken og 
har en oval, flat form som blir smalere mot 
basen.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Gravbergknapp vurderes til svært høy 
økologisk risiko på grunn av kombinasjon 
mellom et stort invasjonspotensial og store 
negative økologiske effekter 

Virkning på det biologiske mangfoldet
Gravbergknapp danner lett store tepper i 
allerede sårbare biotoper, som i skjærgår-
den. Den sprer seg med frø og skudd, som 
igjen sprer seg ved hjelp av vann, både salt-
vann og ferskvann. Den vokser så tett at det 
blir umulig for andre arter å slå rot. Siden 

de ikke visner i løpet av året hindrer de også 
for etablering av frø fra andre planter.

Virkning på samfunnet
Lik alle fremmede, skadelige planter kan 
det være dyrt for samfunnet å bekjempe og 
deretter gjenopprette naturen.

Virkning i hagen
På samme måte som i naturen kan grav- 
bergknapp spre seg i hagen din.

Virkning på helsen
Det er ikke oppdaget noen virkning.

Bekjempingsmetoder
Den enkleste metoden å bekjempe grav-
bergknapp er å fjerne den. Hold øye med 
voksestedet etterpå, små planterester og 
frø kan etablere seg på nytt.

Behandling av planteavfall
Vær forsiktig når du håndterer planteav-
fall og jord, da de kan inneholde frø. All 
kompost skal legges i en hel søppelsekk, 
som så lukkes tett og kjøres til den kom-
munale gjenvinningsstasjonen. Undersøk 
først om den tar imot jord med skadelige 
planter. Det er ikke alle som gjør det. Når 
du kommer dit, så spør hvor avfallet skal 
legges. Noen gjenvinningsstasjoner har 
spesielle containere for farlig planteavfall, 
hvis ikke skal det legges i en container for 
brennbart materiale. Det må absolutt ikke 
sorteres som vanlig hageavfall.

Nationslistad
Kaukasiskt fetblad ligger som förslag till Sveriges förteckning över invasiva främmande arter.

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Kaukasiskt fetblad är liten och till synes oskyldig, men den är på väg att breda ut sig allt 
mer, särskilt på klippor längs våra kuster. Den sprider sig snabbt på strandklippor, stenar 
och öppen mark och kan utgöra ett allvarligt hot på kalkrika stenområden där det finns 
känsliga arter. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Kaukasiskt fetblad breder lätt ut sig i stora täta mattor i redan känsliga biotoper som i den 
svenska skärgården. Den sprider sig med hjälp av frön och växtskott som i sin tur sprids med 
hjälp av vatten, både havsvatten och färskvatten. De täta bestånden omöjliggör för andra 
arter att slå rot. Eftersom de inte vissnar under året skuggar de även etableringen av andra 
växters frön.

Effekter på samhället
Som alla invasiva främmande arter kan det vara kostsamt för samhället att bekämpa och 
därefter återställa naturen. 

Effekter i trädgården
Precis som i naturen kan kaukasiskt fetblad breda ut sig i din trädgård. 

Effekter på hälsan
Inga effekter finns noterade.

Bekämpningsmetod 
Kaukasiskt fetblad bekämpas enklast genom att rensa bort den. Håll därefter växtplatsen och 
dess närhet under uppsikt eftersom missade växtdelar och frön lätt kan etablera sig. 

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön. Allt växt-
material ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala 
återvinningscentralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial med invasiva växter. 
Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del åter-
vinningscentraler har specialcontainer enkom för farligt växtmaterial, annars ska det läggas i 
en behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. 

Kemisk bekämpning
Kaukasiskt fetblad ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

invasiva främmande växter - kaukasiskt fetblad  - sidan 2

1. Blomman är oftast rosa och har fem kronblad och fem foderblad. 2. Finns även som vit, Phedimus spurius. 
3. Varje frukt består av fem frön. Bladen är ovala med en avsmalnad bas och kan variera något i form. 
4. Bladspetsen är naggtandad. 5. Fröhuset sett från ovan. Finns även som purpurfärgad, Phedimus spurius purpured.

1 2 3 4 5

1. Blomsten er oftest rosa, den har fem kronblad og fem begerblad.  2. Finnes også med hvite blomster, Phedimus spurius ‘Albus’.  
3. Hver frukt består av fem frø. Bladene er ovale, smalere innerst og kan variere noe i form. 5. Spissen på bladene er sagtannet.  
5. Frøkapselen sett ovenfra. Kan også være purpurfarget Phedimus spurius.   
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Kjemisk bekjemping
Gravbergknapp skal ikke bekjempes med 
kjemiske midler.

Forveksles med gravbergknapp
Når planten ikke blomstrer kan den lett 
forveksles med den gulblomstrende arten 
sibirbergknapp (Phedimus hybridus) som 
også regnes som svært skadelig. Denne har 
blad som er sagtannet i ytre halvdel.

Forslag til planter som kan  
erstatte gravbergknapp
Mange av de plantene som er blitt forbudt 
har gode egenskaper, sett i hageperspektiv. 
De er frodige, de tiltrekker insekter, dekker 
godt, har riktig farge eller andre egenska-
per som gjør det vanskelig å fjerne dem fra 
hagen. For å gjøre det lettere å fjerne dem 
får du her forslag til planter med lignende 
egenskaper, men som ikke er skadelige eller 
er en trussel mot det biologiske mangfoldet.

	● Taggkryp (Acaena microphylla)
	● Bitterbergknapp (Sedum acre)
	● Sølvbergknapp (Sedum spathulifolium)
	● Kryptimian (Thymus preacox)  
(rødlistet, sårbar)
	● Steinmuregull (Waldsteinia geoides)
	● Broddbergknapp (Sedum rupestre)

 
Fakta om gravbergknapp
	● Sprer seg raskt ved hjelp  
av frø og rotskudd.
	● Kan danne store bestander  
hvis den får feste.
	● Kontakt med planten kan  
virke inn på slimhinner og hud.

 

Misstas för kaukasiskt fetblad
När växten inte blommar kan den lätt förväxlas med den gulblommiga arten sibiriskt fetblad, 
Phedimus hybridus som också räknas som invasiv. Sibiriskt fetblad har vanligen blad som är 
sågtandade i yttre halvan. 

Förslag på ersättningsväxter
Många av de växter som har förbjudits har goda egenskaper sett från ett trädgårdsperspektiv. 
De är frodiga, lockar insekter, täcker väl, har rätt färg eller andra egenskaper som gör det 
svårt att ta bort dem från trädgården. För att göra det lättare att ta bort dem ger vi förslag på 
växter med liknade egenskaper men som är inte är invasiva eller utgör ett hot mot den biolo-
giska mångfalden. 

• Brun taggpimpinell, Acaena microphylla
• Gul fetknopp, Sedum acre
• Kalifornisk fetknopp, Sedum spathulifolium
• Kamtjatkafetblad, Phedimus kamtschaticus
• Kryptimjan, Thymus caespititius
• Mongoliskt fetblad, Hylotelephium ewersii
• Penningblad, Lysimachia nummularia
• Rosettwaldsteinia, Waldsteinia geoides
• Stor fetknopp, Sedum rupestre 

Fakta om kaukasiskt fetblad
• Sprider sig fort med hjälp sina frön och rotskott. 
• Kan bilda stora bestånd om den får fäste. 
• Kontakt med växten kan orsaka slemhinne- och hudbesvär.

Gravbergknapp blir 7-15 cm høy og vokser langs bakken.
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HAGEPASTINAKK
Botanisk navn: Pastinaca sativa ssp. hortensis

Navnet betyr: Artsnavnet sativa betyr dyrket.

Hagepastinakk er en skadelig plante som 
trives på ubenyttede områder og i veigrøf-
ter. I naturen blir roten like tykk som der 
den dyrkes. Den kan spises første året. 
Etter to år er den uspiselig. Når pastinakk 
rømmer fra hagen, blir den lett umulig å 
stoppe. Saft fra planten kan gi alvorlige 
“brannsår” i huden.

Opprinnelse
Den stammer fra Mellom- og Sør-Europa 
og er en gammel kulturplante, men ikke 
så mye brukt i Norge at den kvalifiserer 
som en tradisjonell produksjonsart. Hage-
pastinakk kom trolig inn med ballastjord, 
med første funn på ”Bækkelaget” i Oslo i 
1861, med ulike transportmidler, og som 
forvillet fra grønnsakdyrkning i siste halv-

del av 1800-tallet. Den hadde en svak, men 
nokså jevn økning fram til 1930-tallet da 
den brått begynte å ekspandere i Oslo og 
Bærum langs E18 og på Fornebulandet, 
delvis på veikanter, men like mye på grunn-
lendt kalkmark. Viltvoksende pastinakk er 
vanlig i Danmark, i Sverige finnes den opp 
til Norrland. De gule blomstene lyser gult i 
veikanten midt på sommeren.

Palsternacka är en invasiv växt som trivs på obrukade fält och i vägrenar. 
I naturen blir pålroten inte lika tjock som den odlade. Den är ätbar från första-
årsplantor. Roten från andraårsplantan är oätlig. När palsternackan rymt från 
trädgårdar blir den lätt ostoppbar. Växten kan ge upphov till allvarliga bränn-
skadeliknande hudskador.

Ursprung
Palsternacka kommer ursprungligen från Europa och odlas som grönsak. Den förvildade 
palsternackan är vanlig i Danmark, i Sverige främst i södra delarna, men finns ända upp till 
Norrland. Den förekommer även vilt i Norge. Högsommarens vägkanter lyser ofta gula av 
plantorna. 

Så känner du igen palsternacka
Palsternacka är en tvåårig ört som kan bli upp till 1,2 meter hög. Den har en rot som är ätbar. 
Stjälken är upprätt, kantigt fårad. Bladen är vanligtvis parbladiga med tre till sex bladpar. 
Småbladen är breda med sågad kant. Palsternackan blommar i juli–augusti i klargult med 
en stor blomflock och flera något mindre flockar. Frukten innehåller vardera två frön, som 
sprids på hösten. Växten dör efter att ha producerat frön; den döda stjälken förblir stående 
genom vintern. Frön kan förbli livskraftiga i jorden i fyra år.

Vetenskapligt namn: Pastinaca sativa

Namnets betydelse: Artnamnet sativa 
betyder odlad.  
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PALSTERNACKA

HVORFOR BØR HAGE- 
PASTINAKK BEKJEMPES?
Hageastinakk sprer seg fremfor alt fra 
hager og gartnerier og ses nå som en 
skadelig plante i naturen. Saften fra toppen 
kan gi brannlignende sår i huden om den 
blir utsatt for sollys, akkurat som kjempe-
bjørnekjeks. Slike sår har vanskelig for å 
gro, og huden kan bli misfarget og 
ømfintlig for sol i opptil to år.
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Slik kjenner du igjen pastinakk
Hagepastinakk er en to-årig skjermplante 
som kan bli opp til 1,2 meter høy. Roten 
kan spises. Stengelen er rett, kantet eller 
furet. Bladene sitter vanligvis parvis med 
tre til seks bladpar. Småbladene er brede 
og sagtannete. Hagepastinakk blomstrer i 
juli-august med en stor, klargul skjerm og 
flere mindre halvskjermer. Frukten inne-
holder to frø som spres om høsten. Plan-
ten dør etter å ha produsert frø, den døde 
stengelen blir stående gjennom vinteren. 
Frøene kan holde seg livskraftige i jorda i 
fire år.

Frøene til den ville pastinakken modner 
midt på sommeren. De spres først og fremst 
ved hjelp av vinden, men kommer oftest 
ikke lenger enn 2-5 meter fra morplanten. 
Frøene kan også spres med flytende vann 
eller ved at de blir spist av dyr. Siden plan-
ten forekommer langs veiene, spres den 
også ved at frøene fester seg f.eks. på bil-
dekk. Slik kan de spres langt avsted.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Hagepastinakk vurderes til svært høy 
risiko, samme kategori som ved forrige vur-
deringsrunde (2012). Risikoen ved denne 
planten er knyttet til at den er skadelig på 
grunnlendt baserik mark (en sårbar natur-
type), særlig ved Oslofjorden, og at den for-
trenger sjeldne og sårbare planter.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Hagepastinakk kan spre seg raskt og danne 
store bestander, det fører til at andre arter 
fortrenges, noe som igjen påvirker det bio-
logiske mangfoldet negativt i enkelte livs-
miljøer.

Virkning på samfunnet
Det er kostbart for samfunnet å bekjempe 
og kontrollere planten langs veiene og kyst-
nære strøk.

Virkning i hagen
Hvis den dyrkes i hagen må man minimere 
risikoen for spredning ved at planten ikke 
får blomstre.

Virkning på helsen
Hvis du får saft fra stengelen på huden og 
samtidig utsettes for sollys, kan det gi  
skader som ligner på brannsår som er  
vanskelige å helbrede.

Hvordan bekjempe planten
En viktig måte å bekjempe hagepastinakk 
på er å klippe den ned før den setter frø. 
Dette bør gjøres når primærblomsten 
begynner å blomstre i juli-august og gjentas 
opp til tre ganger for å sikre at det ikke pro-
duseres noen frø. Planten kan også dras opp 
for hånd eller graves opp. All håndtering 
må skje med hansker på, lange ermer og 
bukser, for å unngå hudkontakt og UV- 
eksponering.

Den vilda palsternackans frön mognar i mitten av sommaren.  Fröna sprids främst med hjälp 
av vinden men kommer oftast inte mer än 2–5 meter från moderplantan. Frön kan även 
spridas genom ytvattenflöde eller genom att ätas av djur. Eftersom plantor förekommer längs 
vägar sprids den även genom att frön fastnar till exempel på bildäck och kan på så sätt trans-
porteras långa sträckor. 

Nationslistad
Palsternacka är ej listad på Sveriges förteckning över invasiva främmande arter men eftersom 
den är mycket invasiv bör man undvika att låta den gå i blom. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Palsternacka sprids framförallt från trädgårdar och produktionsodlingar och ses nu som en 
invasiv främmande växt i naturen. Saften från blasten kan ge svårläkta brännsårslika hud-
skador om man får den på sig och sedan exponerar huden för solljus, precis som gäller för jätte-
loka. Berörda hudområden kan förbli missfärgade och känsliga för solljus i upp till två år.

Effekter på den biologiska mångfalden
Palsternacka kan snabbt breda ut sig och bilda stora bestånd, vilket resulterar i att andra 
växter trängs undan, något som i sin tur påverkar den biologiska mångfalden negativt i vissa 
livsmiljöer.  

Effekter på samhället
Bekämpning och kontroll framförallt längs vägar är en kostnad för samhället.  

Effekter i trädgården
Om du odlar den i trädgården minimera spridningsrisken genom att inte låta växten gå i 
blom.

Effekter på hälsan
Saften från blasten kan ge svårläkta brännsårslika hudskador om man får den på sig och 
sedan exponerar huden för solljus

Bekämpningsmetod
En viktig åtgärd för att bekämpa palsternacka är att klippa ner den innan den sätter frön. 
Nerklippning bör göras när primärblomman börjar blomma (juli–augusti) och bör upprepas 
(upp till tre gånger) för att säkerställa att inga frön produceras. Växter kan också dras upp för 
hand eller grävas upp.

All hantering måste göras med handskar, långa ärmar och byxor för att undvika hudkontakt 
och efterföljande UV-exponering.

1. Bladen är vanligtvis parbladiga med tre till sex bladpar. 2. Palsternackan blommar i juli–augusti i klargult.
Frukten innehåller vardera två frön. 3. Stammen är ihålig. Ovandel av stammen. (vänster). Nedre delen av 
stammen. 4. Roten är smal och träig. 5. Kan bli upp till 180 centimeter hög.

1 2 3 54

1. Bladene er vanligvis parvise, med tre til seks bladpar.   2. Hagepastinakk blomstrer i juli-august med klargule blomster. Frukten 
inneholder to frø.  3. Stengelen er hul. Øverste del av stengelen. (venstre). Nederste del av stengelen.  4. Roten er smal og treaktig.  
5. Kan bli opptil 180 cm høy.   



Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön. Allt mate-
rial som innehåller frön ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt, och köras till 
den kommunala återvinningscentralen alternativt brännas om inte eldningsförbud råder. En 
del återvinningscentraler har specialcontainer enkom för farligt växtmaterial, annars ska det 
läggas i en behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. 
Växten går bra att kompostera utan fröställningar. 

Kemisk bekämpning
Palsternacka ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel. 

Misstas för palsternacka
Botaniskt sett tillhör palsternackan selleriväxterna, (Apiaceae) och är släkt med bland 
annat hundkex, Anthriscus sylvestris, kirskål, Aegopodium podagraria, kummin, Carum carvi 
och persilja, Petroselinum crispum. Familjen innehåller också flera mycket giftiga arter som 
odört, Conium maculatum, sprängört, Cicuta virosa och vildpersilja, Aethusa cynapium. 

Fakta om palsternacka
• Sprider sig med frön. 
• Trivs i södra och mellersta Sverige.
• Nya bestånd kan orsakas av att frön följer med däck eller transporteras felaktigt.
• Palsternackan kan ge upphov till skador på huden.
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Håndtering av plantemateriale
Vær forsiktig når du håndterer planteavfall 
og jord da det kan inneholde frø. Alt avfall 
som kan inneholde frø skal legges i en tett 
søppelsekk og kjøres til den kommunale 
gjenvinningsstasjonen, eller brennes så 
sant det ikke er forbudt å brenne. Noen 
gjenvinningsstasjoner har spesielle con-
tainere for farlig planteavfall, hvis ikke 
skal det legges i container for brennbart 
avfall. Det må absolutt ikke sorteres som 
kompost. Når planten ikke har frø, kan den 
legges i komposten.

Kjemisk bekjemping
Hagepastinakk skal ikke bekjempes med 
kjemikalier.

Forveksles med pastinakk
Botanisk sett tilhører hagepastinakken 
skjermplantefamilien (Apiaceae) og er i 
familie med blant annet hundekjeks (Anth-
riscus sylvestris), skvallerkål (Aegopodium 
podagraria), karve (Carum carvi), og per-
sille (Petroselinum crispum).  Familien inne-
holder også flere meget giftige arter som 
giftkjeks (Conium maculatum), selsnepe 
(Cicuta virosa) og hundepersille (Aethusa 
cynapium).

Fakta om hagepastinakk
	● Sprer seg med frø
	● Trives sør- og midt i landet.
	● Nye bestander kan oppstå der frø  
følger med bildekk eller transporteres  
på feil måte. 
	● Hagepastinakk kan forårsake hudskader.

 

Hagepastinakk blir opptil 2 m høy 
med stor frøreproduksjon.



PARKSLIDE

Parkslide finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som 
trädgårdsväxt. Idag ses den som en av världens värsta invasiva växter enligt 
International Union for Conservation of Nature, IUCN. Den syns ofta växa 
längs vattendrag, vägar och i trädgårdar. 

Ursprung
Anledningen till att parkslide är så enormt svår att utrota beror på växtens aggressiva rotsys-
tem. Växtens rötter är mycket livskraftiga och kan överleva många, många år utan bladverk 
ovan jord. Parkslide kan tränga igenom asfalt, orsaka skador på husgrunder, ledningar, vägar 
med mera. Den kväver även alla växter i sin närhet. Nära släkting med parkslide är jätteslide, 
Reynoutria sachalinensis, den är inte lika vanliga men är lika besvärlig. Det finns också en hy-
brid mellan jätteslide och parkslide, kallad hybridslide, Reynoutria x bohemica och rosenslide, 
Reynoutria japonica var. Compacta. Även de kan vålla stora problem. Parkslide härstammar 
ursprungligen från Japan. I sin ursprungsmiljö är den också ett problem men hålls något mer 
i schack av inhemska insekter och svamp som lever av växten. En stor anledning till att olika 
arter breder ut sig är klimatförändringarna. Mindre köldtåliga arter börjar nu lämna trädgår-
dens skyddade miljö och expandera ut i landskapet, norrut och på högre höjder över havet. I 
Sverige finns bestånd av parkslide så långt upp som till Luleå.

Vetenskapligt namn: Reynoutria japonica  

Namnets betydelse: Artnamnet japonica kommer 

av latinets Japonia (Japan) och betyder japansk. 
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 PARKSLIREKNE
Botanisk navn: Reynoutria japonica

Navnet betyr: Artsnavnet japonica kommer 
av latin Japonica (Japan) og betyr japansk.

Parkslirekne finnes spredd over store deler 
av landet og har vært en populær hage-
plante. I dag ses den som en av verdens ver-
ste skadelige planter, ifølge International 
Union for Conservation of Nature, IUCN. 
Vi ser den ofte der den vokser langs vass-
drag, veier og i hager. 

Opprinnelse
Årsaken til at parkslirekne er så vanskelig å 
utrydde er plantens aggressive rotsystem. 
Røttene er svært livskraftige og kan over-
leve i mange, mange år uten bladverk over 
jorda. 

Planten kan trenge seg gjennom asfalt, lage 
skader på grunnmurer, ledninger, veier 
og annet. Den kveler til og med alle andre 
planter i nærheten. Nære slektninger til 

HVORFOR BØR 
PARKSLIREKNE BEKJEMPES?
Parkslirekne er svært herdig og sprer seg 
lett over tomtegrenser, med forurenset 
jord eller ved at personer behandler 
plantedeler feil. Vi ser ofte at parkslirekne 
vokser langs gater og veier, det kommer av 
at noen har kjørt planteavfall i en åpen 
tilhenger eller at veiarbeiderne har brukt 
forurenset jord når de har fylt opp 
veikanter. Mange tror at når bladverket er 
dødt, så er også roten død, men slik er det 
ikke.

Artsnavnet japonica, kommer 
av Japonia og betyr japansk



Parkslide börjar växa tidigt 
på våren och känns igen på sina 

köttiga, röda skott med stora spad-
formade blad med spets.

Under vinterhalvåret ser 
parkslide helt död ut med sina 

torra, spröda stjälkar.

Så känner du igen parkslide
Under växtsäsongen ändrar parkslide utseende, vilket gör identifieringen svårare. Den ändrar 
även form och utseende om den till exempel har behandlats felaktigt med bekämpningsmedel. 

När parkslide först bryter igenom marken kan den kännas igen på sina köttiga, röda skott med 
stora spadformade blad med spetsar. Parkslide bildar ofta täta populationer på cirka 80 skott per 
kvadratmeter. Stjälkarna är starka, ihåliga, rödfläckiga, grenade i toppen och ofta rödaktiga. 
Bladen är strödda, vanligtvis i en distinkt sicksacksättning längs stjälken. De har en ovalformad 
spetsig udd och är 5–12 centimeter långa. Bladets ovansida har en gräsgrön färgton medan un-
dersidan är något ljusare. Parkslide blommar i augusti–september och bildar många blommor i 
glesa vippor från de övre bladvecken. De enskilda blommorna är små och gräddvita. Det finns 
bara honplantor i Sverige och kan därför inte spridas med frön. Parkslide har ett distinkt utse-
ende men kan förväxlas med bambu eller skott från olika lövträd för den ovane. 

Parkslide börjar växa tidigt på våren (mars–maj). Den sprider sig snabbare under sommarmå-
naderna och kan då växa upp till tio centimeter om dagen. På hösten (september–november) 
när vädret blir kallare vissnar växten och lämnar bruna stjälkar, även om ny tillväxt 
kan fortsätta så sent som i november. Under vintermånaderna (december–februari) 
ser parkslide helt död ut med sina torra, spröda stjälkar.

Stort rotsystem
Parkslide har ett mycket kraftigt rotsystem av köttiga rötter, så 
kallade rhizomer. Rhizomerna växer mestadels ner till en meters 
djup, men kan också nå så djupt som 4,5 meter. En rhizom kan 
växa upp till 20 meter från huvudplantan och kan växa upp till 
tre meter per år. Rötterna är orange, knotiga (på grund av alla 
tillväxtpunkter) och spröda vilket gör att de lätt går sönder. Den 
orange färgen indikerar också att växten fortfarande lever och 
samlar kraft för att återigen skjuta skott. Samtliga delar över jord 
dör under vintern och växten skjuter sedan nya skott från rotsys-
temet under våren. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Parkslide är mycket härdig och sprider sig lätt över tomtgränser, 
med förorenad fyllnadsjord eller genom att personer hanterar 
växtdelar felaktigt. Parkslide syns ofta växa längs gatunät eller 
vägar vilket beror på att personer kört i väg växtdelar i en öppen 
släpkärra eller att vägarbetare har använt sig av förorenad fyll-
nadsjord när de ordnat med vägrenen. Många tror att när väx-
tens bladverk är dött så är även rotsystemet också dött men så är 
inte fallet.

Effekter på den biologiska mångfalden
Parkslide har negativa effekter på den biologiska mångfalden 
eftersom den bildar täta bestånd som konkurrerar ut annan ve-
getation. Parkslide växer i all slags jord och kan även överleva på 
extrema platser. När växten ska utrotas är det viktigt att känna 
till hur rötterna ser ut och växer eftersom bara ett litet rotfrag-
ment på 0,02 gram lätt bildar en ny planta. 
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parkslirekne er kjempeslirekne (Reynoutria 
sachaliensis) Den er ikke like vanlig, men 
like vanskelig. Det finnes også en hybrid 
mellom kjempeslirekne og parkslirekne, 
kalt hybridslirekne (Reynoutria x bohemica) 
og roseslirekne (Reynotria japonica var 
Compacta). Disse kan også skape like store 
problemer. 

Parkslirekne stammer opprinnelig fra 
Japan. Den er også et problem der, men 
holdes i sjakk av stedegne insekter og 
sopp som lever av planten. En stor grunn 
til at forskjellige arter sprer seg er klima-
forandringene. Arter som tåler mindre 
kulde, begynner nå å forlate det beskyttede 
klimaet i hagen og bre seg ut i landskapet 
nordover og høyere over havet. 

Slik gjenkjenner du parkslirekne
I løpet av vekstsesongen forandrer park- 
slirekne utseende, det gjør det vanskeligere 
å identifisere den. Den forandrer både form 
og utseende om den f.eks. har blitt behand-
let feil med bekjempingsmiddel. Når 
parkslirekne først titter opp fra jorda kan 
vi kjenne den igjen på de kjøttfulle, røde 
skuddene med store, spadeformede blad. 
Parkslirekne danner ofte tette kratt med 
ca. 80 skudd per kvadratmeter. Stenglene 
er tykke, opprette, hule, ofte rødlige med 
greiner i øvre del. Bladene står spredt, van-
ligvis i et tydelig sikksakk mønster langs 
stengelen. De har en oval form med spiss 

topp og blir 5-12 cm lange. På oversiden er 
fargen gressgrønn, mens undersiden er noe 
lysere. Parkslirekne blomstrer i august- 
september og danner mange blomster i 
glisne bladrike, greinete aks fra de øverste 
bladhjørnene. Blomstene er små og grå-
hvite. Det finnes bare hunnplanter i Norge 
og den kan derfor ikke spre seg med frø. 
Parkslirekne skiller seg tydelig ut med sitt 
utseende, men kan forveksles med bambus 
eller skudd fra forskjellige løvtrær. 

Parkslirekne begynner å vokse tidlig på 
våren (mars-april). Den sprer seg raskere i 
løpet av sommermånedene og kan da vokse 
opptil 10 cm om dagen. Om høsten (sep-
tember-november) når været er kaldere, 
visner planten og etterlater seg brune sten-
gler, selv om det kan dukke opp nye skudd 
så sent som i november. I løpet av vinter- 
månedene (desember-februar) ser parks-
lirekne helt død ut, med sine tørre, sprø 
stengler.

Parkslide börjar växa tidigt 
på våren och känns igen på sina 

köttiga, röda skott med stora spad-
formade blad med spets.

Under vinterhalvåret ser 
parkslide helt död ut med sina 

torra, spröda stjälkar.

Så känner du igen parkslide
Under växtsäsongen ändrar parkslide utseende, vilket gör identifieringen svårare. Den ändrar 
även form och utseende om den till exempel har behandlats felaktigt med bekämpningsmedel. 

När parkslide först bryter igenom marken kan den kännas igen på sina köttiga, röda skott med 
stora spadformade blad med spetsar. Parkslide bildar ofta täta populationer på cirka 80 skott per 
kvadratmeter. Stjälkarna är starka, ihåliga, rödfläckiga, grenade i toppen och ofta rödaktiga. 
Bladen är strödda, vanligtvis i en distinkt sicksacksättning längs stjälken. De har en ovalformad 
spetsig udd och är 5–12 centimeter långa. Bladets ovansida har en gräsgrön färgton medan un-
dersidan är något ljusare. Parkslide blommar i augusti–september och bildar många blommor i 
glesa vippor från de övre bladvecken. De enskilda blommorna är små och gräddvita. Det finns 
bara honplantor i Sverige och kan därför inte spridas med frön. Parkslide har ett distinkt utse-
ende men kan förväxlas med bambu eller skott från olika lövträd för den ovane. 

Parkslide börjar växa tidigt på våren (mars–maj). Den sprider sig snabbare under sommarmå-
naderna och kan då växa upp till tio centimeter om dagen. På hösten (september–november) 
när vädret blir kallare vissnar växten och lämnar bruna stjälkar, även om ny tillväxt 
kan fortsätta så sent som i november. Under vintermånaderna (december–februari) 
ser parkslide helt död ut med sina torra, spröda stjälkar.

Stort rotsystem
Parkslide har ett mycket kraftigt rotsystem av köttiga rötter, så 
kallade rhizomer. Rhizomerna växer mestadels ner till en meters 
djup, men kan också nå så djupt som 4,5 meter. En rhizom kan 
växa upp till 20 meter från huvudplantan och kan växa upp till 
tre meter per år. Rötterna är orange, knotiga (på grund av alla 
tillväxtpunkter) och spröda vilket gör att de lätt går sönder. Den 
orange färgen indikerar också att växten fortfarande lever och 
samlar kraft för att återigen skjuta skott. Samtliga delar över jord 
dör under vintern och växten skjuter sedan nya skott från rotsys-
temet under våren. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Parkslide är mycket härdig och sprider sig lätt över tomtgränser, 
med förorenad fyllnadsjord eller genom att personer hanterar 
växtdelar felaktigt. Parkslide syns ofta växa längs gatunät eller 
vägar vilket beror på att personer kört i väg växtdelar i en öppen 
släpkärra eller att vägarbetare har använt sig av förorenad fyll-
nadsjord när de ordnat med vägrenen. Många tror att när väx-
tens bladverk är dött så är även rotsystemet också dött men så är 
inte fallet.

Effekter på den biologiska mångfalden
Parkslide har negativa effekter på den biologiska mångfalden 
eftersom den bildar täta bestånd som konkurrerar ut annan ve-
getation. Parkslide växer i all slags jord och kan även överleva på 
extrema platser. När växten ska utrotas är det viktigt att känna 
till hur rötterna ser ut och växer eftersom bara ett litet rotfrag-
ment på 0,02 gram lätt bildar en ny planta. 

Parkslirekne begynner å vokse 
tidlig på våren og vil gjenkjennes 
ved sine kjøttaktige, røde skudd 
og spadeformede blader.

Om vinteren ser parkslirekne helt 
død ut, med sine tørre, sprø stilker.
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Fremmedartslista – Artsdatabanken
Parkslirekne vurderes til svært høy økolo-
gisk risiko på grunn av et stort invasjonspo-
tensial kombinert med stor negativ økolo-
gisk effekt.

Stort rotsystem
Parkslirekne har et svært kraftig rotsystem 
med saftige røtter, såkalte rhizomer. Disse 
vokser gjerne ned til en meters dybde, men 
kan også nå så langt som 4,5 meter. En rhi-
zom kan vokse opp til 20 meter fra morplan-
ten og kan vokse opp til 3 meter hvert år. 
Røttene er oransje, knudrete (på grunn av all 
tilvekst) og sprø, noe som gjør at de lett går i 
stykker. Den oransje farge indikerer også at 
planten fortsatt lever og samler krefter for å 
skyte nye skudd. Alle deler over jorda dør i 
løpet av vinteren og planten skyter deretter 
nye skudd fra rotsystemet i løpet av våren.

Fakta om parkslirekne
	● Sprer seg raskt med frø (ikke i Norge)  
og rotskudd.
	● Finnes etablert i store deler av  
sør- og midt-Norge.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Parkslirekne har en negativ virkning på det 
biologiske mangfoldet da den danner tette 
bestander som utkonkurrerer annen vege-
tasjon. Parkslirekne vokser i all slags jord 
og kan overleve på ekstreme steder.

Når planten skal utryddes er det viktig å 
vite hvordan røttene ser ut og vokser, siden 
selv en ørliten bit av roten på 0,02 gram 
lett danner en ny plante. Røttene kan også 
overleve i mange år uten synlig bladverk, 
derfor går det ikke an å bekjempe planten 
ved å dekke den til med f.eks. markduk. 
Planten overlever selv om vi forsøker å 
brenne ned en bestand. Selv blad og biter 
av stengelen kan danne nye planter, selv om 
dette ikke er like vanlig.

Virkning på samfunnet
Parkslirekne forårsaker store økonomiske 
skader for både privatpersoner og samfun-
net. Ikke bare er det dyrt å utrydde den, 
men det er også vanskeligere å selge en 
eiendom der det vokser parkslirekne. 

Er det flere naboer som er plaget av parks-
lirekne, kan det være lurt å bekjempe plan-
ten samtidig, ellers er det stor risiko for 
at arbeidet er forgjeves. Det er fremdeles 
ingen lov som kan tvinge tomteeierne til å 
fjerne parkslirekne på sitt område, selv om 
den sprer seg.

Parkslirekne kan raskt danne store bestan-
der som da utkonkurrerer andre planter 
om plass og sollys. Jo lengre spredningen 
har foregått, dess vanskeligere er det å 
bekjempe den.

Ikke spiselig
Parkslirekne skal ikke spises, selv om 
mange hevde at den er god og smaker 
som rabarbra. Parkslirekne lagrer nemlig 
tungmetaller og andre forurensninger som 
finnes i jorda. Hvis parkslirekne er blitt 
behandlet med feil midler vil disse også 
være lagret i planten.

Bekjempning
Ved å fjerne røttene til nyetablerte planter 
øker vi muligheten til å bli kvitt planten. 
Små, unge planter som bare består av en 
sped stilk, kan graves opp. Store bestander 
kan være ekstremt vanskelig å bli kvitt, det 
krever ofte kostbar og tidkrevende innsats 
over mange år.

Det går ikke an å sammenligne parksli-
rekne med ugress eller andre iherdige plan-
ter som det er vanskelig å bli kvitt. Hånd-
terer man planten på feil måte er det stor 
risiko for at den begynner å vokse uhemmet 
og overtar store deler av en tomt.
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Det er viktig å få oversikt over spredningen 
av planten. Hvor stort er området? Hvor 
lenge har den vært der? Hvor raskt har den 
spredd seg? Har naboene parkslirekne på 
sine tomter? Nærhet til vassdrag?

Utrydningsmetoder
Bekjempning av parkslirekne bør bare  
gjøres av fagfolk med utdanning om park- 
slirekne. Hvis du vil arbeide med å utrydde 
parkslirekne bør du skaffe deg utdannelse 
og lisens for å bruke plantevernmidler 
i klasse 1 og klasse 2 for bruk utendørs. 
Utdannelsen kan du lese mer om på Mattil-
synet.

Kjemisk bekjemping
Glyfosat klasse 2 er effektiv og den rime-
ligste bekjempingsmetoden for å bli kvitt 
parkslirekne. Bekjempingen må bare fore-
tas av personer med lisens og riktig utdan-
nelse. Det er svært viktig at arbeidet gjøres 
på riktig måte, med riktig konsentrat og 
på riktig tidspunkt. Hvis ikke kan planten 
misdannes og bli enda vanskeligere å bli 
kvitt. Regn med at det tar minst 3 år før 
parkslirekne forsvinner. Siden glyfosfat kan 
være farlig for organismer som lever i vann, 
det store økosystemet og kan skade det 
biologiske mangfoldet er det viktig å ikke 

bruker mer enn nødvendig. Hvis parksli-
rekne vokser nær vassdrag er det best å la 
den være.

Bekjemping med bekjempingsmiddelet må 
skje på sensommeren når planten er størst, 
da kan middelet alternativt strykes på bla-
dene. Parkslirekne bekjempes aldri ved å 
sprøyte bakken.

I blant annet England og USA benyttes 
injeksjoner, det innebærer at man sprøyter 
bekjempningsmiddelet direkte inn i sten-
gelen med en spesiell sprøyte med nål. Slik 
injeksjon kan være en effektiv metode ved 
mindre bestander eller der parkslirekne 
vokser direkte i nærheten av andre planter. 

Mattisynet skal revurdere alle produkter 
med Glysofat på det norske markedet i 
2022. Det kan komme et forbud.

Nedgraving
Å grave bort parkslirekne bidrar ofte til økt 
spredning siden den minste lille bit av roten 
kan danne en ny plante. Det er også en dyr 
metode, men kan anvendes i situasjoner der 
kunden har dårlig tid, f.eks. ved bygging på 
tomten.

invasiva främmande växter - parkslide - sidan 4

Växten kan missbildas och blir svårare att bekämpa. Räkna med att det tar minst tre år innan 
parkslide försvinner.

Eftersom glyfosat kan vara farligt för vattenlevande organismer, det stör ekosystem och kan 
skada biologisk mångfald är det viktigt att inte spruta mer än nödvändigt. Om parkslide väx-
er i direkt närhet till vattendrag är det bästa att låta den vara.

Bekämpning med bekämpningsmedlet ska ske under sensommaren när växten är som störst 
och då stryks alternativt sprutas bekämpningsmedlet på bladen. Parkslide bekämpas aldrig 
genom att spruta på marken.

I bland annat England och USA används staminjektioner, vilket innebär att man skjuter in 
bekämpningsmedlet direkt in i stammen med en speciell spruta med nål. Sprutinjektioner 
kan vara en effektiv metod vid mindre bestånd eller om parkslide växer i direkt närhet med 
andra växter. 

Sedan 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda glyfosat i privata trädgårdar. Eventuellt 
kommer Naturvårdsverket under år 2022 besluta om att bevilja ett undantag för parkslide.

Behandling med glyfosat: 
Årligen återkommande bladbesprutning. 
Frekvens: En gång per år, så länge växten finns kvar. 
Metod: Bladbesprutning med handhållen sprututrustning alternativt ryggspruta. 
Dosering: Maximalt tillåten dos (se produktetikett), en gång per år. 
Tidpunkt: Behandla en gång under augusti till oktober; eventuellt kan applikations-
tidpunkten förlängas till slutet av november om väderförhållandena tillåter det 
(dvs. mer än 50% gröna blad kvar på växten). 
Anmärkningar: 
• Mycket effektivt för att kontrollera ovanjordisk tillväxt av parkslide. 
• Kräver minst användning av koncentrerat glyfosat. 
• Den minst arbetskrävande av de rekommenderade herbicidbehandlingarna

Bortgrävning
Att gräva bort parkslide bidrar oftast till ökad spridning eftersom minsta lilla rotfragment 
kan bilda en ny planta. Det är också en dyr metod men kan användas i situationer där kun-
den har bråttom till exempel vid byggnationer av fastighet. 

Rötterna är orange, knotiga 
på grund av alla tillväxtpunkter 
och spröda vilket gör att de lätt 
går sönder. 

Røttene er oransje, knudrete og 
sprø, og har lett for å knekke.
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I Sverige tilbys i dag bare bortgraving der 
jordmassen sendes til deponi. Massen må 
da pakkes og fraktes på en slik måte at det 
ikke finnes mulighet for at jord spres. I Eng-
land finnes det er firma som har spesialisert 
seg på å grave opp jorda og siden separere 

rotfragmenter ved voksestedet med en spe-
siell maskin. Den rene jorda føres deretter 
tilbake til voksestedet. En slik løsning er 
betydelig mindre kostbar for kunden.

Håndtering av planteavfall
Ved bekjemping med glyfosat er det bra om 
planteavfallet blir liggende på voksestedet 
og blir til jord der. Transport av plante-
avfallet øker risikoen for spredning. Må 
planteavfallet fraktes bort må det legges 
i en hel søppelsekk, som så lukkes tett og 
kjøres til den kommunale gjenvinningssta-
sjonen. Sjekk først at den tar imot plante-
avfall med parkslirekne. Ikke alle gjør det. 
På gjenvinningsstasjonen skal det legges i 
spesialcontainer for farlig planteavfall eller 
med det som skal brennes. Absolutt ikke i 
komposten!

Det er mulig å lage biokull av planteavfall, 
og i Norge er det flere forskning- og test 
prosjekter på gang med spennende resulta-
ter.

I Sverige erbjuds i dagsläge enbart bortgrävning där jordmassan 
skickas i väg på deponi. Massorna måste då paketeras och fraktas på 
sådant sätt att det inte finns möjlighet att jord spills. I England finns 
det ett företag som har specialiserat sig på att gräva upp jorden och 
sen separera rotfragment intill växtplatsen med en speciell maskin. 
Den rena jorden återförs därefter till växtplatsen. En sådan lösning 
är betydligt mer kostnadsbesparande för kunden. 

Hantering av växtmaterial
Vid bekämpning med glyfosat är det bra om allt växtmaterialet ligger kvar på växtplatsen och 
där förmultnas. Transport av växtdelar ökar risken för spridning. Måste växtmaterialet trans-
porteras ska de läggas i en hel sopsäck, som sen sluts ordentligt och körs till den kommunala 
återvinningscentralen. Kontrollera först om återvinningscentralen tar emot växtmaterial med 
parkslide. Alla gör inte det. Väl på anläggningen ska den läggas i specialcontainer enkom för 
farligt växtmaterial eller bland brännbart. Absolut ej på komposten! Det finns möjlighet att 
göra biokol av parkslidens växtmaterialet, men än så länge är det inget företag i Sverige som 
erbjuder den tjänsten.

Detta ska du inte göra
• Om parkslide slås av, bryts av eller klipps kommer den inte att försvinna eller dö ut. 
 Den  kommer i stället att försvara sig genom att bilda ännu fler skott. 

• Du ska aldrig försöka gräva bort etablerad parkslide, eftersom det kommer att leda till att  
 du sprider och triggar i gång växten ytterligare.

• Använd heller aldrig röjsåg eller gräsklippare för att bekämpa parkslide.

• Växer parkslide i en rabatt med andra växter får du räkna med att inga av de andra 
 växterna går att rädda. Tyvärr kan du inte heller rädda buskar och perenner genom att  
 flytta dem eftersom sannolikheten för att du får med dig rotfragment från parkslide är stor. 

• Bygg aldrig över parkslide med till exempel ett trädäck eftersom växten kommer för eller  
 senare att tränga sig upp och kan då förstöra byggnationen.

• Om parkslide växer intill en fastighet eller annan värdefull byggnad är det viktigt att få  
 bort parkslide snarast möjligt.

Bra att känna till
I jakten på att hitta effektiva lösningar för att bekämpa parkslide används och testas olika 
metoder. Dessvärre är många av dessa metoder mer skadliga för miljön än dess effekt på 
parkslide. 

Täckning
Täckning av parkslide fungerar inte som en utrotningsmetod. Tack vare en stor energireserv 
kan rotsystemet överleva utan ljus och ovanjordiska växtdelar i tiotals år. Det finns också ökad 
risk för att mikroplaster sprider sig i marken när markduken går sönder och luckras upp.

Hett vatten
Heatweed är ett norskt företag som har tagit fram ett en metod som går ut på att angripa 
växten med hett vatten. Metoden fungerar inte särskilt effektivt på parkslide eftersom det är 
svårt att penetrera parkslidens grova rötter och metoden är mycket arbetskrävande och krä-
ver fem behandlingar varje säsong under flera år. 
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Parkslide är en stor, flerårig, 
snabbväxande växt med bambu-

liknande skott. 

BEHANDLING MED GLYFOSAT
	● Sprøyting av blad gjentas årlig.
	● Frekvens: En gang pr år, så lenge planten finnes der.
	● Metode: Sprøyting av bladene med håndholdt sprøyteutstyr,  
alternativt ryggsprøyte.
	● Dosering: Maksimalt tillatt dose (se produktetikett), en gang per år.
	● Tidspunkt: Behandling en gang i løpet av august til oktober; eventuelt kan tids-
punkt for påføring forlenges til slutten av november om værforholdene tillater 
det (dvs. mer enn 50 % grønne blad igjen på planten).

Anmerkninger
	● Svært effektivt for å kontrollere tilvekst av planten over bakken.
	● Krever minste bruk av konsentrert glyfosat.

Parkslirekne er en stor, flerårig rasktvoksende 
plante med bambuslignende skudd.
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Dette må du ikke gjøre
	● Hvis parkslirekne slås ned, brekkes eller 
klippes kommer den ikke til å forsvinne 
eller dø ut. I stedet kommer den til å for-
svare seg ved å danne enda flere skudd.
	● Du må aldri forsøke å grave bort parksli-
rekne som har etablert seg. Det vil bare 
føre til at planten sprer seg og vokser enda 
mer.
	● Bruk heller aldri sag eller gressklipper for 
å bekjempe parkslirekne.
	● Vokser parkslirekne i bed sammen med 
andre planter må du regne med at det 
ikke er mulig å redde de andre plantene. 
Dessverre kan du heller ikke redde busker 
og stauder ved å flytte dem, siden det er 
stor sannsynlighet for at det da følger med 
rotfragmenter fra parkslirekne.
	● Bygg aldri noe over parkslirekne, f.eks. en 
treplatting, fordi planten før eller senere 
vil trenge seg opp og ødelegge det du har 
bygget.
	● Hvis parkslirekne vokser inntil et hus, 
eiendom eller annen verdifull bygning er 
det viktig å fjerne planten så raskt som 
mulig.

Bra å vite
I jakten på å finne effektive løsninger for 
å bekjempe parkslirekne anvendes og tes-
tes det forskjellige metoder. Dessverre er 
mange av disse metodene mer skadelige for 
miljøet enn effekten de har på parkslirekne.

Dekking
Dekking av parkslirekne fungerer ikke som 
utryddingsmetode. Takket være stor energi- 
reserve kan rotsystemet overleve uten lys 
og plantedeler over bakken i flere tiår. Det 
finnes også en økt risiko for at mikroplast 
sprer seg i bakken når markdekket går i 
stykker og smuldrer opp.

Varmt vann
Heatweed Technologies AS er et norsk 
firma som har utarbeidet en metode som 
går ut på å angripe planten med varmt 
vann. Metoden fungerer ikke særlig effek-
tivt på parkslirekne siden det er vanskelig 
å trenge gjennom plantens grove røtter. 
Dessuten er metoden svært arbeidskre-
vende og krever fem behandlinger hver 
sesong i flere år.

Salt
Å bruke salt for å drepe parkslirekne har 
negativ virkning på jorda og andre planter. 
Det tar også svært lang tid før jordstruk-
turen kommer seg igjen hvis det brukes så 
mye salt som er nødvendig for å bekjempe 
planten.

Salt blir ikke liggende, men forflytter seg 
ved hjelp av vind og regnvann, noe som 
igjen fører til at plantelivet rundt skades 
og i verste fall dør ut. Jord som utsettes 
for salt mister også næringsemner og blir 
mindre gjennomtrengelig for vann. Saltet 
kan også trenge ned i grunnvannet, samt 
gi korrosjonsskader på metall. Planter og 
trær skades når saltet kommer i kontakt 
med bladverket, greiner eller røtter. Flere 
forskningsstudier som vurderer virkningen 
av veisalt bekrefter dette. Salt kan foran-
dre eller forstyrre de viktigste prosessene 
i planter, slik som fotosyntesen. Andre 
skader er mangel på næring og uttørking på 
grunn av mindre evne til å ta opp næring 
og vann. Saltet virker også på parkslirekne, 
men ikke så mye som man kanskje håpet. 
Forskning *) viser nemlig at parkslirekne er 
svært tolerant mot salt og planten anbefales 
blant annet for å rense forurensede miljøer. 
Selv ved store mengder salt gjenskapes 60 %  
av plantene samme år, til tross for at alt 
grønt på planten visnet.

*) skadelige Knotweeds are Highly Tolerant to Salt Stress, Rouifed. Byczek et al. 2012
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Diesel
Å benytte diesel som bekjempingsmiddel 
dreper ikke parkslirekne, bare alt annet liv 
og skader økosystemet.

Dyr
Griser kan benyttes i kampen mot planten. 
Men siden det er umulig for grisene å spise 
opp hvert eneste gram rhizom, blir det en 
risiko for nyetablering. Disse må da sprøy-
tes med glyfosat. Beitende dyr, som f.eks. 
sauer, bidrar til økt spredning siden de ikke 
spiser røttene.

Forveksles med parkslirekne
Formen på bladene på mange treaktige 
busker og små trær kan forveksles med 
parkslirekne, f.eks. syrin (Syringa vulgaris) 
villkornell (Cornus sanguinea) (rødlistet, 
nær truet) poppel (Populus sp.) og selje 
(Salix caprea).

Stengelen til parkslirekne er slett ikke tre-
aktig, så alt som har bark som kan skrapes 
av eller kvister med fast, vedaktig kjerne er 
ikke parkslirekne.

Kornell og syrin blandes ofte med parks-
lirekne på grunn av lignende form på bla-
dene. Men disse artene har blad som vokser 
midt imot hverandre langs stenglene. 
Parkslireknebladene sitter vekselvis.

Andre planter som kan forveksles med 
parkslirekne er: 
Blodormerot (Bistorta amplexicaulis). 
Denne er nær beslektet med parkslirekne 
og finnes i samme familie som syrinslirekne 
(Rubrivena polystachya).  Blodormerot og 
mange andre sorter av denne har blad og 
blomster som ligner parkslirekne, og når de 
ikke blomstrer kan de lett forveksles.

Stenglene er hule og delt i noder slik som 
parkslirekne. Bladene sitter også vekselvis 
langs stengelen. Det som skiller artene 
er at blodslirekne er en prydplante som 
er plantet inn og ikke sprer seg utenfor 
bedet. Blomstene viser seg på sommeren og 
tidlig på høsten og er svært forskjellig fra 
parkslirekneets.  De danner små klynger 
av blekrosa-hvite til lysrosa-lilla “klubber” 
på høye (10 cm) rette “pinner”. Stenglene 
er også mye tynnere og kortere enn de på 
parkslirekne. De blir vanligvis ca. 1 m høye 
og er mindre enn 1 cm i diameter. Visse 
sorter av blodslirekne har mørke, triangu-
lære, pilformede flekker over midtnerven 
på bladet.

Byhøymole (Rumex obtusifolius). Byhøy-
mole er i samme familie og har derfor en 
del likheter. Blant annet at bladene sitter 
vekselvis langs stengelen. Stengelen kan bli 
1 m høy og har en strittende blomsterstand. 
De nederste bladene er store, langskaftede, 
og har en oval bladplate med hjerteformet 
grunn. Både stengelen og bladskaftet er 
ofte rødlige. Blomsterstanden har strit-
tende greiner med blomster i åpne kranser. 
Om vinteren, når bladene og stengelen 
visner, kan de hule stenglene ligne nedvis-
net parkslirekne. Det som skiller dem er 
at stengelen er riflete og betydelig lengre, 
ca. 1 m høye. Stenglene er ikke helt hule og 
inneholder et skumlignende stoff. Bladene 
danner også rosetter som begynner helt 
nede ved foten av stenglene.

Åkervindel (Convolvulus arvensis). De 
hjerteformede bladene til åkervindel kan 
forveksles med parkslirekne. Bladene sit-
ter vekselvis langs stengelen. Planten er et 
ugress og kan raskt dukke opp tidlig om 
våren og dekke store områder. Det som 
skiller dem er at åkervindel ikke står opp-
reist, men slynger seg oppover langs andre 
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planter. Blomstene viser seg om våren som 
store rosa eller hvite trompeter.

Fakta om parkslirekne 
	● Drar fordeler av forstyrrelser og inva-
derer miljøer der marken rutinemessig 
bearbeides eller trafikkeres.  Du må aldri 
hakke opp, sage eller flise opp park- 
slirekne, da selv et ørlite fragment kan 
danne nye planter og gjøre alt mye verre.
	● Ikke rør eller dumpe jord som har plan-
temateriale som kan inneholde parks-
lirekne, da det også kan bidra til at den 
sprer seg.

	● Ikke prøv å dra opp planten fra bakken, 
da ryker røttene og danner en ny plante
	● Legg aldri noen del av planten i kom-
posten, deler av planten kan overleve og 
vokse videre når komposten er klar for 
bruk.
	● Kast aldri parkslirekne i hageavfall på 
avfallssteder siden de lager jord av hage-
avfallet og da spres parkslirekne videre.
	● Husk å vise respekt. Spre aldri park- 
slirekne med vilje eller tilfeldig. Det kan 
føre til store økonomiske tap for den som 
rammes av parkslirekne. 

Fakta om parkslide
• Gynnas av störningar och invaderar miljöer där marken rutinmässigt bearbetas eller 
 trafikeras.

• Hacka, såga och flisa ALDRIG parkslide eftersom även ett litet fragment kan bilda nya plantor 
och göra allting mycket värre.

• Rör inte eller dumpa jord som kan innehålla växtmaterial som innehåller parkslide 
 eftersom det också kan bidra till dess spridning.

• Försök inte att dra växten ur marken, eftersom rötterna då går av och bildar en ny planta.

• Kompostera aldrig någon del av växten, eftersom delar av plantan kan överleva och växa vidare 
när komposten är klar för användning.

• Släng aldrig parkslide bland trädgårdsavfall på avfallsanläggning eftersom de gör jord 
 av trädgårdsavfallet och då sprids parkslide vidare.

• Kom ihåg att visa respekt. Sprid aldrig medvetet eller oavsiktligt parkslide då det leder 
 till stora ekonomiska förluster för den som drabbas av parkslide.

 

Her finner du  
en film med mer  
informasjon om 

parkslirekne
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SIBIRISKT FETBLAD

Sibiriskt fetblad är en flerårig fetbladsväxt. Växten är härdig i hela landet och 
tål salt, vind och stark sol och kan bilda solida mattor på soliga platser. 
Den sprider sig långsamt men stadigt speciellt i kustområden där den kan 
utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden. Den är inte lika invasiv som 
det kaukasiska fetbladet. 

Ursprung
Sibiriskt fetblad kommer ursprungligen från Ural i Ryssland och kom hit som trädgårdsväxt. 
Den är härdig i hela Sverige men förekommer ofta förvildad främst i södra och mellersta 
Sverige. Första noterade förvildade fynduppgiften är från början av 1900-talet. 

Så känner du igen sibiriskt fetblad
Sibiriskt fetblad är en flerårig, vintergrön ört med krypande stjälkar som bildar täta mattor 
med en höjd på 10–25 centimeter. Det blommar med gula toppställda flockar i juli och augusti. 
Kronbladen är 8–10 millimeter långa och sitter ganska glest. Bladen är köttiga, lansettlika 
och 2–3 centimeter långa med en trubbtandad spets. Den trivs bäst i soliga lägen och i väl-
dränerad jord.

Vetenskapligt namn: Phedimus hybridus

Namnets betydelse: Hybridus betyder 
bastard, blandras.

Illustrationer av L
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SIBIRBERGKNAPP
Botanisk navn: Phedimus hybridus

Navnet betyr: Hybridus betyr bastard, 
blandet rase.

Sibirbergknapp er en flerårig plante i berg-
knappfamilien. Planten er herdig i hele lan-
det og tåler salt, vind og sterk sol, den kan 
danne store tepper på steder med mye sol. 
Den sprer seg langsomt, men gjerne spesielt 
i kystområder der den kan være en trussel 
mot det biologiske mangfoldet. Den er ikke 
like skadelig som gravbergknapp.

Opprinnelse
Sibirbergknapp kommer opprinnelig fra 
Ural i Russland og kom hit som hageplante. 
Den er herdigi hele landet. Frem til 1925 
var den kun registrert på ulike lokaliteter 
i Oslo. Rundt 1950 nådde den omtrent det 
utbredelsesområdet den har i dag, nord til 
Sør-Trøndelag og med slengere i Nordland, 
men med fortetning lokalt.

Slik kjenner du igjen sibirbergknapp
Sibirbergknapp er en flerårig vintergrønn 
plante med krypende stengler som  danner 
tette tepper 10-25 cm høye. Den blomstrer 
med gule blomster i skjerm på toppen i juli 
og august.

HVORFOR BØR SIBIR- 
BERGKNAPP BEKJEMPES?
Lik mange andre sukkulenter trives den 
godt på tørre fjellrabber og i steinkløfter. 
Den sprer seg først og fremst med 
rotskudd og fra hageavfall som kastes  
i naturen. Sibirbergknapp danner tette 
tepper som fortrenger den stedegne 
vegetasjonen. Planten kan utgjør en 
trussel mot sjeldne planter i skjærgården 
vår. 

Sibirbergknapp er herdig i hele landet.
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Misstas för sibiriskt fetblad
När växten inte blommar kan den lätt förväxlas med den rosablommiga arten kaukasiskt 
fetblad, Phedimus spurius, som också räknas som invasiv främmande växt. Sibiriskt fetblad 
har vanligen blad som är sågtandade i yttre halvan. 

Växten gyllenfetblad, Phedimus aizoon, har precis som sibiriskt fetblad platta trubbtandade 
blad, men skiljs genom att den har upprätta stjälkar, en tätare blomställning och har som 
oftast längre och mer långsmala blad. Gyllenfetblad är betydligt mer sällsynt i naturen. 

Förslag på ersättningsväxter
Många av de växter som har förbjudits har goda egenskaper sett från ett trädgårdsperspektiv. 
De är frodiga, lockar insekter, täcker väl, har rätt färg eller andra egenskaper som gör det 
svårt att ta bort dem från trädgården. För att göra det lättare att ta bort dem ger vi förslag 
på växter med liknade egenskaper men som är inte är invasiva och utgör ett hot mot den 
biologiska mångfalden. 

• Brun taggpimpinell, Acaena microphylla
• Gul fetknopp, Sedum acre
• Kalifornisk fetknopp, Sedum spathulifolium
• Kamtjatkafetblad, Phedimus kamtschaticus
• Kryptimjan, Thymus caespititius
• Mongoliskt fetblad, Hylotelephium ewersii
• Penningblad, Lysimachia nummularia
• Rosettwaldsteinia, Waldsteinia geoides
• Stor fetknopp, Sedum rupestre 

Fakta om sibiriskt fetblad 
• Sprider sig med växtdelar men kan även spridas med hjälp av frön.  
• Trivs längs med våra kuster och skärgårdsnatur.
• Plantan är inte giftig för människor eller djur.

Släktnamnet Sedum har delats upp och består idag av flera släkten. Följden har blivit att 
gamla och nya namn förekommer sida vid sida i handeln. Fetknopparna har behållit sitt 
gamla namn Sedum, medan alla växter som heter något med fetblad har fått det nya släkt-
namnet Phedimus.

1. Det blommar med gula toppställda flockar. 2. Blomman i genomskärning. 3. Blomman från ovan. 4. Blomman 
från sidan. 5. Bladen är köttiga, lansettlika och 2–3 centimeter långa med en trubbtandad spets. 6. Tomt fröhus.
Fröna är räfflade, små och mörkbruna. Frökapsel.
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Kronbladene er 8-10 cm lange og sitter 
ganske spredt. Bladene er tykke, kjøttfulle, 
lansettformet og 2-3 cm lange med tannete 
kant. Den trives best på solrike steder og i 
veldrenert jord.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Sibirbergknapp vurderes til svært høy 
økologisk risiko, et resultat av et høyt inva-
sjonspotensial og store økologiske effekter. 
Den bør sees på som en art i spredning på 
grunnlendt og åpen mark i kystnære strøk, 
og der kan den bli problematisk for opp-
rinnelige arter. Det er imidlertid usikkert 
om arten er en trussel mot norsk biologisk 
mangfold utenfor kalkområdene i Oslofeltet.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Sibirbergknapp er først og fremst en trussel 
mot det biologiske mangfoldet langs kysten 
og skjærgårdslandskapet. Den tåler godt 
tørke, salt og vind. Arten sprer seg først og 
fremst ved vegetativ spredning og trives 
best i sandholdig jord. Arten har et stort 
skadelig potensiale da den kan danne tette, 
faste tepper når den etablerer seg på åpne 
og solrike steder.

Virkning på samfunnet
Lik alle skadelige planter kan det være dyrt 
for samfunnet å bekjempe den og deretter 
gjenopprette naturen.

Virkning i hagen
Akkurat som i naturen kan sibirbergknapp 
bre seg i hagen.

Virkning på helsen
Det er ikke notert noen virkning.

Bekjempningsmetode
Sibirbergknapp bekjempes enklest ved 
å rense den bort. Hold voksestedet nøye 
under oppsikt etterpå, da små plantedeler 
og frø lett kan etablere seg.

Håndtering av planteavfall
Vær forsiktig når du håndterer planteav-
fall og jordmasser da de kan inneholde frø. 
Alt planteavfall skal legges i tett søppel-
sekk som lukkes godt og så kjøres til den 
kommunale gjenvinningsstasjonen. Sjekk 
først om den tar imot avfall med skadelige 
planter, ikke alle gjør det.  Spør på sta-
sjonen hvor slikt avfall skal legges. Noen 
gjenvinningsstasjoner har egne containere 
for farlig planteavfall. Hvis den ikke har det 
skal det legges i beholderen for brennbart 
avfall. Det må absolutt ikke sorteres som 
kompost.

Kjemisk bekjempning
Sibirbergknapp skal ikke bekjempes med 
kjemiske midler.

1. Sibirbergknapp har gul opprett blomsterstand. 2. Tverrsnitt av blomsten. 3. Blomsten sett ovenfra.4. Blomsten sett fra siden.
5. Bladene er kjøttfulle, lansettfomet og ca. 2-3 cm lange med takket spiss. 6. Tomt frøhus. Frøene er riflete, små og mørkbrune. 
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Misstas för sibiriskt fetblad
När växten inte blommar kan den lätt förväxlas med den rosablommiga arten kaukasiskt 
fetblad, Phedimus spurius, som också räknas som invasiv främmande växt. Sibiriskt fetblad 
har vanligen blad som är sågtandade i yttre halvan. 

Växten gyllenfetblad, Phedimus aizoon, har precis som sibiriskt fetblad platta trubbtandade 
blad, men skiljs genom att den har upprätta stjälkar, en tätare blomställning och har som 
oftast längre och mer långsmala blad. Gyllenfetblad är betydligt mer sällsynt i naturen. 

Förslag på ersättningsväxter
Många av de växter som har förbjudits har goda egenskaper sett från ett trädgårdsperspektiv. 
De är frodiga, lockar insekter, täcker väl, har rätt färg eller andra egenskaper som gör det 
svårt att ta bort dem från trädgården. För att göra det lättare att ta bort dem ger vi förslag 
på växter med liknade egenskaper men som är inte är invasiva och utgör ett hot mot den 
biologiska mångfalden. 

• Brun taggpimpinell, Acaena microphylla
• Gul fetknopp, Sedum acre
• Kalifornisk fetknopp, Sedum spathulifolium
• Kamtjatkafetblad, Phedimus kamtschaticus
• Kryptimjan, Thymus caespititius
• Mongoliskt fetblad, Hylotelephium ewersii
• Penningblad, Lysimachia nummularia
• Rosettwaldsteinia, Waldsteinia geoides
• Stor fetknopp, Sedum rupestre 

Fakta om sibiriskt fetblad 
• Sprider sig med växtdelar men kan även spridas med hjälp av frön.  
• Trivs längs med våra kuster och skärgårdsnatur.
• Plantan är inte giftig för människor eller djur.

Släktnamnet Sedum har delats upp och består idag av flera släkten. Följden har blivit att 
gamla och nya namn förekommer sida vid sida i handeln. Fetknopparna har behållit sitt 
gamla namn Sedum, medan alla växter som heter något med fetblad har fått det nya släkt-
namnet Phedimus.

1. Det blommar med gula toppställda flockar. 2. Blomman i genomskärning. 3. Blomman från ovan. 4. Blomman 
från sidan. 5. Bladen är köttiga, lansettlika och 2–3 centimeter långa med en trubbtandad spets. 6. Tomt fröhus.
Fröna är räfflade, små och mörkbruna. Frökapsel.
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SIBIRISKT FETBLAD

Sibiriskt fetblad är en flerårig fetbladsväxt. Växten är härdig i hela landet och 
tål salt, vind och stark sol och kan bilda solida mattor på soliga platser. 
Den sprider sig långsamt men stadigt speciellt i kustområden där den kan 
utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden. Den är inte lika invasiv som 
det kaukasiska fetbladet. 

Ursprung
Sibiriskt fetblad kommer ursprungligen från Ural i Ryssland och kom hit som trädgårdsväxt. 
Den är härdig i hela Sverige men förekommer ofta förvildad främst i södra och mellersta 
Sverige. Första noterade förvildade fynduppgiften är från början av 1900-talet. 

Så känner du igen sibiriskt fetblad
Sibiriskt fetblad är en flerårig, vintergrön ört med krypande stjälkar som bildar täta mattor 
med en höjd på 10–25 centimeter. Det blommar med gula toppställda flockar i juli och augusti. 
Kronbladen är 8–10 millimeter långa och sitter ganska glest. Bladen är köttiga, lansettlika 
och 2–3 centimeter långa med en trubbtandad spets. Den trivs bäst i soliga lägen och i väl-
dränerad jord.

Vetenskapligt namn: Phedimus hybridus

Namnets betydelse: Hybridus betyder 
bastard, blandras.
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Forveksles med sibirbergknapp
Når planten ikke blomstrer kan den lett  
forveksles med den rosablomstrende grav-
bergknapp (Phedimus spurius) (SE), som 
 også regnes som en skadelig plante. 
Sibirbergknapp har vanlige blad som er 
sagtannet i ytterste halvpart. Planten rak-
bergknapp (Phedimus aizoon) har akkurat 
som sibirbergknapp flate, tannete blad, 
men denne har opprette stengler, en tettere 
blomsterstand og har som oftest lengre og 
mer smale, lange blad. Rakbergknapp er 
langt mer sjelden å finne i naturen.

Forslag til erstatningsplanter
Mange av de plantene som har blitt forbudt 
har gode egenskaper i et hageperspektiv. 
De er frodige, lokker til seg insekter, dek-
ker bra, har rett farge eller andre egenska-
per som gjør det vanskelig å fjerne dem fra 
hagen. For å gjøre det lettere å ta dem bort, 
får du her forslag til planter med lignende 
egenskaper, men som ikke er så skadelige 
eller er en trussel mot det biologiske mang-
foldet.

	● Taggkryp (uoffesielt navn)  
(Acaena microphylla)
	● Bitterbergknapp (Sedum acre)
	● Sølvbergknapp (Sedum spathulifolium)
	● Kryptimian (Thymus preacox)  
(rødlistet, sårbar)
	● Krypfredløs (Lysimachia nummularia) 
	● Steinmuregull (Waldsteinia geoides)
	● Broddbergknapp (Sedum rupestre)

Fakta om sibirbergknapp
	● Sprer seg med plantedeler,  
men kan også spres ved hjelp av frø.
	● Trives langs kysten og i skjærgården.
	● Planten er ikke giftig for mennesker  
eller dyr.

Planteslekten Sedum er blitt delt og består 
idag av flere slekter. Følgen er at gamle 
og nye navn forekommer ved siden av 
hverandre i handelen. Bergknappene har 
beholdt sitt gamle navn Sedum, mens andre 
har fått det nye slektsnavnet Phedimus.

Sibirbergknapp er vintergrønn og 
danner tette tepper, blir 10-25 cm høy.



SILVERARV 

Silverarv är en flerårig, mattbildande ört som snabbt kan breda ut sig över ett 
stort område med hjälp av rotslående skott. Silverarv har kommit in i landet som 
prydnadsväxt från Italien och används framförallt som marktäckare, till sten-
partier och som kantväxt. En vacker växt som behöver hållas under uppsikt.

Ursprung
Silverarv växer vilt i Syditalien och på Malta, och beskrevs först av Linné år 1753. Den intro-
ducerades som trädgårdsväxt i Norden under 1800-talet. Numera hittas den ofta i naturen, på 
torra slutningar, på berghällar, i närhet av bebyggelse, och längs vägkanter. I Sverige är den 
främst vanlig i Skåne och upp till Mälardalen, men förekommer även långt norrut. Första 
fynduppgift som förvildad är från Gotland i början av 1900-talet. Både i Norge och Sverige är 
den bedömd som starkt invasiv.

Så känner du igen silverarv
Den mattbildande silverarven är en flerårig ört och har en tät silvergrå behåring på blad och 
stjälkar. Den blir cirka 10 centimeter hög. Den växer huvudsakligen i sidled med rotslående 
skott. Skotten växter först upprätt för att senare på säsongen bli nedliggande och rotslående. 
Skotten växer fort och kan sträcka sig långt utan att slå rot, så att de ibland bildar en matta 
som det går att lyfta på. Den nästlar sig gärna in mellan större växter och växer över mindre 
grannar. Silverarv är en lättetablerad och snabbväxande marktäckare. I juni täcks plantan av 
vita, doftlösa blommor på 10–20 cm höga stänglar. Blommorna är cirka två centimeter breda 
och dess kronblad är ungefär dubbelt så långa som fodret. Bladen är smala och elliptiskt for-
made och är cirka tre centimeter långa med något nedvikt kant. Tidigt på våren ser silverarv 
ofta ut som en risig matta eller härva av gulnade grenar och torra blad, men när den vaknar 
till liv i maj täcks den snart av nya friska skott. 

invasiva främmande växter - siilverarv - sidan 1

Vetenskapligt namn: Cerastium tomentosum

Namnets betydelse: Artnamnet tomentosum kommer 
av latinets tomentum (filt) och betyder filtluden.
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 Filtarve er mattedannende urter med sterk klonal 
vekst og også med rikelig blomstring og frøsetting.

 FILTARVE
Botanisk navn: Cerastium tomentosum

Navnet betyr: Artsnavnet tomentosum 
kommer av det latinske tomentum (filt) og 
betyr lodden.

Filtarve er en flerårig, teppedannende art 
som kan bre seg raskt over et stort område 
med skudd som slår rot. Filtarve har kom-
met til landet som en prydplante fra Italia 
og brukes hovedsakelig som markdekker, 
til steinpartier og som kantplante. En vak-
ker plante som må holdes under oppsikt.

Opprinnelse
Filtarve vokser vilt i Sør-Italia og på Malta, 
og den ble beskrevet første gang av Linné i 
1753. Den ble introdusert som hageplante 
i Norden på 1800-tallet. Arten hadde en 
langsom ekspansjon fram til 1940-tallet, 
da den startet å ekspandere på tørrbakker 
og berg, men ble først notert som et mulig 
økologisk problem etter 1980 med 300 % 
økning i funnfrekvens fra 1961-1980 til 

1981-2000. Nå finnes den ofte i naturen, 
på tørre steder, på fjellhyller, i nærheten 
av bebyggelse og langs veikanter. I Sverige 
er den første og fremst vanlig i Skåne og 
opp i Mäladdalen, men forekommer også 
langt nord. Den ble første gang observert 

HVORFOR BØR 
FILTARVE BEKJEMPES?
Her i landet har filtarve spredd seg raskt, 
særlig på tørre og steinete områder. Etter 
1980-tallet har antall områder der den er 
funnet økt med 300 %. En enda raskere 
utvikling skjer i Sverige. I 1980 ble det 
notert 283 forekomster for det meste sør i 
landet. i 2020 hadde tallet steget til 3.210, 
en økning på over 1000 %, og den finnes 
nå over store deler av landet. De tette 
teppene planten lager og den raske 
spredningen gjør at den fortrenger andre 
arter og dermed truer det biologiske 
mangfoldet. Arten er svært skadelig på 
fjellrabber og tørr jord, spesielt på 
følsomme kalksteinfelt.
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som forvillet på Gotland i begynnelsen av 
1900-tallet. Både i Norge og Sverige er den 
betegnet som sterkt skadelig.

Slik kjenner du igjen filtarve
Filtarve danner tepper og er en flerårig 
plante med tett, sølvgrå «pels» på blad og 
stilker. Den blir cirka 10 cm høy og vokser 
hovedsakelig sidelengs med skudd som slår 
rot. Skuddene vokser først rett opp, senere 
på sesongen legger de seg ned og slår rot. 
Skuddene vokser raskt og kan strekke seg 
langt uten å slå rot, dermed kan de av og til 
danne et teppe som man kan løfte opp. Den 
trenger seg gjerne inn mellom større plan-
ter og vokser over mindre naboer. Filtarve 
etablerer seg lett og dekker raskt området. 
I juni dekkes planten av hvite, blomster 
uten duft, på 10-20 cm høye stilker. Blom-
stene er ca. 2 cm brede og kronbladene er 
omtrent dobbelt så lange som begerbladet. 
Bladene er smale og har elliptisk form, de er 
ca. 3 cm lange med en kant som buer seg litt 
ned. Tidlig på våren ser filtarve ofte ut som 
en skurvete matte eller et virvar av gulnede 
kvister og tørre blad, men når den våkner 
til liv i mai dekkes den snart av nye, friske 
skudd.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Filtarve vurderes til svært høy økologisk 
risiko på grunn av stort invasjonspotensial 

og flere negative økologiske effekter knyttet 
til fortrengning, tilstandsendring og intro-
gressiv hybridisering. Planten er forbudt 
i Norge, men har du den i egen hage er det 
ingen krav om at du må fjerne den. Dette 
gjelder alle planter som er forbudt i Norge. 
Men siden planten er skadelig er det viktig 
at vi holder den under oppsikt og luker bort 
planter som sprer seg utenfor tomten.

Virkning på samfunnet
Som alle fremmede, skadelige arter kan det 
være kostbart for samfunnet å bekjempe og 
deretter reetablere naturen.

Virkning på hagen
Filtarve kan overta bed og andre områder i 
hagen din, trenge ut i plenen, inn mellom og 
over andre planter, så det er nødvendig  
å kontrollere den.

Virkning på helsen
Det er ikke oppdaget noen virkning.

Bekjempingsmidler
Filtarves skadelige spredning krever mye 
arbeid når den skal begrenses og utryddes. 
Men de grunne røttene gjør at det er lett å 
dra dem opp.

Håndtering av plantemateriell
Vær forsiktig når du håndterer planteav-

Nationslistad
Silverarv är ej listad på Sveriges förteckning över invasiva främmande arter vilket innebär 
att man får ha den i trädgården. Men eftersom växten är invasiv är det viktigt att man har 
den under uppsikt och rensar bort plantor som sprider sig utanför din tomt. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
I Norge har silverarven snabbt förökat sig, främst på torra slutningar och stenar. Sen 1980-
talet har upptäcktsfrekvensen ökat med 300 procent. Ännu snabbare utveckling sker i Sverige. 
1980 noterades 283 förekomster främst i södra Sverige. 2020 har den siffran stigit till 3 210, 
en ökning med över 1 000 procent och finns nu också i stora delar av landet. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Silverarvens täta mattor och snabba utbredning gör att den tränger undan andra arter och ho-
tar därmed den biologiska mångfalden. Arten är mycket invasiv på stenblock och torr mark, 
särskilt på känsliga kalkstensfält. 

Effekter på samhället
Som alla invasiva främmande arter kan det vara kostsamma för samhället att bekämpa dem 
och därefter återställa naturen. 

Effekter i trädgården
Silverarv kan lätt ta över rabatter och andra områden i din trädgård ut i gräsmattan, in mel-
lan och över andra växter, så den kan behöva hållas efter.

Effekter på hälsan
Inga effekter finns noterade.

Bekämpningsmetod
Silverarvs invasiva spridning gör den arbetsam att utrota och begränsa. Men de grunda 
rötterna gör den lätt att dra upp.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön. Allt växt-
material ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala 
återvinningscentralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial med invasiva växter. 
Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del åter-
vinningscentraler har specialcontainer enkom för farligt växtmaterial, annars ska det läggas 
i en behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. Växten kan 
komposteras men blöt då ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna och 
därefter läggas i komposten. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg 
och bidra till nyetableringar.

invasiva främmande växter - silverarv - sidan 2

Under försommaren täcks plantan av 
vita blommor. 
1. Blomblad. Har tio ståndare. 
2. Blomkapsel
3. Håren på bladen får dem att se gråbleka ut. 
4. Blomfoder. 
5. Blomknopp. 
6. De nedre bladen kan bilda förgreningar.
7. Frukt. 
8. Förstoring av fröskal.

1 2 3 4

5 6 87

1. I løpet av forsommeren dekkes planten av hvite blomster.  2. Blomsterblad. Har 10 støvbærere.  
3. Blomsterkapsel 4. Håret på bladene får dem til å se gråbleke ut.  5. Blomsterbeger og 
blomsterknopp.  6. De nederste bladene kan forgreine seg.  7. Frukt.  8. Forstørrelse av frøskall.  



Kemisk bekämpning
Silverarv ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel. 

Misstas för silverarv
Silverarv liknar mest arten tät silverarv, Cerastium biebersteinii, men de skiljs åt genom den 
täta silverarvens tätare växtsätt, längre blad, dessutom har dess frökapslar upprätta flikar som 
har slät kant. Den inhemska arten, fältarv, Cerastium arvense är inte mattbildande och är mer 
grön i färgen än silvrig. Det förekommer också vilt en hybrid, fältarv × silverarv, Cerastium 
arvense × tomentosum.

Förslag på ersättningsväxter
Många av de växter som har förbjudits har goda egenskaper sett från ett trädgårdsperspektiv. 
De är frodiga, lockar insekter, täcker väl, har rätt färg eller andra egenskaper som gör det 
svårt att ta bort dem från trädgården. För att göra det lättare att ta bort dem ger vi förslag på 
växter med liknade egenskaper men som är inte är invasiva och utgör ett hot mot den biolo-
giska mångfalden. 

Förslag på växter att ersätta silverarven med är:
• Lammöron, Stachys byzantina
• Backnejlika, Dianthus deltoides
• Fjädernejlika, Dianthus plumarius
• Trift, Armeria maritima
• Fagertrav, Arabis caucasica
• Sandmalört, Artemisia stelleriana
• Vinteriberis, Iberis sempervirens
• Mossflox, Phlox subulata
• Silverbräcka, Saxifraga paniculata

Fakta om silverarv
• Sprider sig fort med hjälp sina rotslående skott och frön. 
• Trivs i stora delar av landet.
• Nya bestånd kan uppkomma genom att frön fastnar på djur 
   och människor när de trampar på växten.
• Bekämpas genom att dra upp växten.

Silverarven bildar fort 
stora mattor.
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fall og jord da de kan inneholde frø. Alt 
planteavfall må legges i en tett søppelsekk 
som lukkes godt igjen og kjøres til den 
kommunale gjenvinningsstasjonen. Sjekk 
først om den tar imot planteavfall med 
skadelige planter. Ikke alle gjør det. Når du 
er på stedet, spør hvor planteavfallet skal 
legges. Noen gjenvinningsstasjoner har 
spesialcontainere for skadelig planteavfall, 
hvis ikke skal det legges i en beholder for 
brennbart materiale. Det må absolutt ikke 
sorteres som vanlig planteavfall, Planten 
kan komposteres, men da må du bløtlegge 
den i vann i en lukket plastpose slik at den 
råtner og deretter kan den legges i kompos-
ten. Bruk kompostbinge med lokk, slik at 
fragmenter ikke kan blåse i vei og bidra til 
nyetableringer.

Kjemisk bekjemping
Filtarve skal ikke bekjempes med kjemikalier.

Forveksles med filtarve
Sølvarve (Cerastium biebersteinii), ligner 
mest på arten filtarve men filtarve har tet-
tere vekst, lengre blad og en frøkapsel med 
opprett fane med rett kant. Den stedegne 
arten, storarve (Cerastium arvense), danner 
ikke tepper og er mer grønn i fargen enn filt- 
arve. Det forekommer også vilt en hybrid 
filtarve x sølvarve (Cerastium arvense x 
tomentosum).

Forslag til erstatningsplanter
	● Engnellik (Dianthus deltoides)
	● Fjærekoll/Strandnellik  
(Armeria maritima)
	● Sandmalurt (Artemisia stelleriana) 
	● Bergjunker (Saxifraga paniculata)  
(rødlistet, sårbar) 

Fakta om filtarve
	● Sprer seg raskt med rotslående skudd  
og frø.
	● Trives i store deler av landet.
	● Nye bestander kan oppstå ved at frø fester 
seg på dyr og mennesker når de tråkker 
på planten.
	● Bekjempes ved luking.  
Filtarve danner raskt 
 store tepper.

 

Kemisk bekämpning
Silverarv ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel. 

Misstas för silverarv
Silverarv liknar mest arten tät silverarv, Cerastium biebersteinii, men de skiljs åt genom den 
täta silverarvens tätare växtsätt, längre blad, dessutom har dess frökapslar upprätta flikar som 
har slät kant. Den inhemska arten, fältarv, Cerastium arvense är inte mattbildande och är mer 
grön i färgen än silvrig. Det förekommer också vilt en hybrid, fältarv × silverarv, Cerastium 
arvense × tomentosum.

Förslag på ersättningsväxter
Många av de växter som har förbjudits har goda egenskaper sett från ett trädgårdsperspektiv. 
De är frodiga, lockar insekter, täcker väl, har rätt färg eller andra egenskaper som gör det 
svårt att ta bort dem från trädgården. För att göra det lättare att ta bort dem ger vi förslag på 
växter med liknade egenskaper men som är inte är invasiva och utgör ett hot mot den biolo-
giska mångfalden. 

Förslag på växter att ersätta silverarven med är:
• Lammöron, Stachys byzantina
• Backnejlika, Dianthus deltoides
• Fjädernejlika, Dianthus plumarius
• Trift, Armeria maritima
• Fagertrav, Arabis caucasica
• Sandmalört, Artemisia stelleriana
• Vinteriberis, Iberis sempervirens
• Mossflox, Phlox subulata
• Silverbräcka, Saxifraga paniculata

Fakta om silverarv
• Sprider sig fort med hjälp sina rotslående skott och frön. 
• Trivs i stora delar av landet.
• Nya bestånd kan uppkomma genom att frön fastnar på djur 
   och människor när de trampar på växten.
• Bekämpas genom att dra upp växten.

Silverarven bildar fort 
stora mattor.

Filtarve er flerårig plante med tett, 
sølvgrå ”pels” på blad og stilker.

Filtarve danner raskt 
store matter.
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SPRIKEMISPEL
Botanisk navn: Cotoneaster divaricatus

Navnet betyr: Slektsnavnet Cotoneaster 
kommer av det greske kydonion som betyr 
kvede og aster som betyr vill. Divarcarius 
betyr “stritte med armer og ben”.

Sprikemispel er en treaktig, flerårig, løv-
fellende busk. Den var populær på 60- og 
70-tallet som hageplante. Planten sprer seg 
lett ved hjelp av fugler, som spiser de røde 
bærene som sitter igjen litt utover vinteren. 
Når planten får feste i naturen kan den for-
trenge vår stedegne flora. Bærene er ikke 
spiselige for oss.

Opprinnelse
Sprikemispel kommer fra Kina og har blitt 
introdusert som hageplante i store deler 
av den øvrige verden. Den ble innført i 
Norge begynnelsen av 1900-tallet som 
hageplante, den er vanlig både i hager, 

fellesområder og kommunale beplantnin-
ger. Den sprer seg framfor alt med hjelp av 
fuglene. Sprikemispel finnes forvillet mest 
i Sør- og Midt-Norge. Artsdatabanken klas-
sifiserer den som å ha stor risiko for å bli en 
fremmed, skadelig plante, hvilket betyr at 
den kan forandre naturen kraftig der den 
vokser ved å utkonkurrere flere stedegne 
planter.

Slik kjenner du igjen sprikemispel
Sprikemispel er en opprett, rund busk 
med tette greiner. Den blir ca. 150 cm høy 
og 200 cm bred. Den er lett å kjenne igjen 

Spärroxbär är en vedartad, flerårig, lövfällande buske. Den var populär under 
60- och 70-talen som trädgårdsväxt. Växten sprids lätt med hjälp av fåglar som 
äter av de röda bären som sitter kvar en bit in på vintern. När växten får fäste i 
naturen kan den tränga undan vår inhemska flora. Bären är inte ätliga för oss.

Ursprung
Spärroxbär kommer från Kina och har introducerats som trädgårdsväxt i stora delar av övriga 
världen. Den infördes i Sverige i början av 1900-talet som trädgårdsväxt, är vanlig både i 
trädgårdar, bostadsföreningar och kommunala planteringar. Den sprider sig framförallt med 
fåglarnas hjälp. Spärroxbär finns förvildad framförallt i södra och mellersta Sverige. Den 
är till exempel en vanlig syn på Ölands Stora Alvar. SLU Artdatabanken klassar den som, 
mycket hög risk för att bli en invasiv främmande växt, vilket betyder att den kraftigt kan för-
ändra naturtypen där den växer genom att konkurrera ut flera inhemska växter. 

Så känner du igen spärroxbär
Spärroxbär är en upprätt, rundad, tät grenad buske som blir cirka 150 centimeter hög och 
200 centimeter bred. Den känns särskilt igen på sina glansiga gröna blad, mörkröda höstfrukt 
och höstlövfärger. Grenarna sträcker sig till marken, med de yttre grenarna välvda något 
nedåt. Bladen är 1–2 centimeter stora, glänsande mörkgröna med en ljusare undersida. Små, 
5-kronbladiga, vita blommor på våren, från maj till juni. Blommorna uppskattas kanske mer 
för sitt överflöd än sin storlek. Blommor följs av äggformade röda frukter som mognar på 
hösten och kvarstår till vinterns början. Äggformade till elliptiska, blanka mörkgröna blad 
får attraktiva nyanser av orange och rött på hösten. 

invasiva främmande växter - spärroxbär - sidan 1

Vetenskapligt namn: Cotoneaster divaricatus

Namnets betydelse: Släktnamnet Cotoneaster 
kommer av grekiskans kydonion som betyder 
kvitten och aster som betyder vild. Divaricatus 
betyder ”spreta med armar och ben”.
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SPÄRROXBÄR

HVORFOR BØR 
SPRIKEMISPEL BEKJEMPES?
Sprikemispel kan opptre skadelig, den kan 
overta stedegne livsmiljøer, slik som 
kalksteinsklipper og sårbare engområder.

Sprikemispel er en opprett,  
rund busk med tette greiner.
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med de blanke, grønne bladene, mørkerøde 
høstfrukter og høstfarger på bladene. Grei-
nene strekker seg ned til bakken, med de 
ytterste greinene bøyd nedover. Bladene 
er 1-2 cm store, glinsende mørkegrønne 
med en lysere underside. Små, hvite blom-
ster med fem kronblad om våren fra mai 
til juni. Blomstene settes pris på kanskje 
mer på grunn av mengden enn størrelsen. 
Etter blomstene kommer eggformede røde 
frukter som modner om høsten og blir der 
til vinteren begynner. De eggformede til 
elliptiske, blanke mørkegrønne bladene får 
vakre nyanser av oransje og rødt om høsten.

Sprikemispel trives i fuktig, leirholdig, vel-
drenert jord i full sol til delvis skygge. Dette 
er en tøff plante som tilpasser seg, den tåler 
dårlig jord og noe tørke når den har etablert 
seg. 

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Sprikemispel vurderes til svært høy øko-
logisk risiko som en kombinasjon av stort 
invasjonspotensial og middels økologisk 
effekt. Arten er i meget rask ekspansjon. 
Den inntar en lang rekke skogtyper, skog-
kanter og kratt, og kratt nær kysten og 
på grunnlende, spesielt lågurtskoger og 
grunnlende på kalkrik grunn i boreonemo-
ral sone (sjelden/truet naturtype). 

Virkning på det biologiske mangfoldet
Frø fra sprikemispel er livskraftige og spres 
først og fremst med fuglene. Den kan danne 
ugjennomtrengelige buskas som skygger 
for stedegne arter.

Virkning på samfunnet
Som alle skadelige arter kan det være kost-
bart for samfunnet å bekjempe dem og der-
etter gjeninnføre naturen.

Virkninger i hagen
Akkurat som i naturen kan sprikemispel 
spre seg i hagen din.

Virkning på helsen
Bærene er ikke spiselige.

Bekjempingsmetode
Sprikemispel bekjempes enklest ved å 
grave den bort, og det bør gjøres når den 
ikke har bær. Hold deretter oppsikt med 
voksestedet og nærområdet da frø kan ligge 
igjen i bakken.

Håndtering av planteavfall
Vær forsiktig med planteavfall og jord da 
de kan inneholde frø. Greiner uten bær kan 
flises opp og komposteres. Planteavfall med 
frø og rotdeler bør brennes på stedet, hvis 
det ikke er forbud mot bråtebrann, eller 

Spärroxbär trivs i fuktiga, leriga, väldränerade jordar i full sol till delvis skugga. Detta är 
en tuff och anpassningsbar växt som tål dålig jord och även tål viss torka när den väl är 
etablerad. Tålig i gatumiljö med föroreningar och ratas av vilt.

Nationslistad
Spärroxbär ligger som förslag till Sveriges förteckning över invasva främmande arter.

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Spärroxbär kan uppträda invasivt eftersom den kan ta över inhemska livsmiljöer, såsom 
kalkstensklippor och känsliga ängsmarker. 

Effekter på den biologiska mångfalden
Frön från spärroxbär är livskraftiga och sprids främst med hjälp av fåglar. De kan bilda 
ogenomträngliga snår som skuggar inhemska arter. 

Effekter på samhället
Som alla invasiva främmande arter kan det vara kostsamt för samhället att bekämpa dem och 
därefter återställa naturen. 

Effekter i trädgården
Precis som i naturen kan spärroxbär breda ut sig i din trädgård. 

Effekter på hälsan
Bären är inte ätliga.

Bekämpningsmetod
Spärroxbär bekämpas enklast genom att grävas bort och det bör göras när den inte har bär. 
Håll därefter växtplatsen och dess närhet under uppsikt eftersom frön kan ligga kvar i marken.  

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön. Grenar 
utan bär kan flisas och komposteras. Växtmaterial med frön och rotdelar bör eldas på plats 
om inte eldningsförbud råder alternativt läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt 
och körs till den kommunala återvinningscentralen. Kontrollera först om den tar emot växt-
material med invasiva växter. Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växt-
materialet ska läggas. En del återvinningscentraler har specialcontainer enkom för farligt 
växtmaterial, annars ska det läggas i en behållare för brännbart material. Det ska absolut ej 
sorteras som växtavfall. 
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1. Spärroxbär har mörkröd höstfrukt och vackra höstlövfärger. 2. Får små vita blommor med fem kronblad.
3. Blomman i genomskärning. 4. Bladen är glänsande mörkgröna med en ljusare undersida.
5. Har alternerande bruna grenar. 6. Kvistarna är håriga under de två första åren.

1

2 3 4

5 6

1.Sprikemispel har mørkerøde høstfrukter og vakker farge på høstbladene.  2. Får små hvite blomster med fem kronblad. 3. Tverrsnitt 
av blomsten.  4. Bladene er blanke, mørkegrønne med en lysere underside.  5. Har alternerende brune greiner. 6. Kvistene er hårete 
de to første årene.  



Kemisk bekämpning
Spärroxbär ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas för spärroxbär
Lingonoxbär, Cotoneaster horizontalis
Lingonoxbär är betydligt lägre än spärroxbär. Växtsättet är lågt, 20–50 centimeter och utbrett, 
gärna stödjande på en sten eller mur. Bladen är mörkgrönt glänsande. Blommar i rosa i juni. 
Har rikligt med röda frukter på hösten och har en vacker orangeröd höstfärg. 

Skogsholmsoxbär, Cotoneaster x suecicus ’Skogholm’ (syn. Cotoneaster ’Skogholm’) 
En starkväxande buske som med ett nästan krypande växtsätt bildar långa bågformade gre-
nar. Busken kan bli upp mot en meter hög och cirka tre meter bred. Detta är en av de mest 
använda marktäckande buskarna som fungerar bra i slänter och på andra ibland svårplante-
rade platser. Bladen är mörkgröna och läderartat glänsande på ovansidan medan undersidan 
är vit, filtluden. Bladen sitter kvar långt in på vintern. Busken blommar med små vita blom-
mor med fem kronblad i maj–juni och bildar sedan 0,5–1 centimeter stora glänsande röda bär 
i överflöd. 

Fakta om spärroxbär
• Sprider sig framförallt med hjälp av fåglar som äter bären.  
• Finns förvildad framförallt i södra och mellersta Sverige.
• Kan bilda ogenomträngliga snår som skuggar andra växter.
• Plantans bär är ej ätliga.
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legges i en tett søppelsekk som så lukkes og 
kjøres til den kommunale gjenvinnings-
stasjonen. Sjekk først om de tar imot plan-
teavfall med skadelige planter. Ikke alle 
gjør det. Når du er på stasjonen, spør hvor 
planteavfallet skal legges. Noen gjenvin-
ningsstasjoner har spesialcontainere for 
farlig planteavfall. Hvis ikke skal det legges 
i container for brennbart materiale. Det må 
absolutt ikke sorteres som planteavfall.

Kjemisk bekjempning
Sprikemispel skal ikke bekjempes med kje-
miske midler.

Forveksles med sprikemispel
Krypmispel (Cotoneaster horizontalis) 
(SE) er betydelig lengre enn sprikemispel. 
Den vokser lavt, 20-50 cm, og brer seg 
utover, støtter seg gjerne mot en stein eller 
mur. Bladene er mørkegrønne og blanke. 
Rosa blomster i juni. Får rikelig med røde 
frukter om høsten og en vakker oransjerød 
høstfarge.

Vintermispel (Cotoneaster dammeri) 
‘Skogholm’ (syn. Cotoneaster ‘Skogholm’), 
(SE). En busk som vokser raskt, nesten 
krypende, og danner lange, bueformede 
greiner. Busken kan bli opptil 1 m høy og 
ca. 3 m bred. Dette er en av de mest brukte 
markdekkende buskene som fungerer bra i 
skråninger og andre vanskelige steder. Bla-
dene er mørkegrønne, læraktige og blanke 
på oversiden mens undersiden er hvit, litt 
lodden. Bladene blir sittende til langt ut på 
vinteren. Busken blomstrer med små, hvite 
blomster med fem kronblad i mai-juni og 
danner senere en mengde 0,5-1 cm store, 
glinsende røde bær.

Fakta om sprikemispel
	● Sprer seg først og fremst ved hjelp av 
fuglene som spiser bærene.
	● Finnes forvillet, særlig i sør og midtre del 
av landet.
	● Kan danne ugjennomtrengelige kratt og 
skygger for andre planter.
	● Bærene er ikke spiselige.

 

Sprikemispel er lett å kjenne 
igjen på de blanke grønne 
bladene og de mørkerøde 
høstfruktene



Tromsöloka är en högväxt perenn som i Sverige mestadels förekommer i mellersta 
Norrland. Den doftar likt anis och kom ursprungligen från Iran men finns i stora 
bestånd i Norge därav namnet. Den ger upphov till svåra brännskadeliknade sår 
vid kontakt med hud som solexponeras. Växten blir två till fyra meter hög, 
har stora vita blommor och en planta kan producera upp till 4 000 frön per år.  

Ursprung
Tromsölokan kommer ursprungligen från Iran. Den började användas som prydnadsväxt i 
Norge redan på 1830-talet och har sedan dess förvildats och vållar nu stora problem där. I de 
svenska trädgårdarna blev den inte lika populär som i Norge och den tycks inte heller trivas 
lika bra här. En förklaring till att arten är så pass invasiv i Nordnorges kusttrakter kan vara 
på grund av att klimatet där är mer gynnsamt, svalare och fuktigare och vintern är mildare 
än vad den är här. Den finns etablerad i Västerbotten men har observerats även i andra delar 
av landet. Den sprids huvudsakligen med frö. Den är flerårig och trivs bäst på relativt öppen, 
näringsrik och gärna fuktig mark så som betesmarker, strandkanter, vägrenar, sluttningar 
och skogskanter. 

TROMSÖLOKA

Vetenskapligt namn: Heracleum persicum

Namnets betydelse: Heracleum kommer från den 
grekiska krigaren Herakles. Artnamnet persicum syftar 
på dess ursprung från Persien. 

Illustrationer av L
izzie H

arper. L
äs m

er om
 invasiva växter på på for.se

FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  83

TROMSØPALME
Botanisk navn: Heracleum persicum

Navnet betyr: Heracleum kommer fra den 
greske krigeren Herakles. Artsnavnet per-
sicum viser til at den stammer fra Persia.

Tromsøpalme er en høy, flerårig plante som 
opprinnelig kom fra Iran, men finnes nå i 
store bestander i Norge. Den kan forårsake 
alvorlige brannskadelignende sår ved kon-
takt med hud som er utsatt for sol. Planten 
blir 2 til 4 m høy, har store hvite blomster 

og én plante kan produsere opp til 4000 frø 
per år.

Opprinnelse
Tromsøpalmen kommer opprinnelig fra 
Iran. Den ble anvendt som prydplante i 
Norge allerede på 1830-tallet og har etter 
det forvillet seg og volder store problemer. 
I svenske hager ble den ikke like populær 
som i Norge, og den trives heller ikke like 
bra der. En forklaring på at planten er så 
skadelig i nordnorske kystområder kan 
være at klimaet der er mer gunstig, svalere 
og fuktigere og vinteren er mildere enn 
f.eks. i Sverige. Planten sprer seg hoved-
sakelig med frø. Den er flerårig og trives 
best i relativt åpne, næringsrike og fuktige 
områder, slik som beitemark, strandkanter, 
veigrøfter, bakker og skogkanter.

Tromsøpalme kan bli 
mellom 2 og 4 m høy.
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HVORFOR BØR 
TROMSØPALME BEKJEMPES?
Tromsøpalme som har spredd seg i 
naturen truer det biologiske mangfoldet  
og begrenser friluftslivet. Den kan bli 
vanskelig å bli kvitt, men vi kan begrense 
spredning. Akkurat som sin slektning 
kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegaz-
zianum) er den en direkte skade for 
mennesker. Sistnevnte er utbredt i 
Sør-Norge og er viktig å bekjempe.



Tromsöloka Jätteloka

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av jordmassor då de kan innehålla frön. Allt växtmaterial ska 
läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala återvinnings-
centralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial med tromsöloka. Alla gör inte det. 
Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del återvinningscentraler 
har specialcontainer enkom för farligt växtmaterial, annars ska det läggas i en behållare för 
brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. 

Kemisk bekämpning 
Tromsöloka bör ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas för tromsöloka
Det kan vara svårt artbestämma de olika lokorna som finns i Sverige eftersom de gärna kor-
sar sig med varandra. Tromsöloka kan förväxlas med jätteloka och andra stora och grova 
flockblomstriga växter som till exempel:
•  Strandkvanne, Angelica archangelica ssp. litoralis
•  Fjällkvanne, Angelica archangelica
•  Vit björnloka, Heracleum sphondylium
•  Sibirisk björnloka, Heracleum 
 sphondylium ssp. sibiricum 
•  Strätta, Angelica sylvestris

De är endast tromsöloka och jätteloka 
som ska bekämpas.

Fakta om tromsöloka
• Tromsöloka förekommer främst i Norrland.
•  Är ett stort problem i Norge.
•  Tromsöloka kan ge allvarliga hudskador.

Tromsölokan blir runt två meter hög framförallt i nyetablerade bestånd. 

FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  84 FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  85

Slik kjenner du igjen tromsøpalme
Tromsøpalme kan i enkelte tilfeller bli 
opptil 4 m høy. Det vanligste er rundt 2 m, 
særlig i nyetablert bestand. Den nederste 
delen av stammen er oftest rødlilla og én 
plante kan ha opptil fem stammer. Stam-
men er hul, 3 til 5 cm i diameter. Hårene på 
stammen er hvite og står rett ut. Bladene 
er parfliket og kan være opp til 2 m lange, 
særlig på steder i skygge. Blomstene er snø-
hvite. Toppkronene kan bli 20-50 cm brede 
og er større enn de lengre blomsterkronene 
som ofte blekner og er uten frø. Blomster-
kronene er ganske flate eller svakt hvelvet. 
Tromsøpalme lukter anis. Frøene har tag-
ger langs kantene og sprer seg lett når de 
fester seg til pels eller klær, de kan overleve 
i jorda i opptil sju år.

Artsdatabanken – Fremmedartslisten 
Tromsøpalmen vurderes til svært høy 
risiko på grunn av et stort invasjonspo-
tensial og middels økologisk effekt. Det 
sees på som svært vanskelig å bli helt kvitt 
Tromsøpalmen, men det er svært viktig å 
bekjempe spredning.

Virkninger på det biologiske mangfoldet
Tromsøpalmen minsker mangfoldet i natu-
ren og landskapet, siden den sprer seg så 
raskt og danner tette bestander, slik at den 
fortrenger andre planter. Den forandrer til 
og med tilgangen på næring i jorda, noe som 
gjør det vanskeligere for stedegne arter. I 
områder der det vokser større bestander 
er det også en risiko for jorderosjon. Den 
utsondrer også et stoff som forhindrer 
andre planter i å etablere seg.

Virkning på samfunnet
Tromsøpalmen kan redusere verdien på 
eiendommer. Den kan vanskeliggjøre 
rekreasjon, f.eks. bad og fiske langs stren-
dene eller menneskenes opphold i naturen.

Virkning i hagen
Tromsøpalmen kan raskt danne tette 
bestander som da utkonkurrerer andre 
planter om plass og sollys. Jo lengre spred-
ningen har foregått, dess vanskeligere er 
det å bekjempe den.

Virkning på helsen
Plantesaften fra tromsøpalmen gir i kom-
binasjon med sollys store, brannskadelig-
nende sår på huden. Vi må bruke beskyt-
telsesklær ved kontakt med planten. Hud 
som er blitt skadet av plantesaften kan være 
følsom for sollys i lang tid etter skaden.

Bekjempingsmidler
Tromsøpalme er ikke en staude, men en 
hapaxant, det betyr at den blomstrer bare 
én gang for så å dø. Det betyr at hvis man 
venter til den er ferdig med å blomstre og 
så fjerner og brenner fruktene før de er 
modne, så dør planten. Klipper man ned 
hele planten før den blomstrer så kommer 
den tilbake gang på gang så lenge den har 
energi igjen i roten. Slår vi ned tromsøpal-
men før den blomstrer danner den rotskudd 

Tromsøpalme Kempebjørnekjeks



Tromsöloka Jätteloka

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av jordmassor då de kan innehålla frön. Allt växtmaterial ska 
läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala återvinnings-
centralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial med tromsöloka. Alla gör inte det. 
Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del återvinningscentraler 
har specialcontainer enkom för farligt växtmaterial, annars ska det läggas i en behållare för 
brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. 

Kemisk bekämpning 
Tromsöloka bör ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas för tromsöloka
Det kan vara svårt artbestämma de olika lokorna som finns i Sverige eftersom de gärna kor-
sar sig med varandra. Tromsöloka kan förväxlas med jätteloka och andra stora och grova 
flockblomstriga växter som till exempel:
•  Strandkvanne, Angelica archangelica ssp. litoralis
•  Fjällkvanne, Angelica archangelica
•  Vit björnloka, Heracleum sphondylium
•  Sibirisk björnloka, Heracleum 
 sphondylium ssp. sibiricum 
•  Strätta, Angelica sylvestris

De är endast tromsöloka och jätteloka 
som ska bekämpas.

Fakta om tromsöloka
• Tromsöloka förekommer främst i Norrland.
•  Är ett stort problem i Norge.
•  Tromsöloka kan ge allvarliga hudskador.

Tromsölokan blir runt två meter hög framförallt i nyetablerade bestånd. 
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og brer seg utover. Lar vi den frø seg, dan-
nes det nye planter.

Fjern alle fruktene ved forsiktig å trekke en 
stor pose over den visne blomsten og klipp 
den så av. Fortsett med denne metoden 
til det ikke komme opp flere nye planter. 
Brenn frøene. Hold oppsikt med området 
i et par år. Det er viktig å markere og helst 
stenge området slik at mennesker ikke 
kommer i kontakt med planten. Det er 
viktig å bruke klær som dekker kroppen og 
hodet, hansker og beskyttelsesbriller.

Håndtering av planteavfall
Vær forsiktig når du håndterer planteavfall 
og jordmassen, da de kan inneholde frø. Alt 
planteavfall skal legges i en tett søppelsekk 
som så lukkes tett og kjøres til den kom-
munale gjenvinningsstasjonen. Sjekk først 
om den tar imot planteavfall med trom-
søpalme. Alle gjør ikke det. Finn ut hvor 
planteavfallet skal deponeres. Noen gjen-
vinningsstasjoner har spesialcontainere for 
farlig planteavfall. Hvis ikke skal det legges 
i en container for brennbart avfall. Det må 
absolutt ikke sorteres som vanlig planteav-
fall. 

Når planten er gravd opp kan den godt ligge 
og tørke i solen, eller du kan brenne den på 
stedet hvis det ikke er forbud mot bråte-
brann. 

Planten kan godt hakkes opp eller deles i 
mindre deler. Pass på at eventuelle frø bren-
nes. En tørket plante uten frø kan legges i 
komposten. 

Kjemisk bekjempning
Tromsøpalme bør ikke bekjempes med kje-
miske midler-

Forveksles med tromsøpalme

Det kan være vanskelig å artsbestemme 
de ulike artene som finnes i Norge siden de 
gjerne krysser seg med hverandre. Tromsø- 
palme kan forveksles med kjempebjørne-
kjeks og andre store og grove skjermblom-
strende planter, som f.eks.

	● Strandkvann  
(Angelica archangelica ssp. litoralis)
	● Kvann (Angelica archangelica)
	● Kystbjørnekjeks  
(Heracleum sphondylium ssp. sphondylium)
	● Sibirbjørnekjeks  
(Heracleum sphondylium ssp. sibiricum)
	● Sløke (Angelica sylvestris)

Det er bare tromsøpalme og  
kjempebjørnkjeks som skal bekjempes.

 

Tromsøpalme kan bli opp til 4 m høy, 
men 2-3 meter er vanlig.



Tysklönnen är ett vackert träd från Mellaneuropa som kan bli 300 år gammalt. 
Den har stora och ljusa, gröna, femuddiga blad. De påminner om vår inhemska 
lönn, skogslönnen, (Acer platanoides) men bladens flikar är ovalare och kanterna 
rundare. I Norden hinner tysklönnen alltsomoftast inte få höstfärger. Utan blad 
är det lättast att känna igen tysklönnen på de gröna knopparna.

Ursprung
Tysklönn (sykomorlönn) infördes som trädgårdsväxt i Norden i slutet av 1700-talet och 
kommer ursprungligen från Mellaneuropa. Den har använts som park- och gatuträd men 
också i privata trädgårdar. Den utgör nu ett problem i hela Norden. 

Så känner du igen tysklönn
Tysklönnen växer snabbt och kan bli 20–25 meter hög med rak stam. Den pyramidformade 
kronan blir 10–15 meter bred. Bladen är mörkgröna och grovt handflikade med fem ojämnt 
tandade, spetsiga lober. Unga träd har en grå, slät bark. Men med åldern får barken en mer 
blek orangebrun färg och ett flagnande uttryck. Bladen är tjocka, mörkgröna och med korta, 
spetsiga flikar. Bladundersidan är grågrön och hårig. Den blommar i april–maj med en 
limegul blomställning och den sitter precis som frökapslarna i hängande klasar och är att-
raktiva för bin och humlor. Frökapslarna är nästan klotrunda med vingar, insidan är 
silkeshårig och fröet är hoprullat. Vinterknopparna är motsatta och äggformade, gröna 
förutom knoppfjällens mörka, rödbruna spetsar. Tysklönnen är mycket frisk och tålig mot 
både snöbelastning, kyla och salta vindar. Träden kan bli mycket gamla.

invasiva främmande växter - tysklönn - sidan 1

Vetenskapligt namn: Acer pseudoplatanus

Namnets betydelse: Pseudoplatanus är en sam-
mansättning av latinets pseudo som betyder falsk 
och det vetenskapliga namnet på släktet plataner, 
Platanus. Det vill säga falsk platan och syftar såväl 
på bladform som den flagnande barken.  

Illustrationer av L
izzie H

arper. L
äs m

er om
 invasiva växter på på for.se

TYSKLÖNN
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 PLATANLØNN
Botanisk navn: Acer pseudoplatanus 
 
Navnet betyr: Pseudoplatanus er sammen-
satt av det latinske pseudo som betyr falsk 
og det botaniske navnet på platanslekten, 
Platanus. Det vil si falsk platan og peker 
både på bladformene og den flagrende bar-
ken.

Platanlønn er et vakkert tre fra Sør- og Mel-
lom-Europa som kan bli 300 å gammelt. 
Det har store, grønne, overvektige blad. 
De minner om vår vanlige lønn, spisslønn 
(Acer platanoides), men bladflikene er mer 
ovale og kantene rundere. I Norden rekker 
platanlønnen som oftest ikke å få høstfar-
ger. Når treet ikke har blad er det lettest å 
kjenne det igjen på de grønne knoppene.

Opprinnelse
Platanlønn ble innført som hageplante i 

Norden i slutten av 1700-tallet og kommer 
opprinnelig fra Mellom-Europa. Det har 
blitt brukt som park- og gatetre, men også 
i private hager. Nå er den et problem i hele 
Norden. 

HVORFOR BØR 
PLATANLØNN BEKJEMPES?
Platanlønn kan opptre skadelig ved at den 
sprer seg raskt. Den ansees å være en 
trussel mot naturlig skog, særlig de på 
fruktbare jorder og beiteområder. Platan-
lønn er svært motstandsdyktig mot kulde 
og mye nedbør og trives derfor svært godt 
her i Norden. Den kan vokse i mange ulike 
jordsorter, men trives best på fuktige, 
fruktbare jorder med kalkstein, slik det 
finnes mange av i våre mer naturfølsomme 
områder, som langs kysten. Den eneste 
jordtypen den ikke tåler er ren leire.

Bladene på platanlønn er 
mørkegrønne med fem 
ujevnt tannete fliker.
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Slik kjenner du igjen platanlønn
Platanlønn vokser raskt og kan bli 20-25 m  
høyt med rett stamme. Den pyramidefor-
mede kronen blir 10-15 m bred. Bladene 
er mørkegrønne og grovt flikete, med fem 
ujevnt tannete flekkete fliker. Unge trær 
har en grå, glatt bark, men med alderen 
får barken en mer blek oransjebrun farge 
og blir mer flakete. Bladene er tykke, 
mørkegrønne og med korte, spisse fliker. 
Undersiden på bladene er grågrønn og 
håret. Den blomstrer i april-mai med lime-
gule hengende blomster som sitter i klaser, 
akkurat som frøkapslene, og er godt likt av 
bier og humler. Frøkapslene er nesten helt 
runde med vinger, innsiden er silkehårete 
og frøet er sammenrullet. Vinterknoppene 
er motsatte og eggformede, grønne bortsett 
fra knoppskallets mørke, rødbrune flekker. 
Platanlønn er frisk og motstandsdyktig 
både mot tung snø, kulde og vind. Treet kan 
bli svært gammelt.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Platanlønn vurderes til svært høy øko-
logisk risiko på grunn av kombinasjonen 
mellom et stort invasjonspotensial og store 
negative økologiske effekter. Arten har 
store negative økologiske effekter ved at 
den koloniserer betydelige arealer i både 
lauvskog og barskog, invaderer overlatt 
kulturmark (inkludert seminaturlige enger 
og kystlynghei i forfall), og forekommer i 
så store mengder at den har fortrengnings-

effekt, bl.a. i konkurranse med enkelte 
sjeldne/sårbare planter. 

Virkning på det biologiske mangfoldet
Frø fra platanlønn er livskraftige, de sprer 
seg først og fremst med vinden og kan der-
for spre seg svært langt.

Virkning på samfunnet
Som alle fremmede, skadelige arter kan det 
være kostbart for samfunnet å bekjempe 
den, og deretter gjenopprette naturen.

Virkning i hagen
Akkurat som i naturen kan platanlønn spre 
seg i hagen.

Virkning på din helse
Platanlønn er ikke farlig for mennesker, 
men svært farlig for hester om de spiser 
fruktene, de såkalte lønne-nesene, og de 
unge skuddene om våren. De kan forår-
sake forgiftning som går kraftig ut over 
musklene. Forgiftningen har en høy, akutt 
dødelighet.

Bekjempingsmetoder
Ung platanlønn vokser svært raskt og kan 
av og til betraktes som et ugress siden den 
setter massevis av frø.  Der det vokser opp 
enkelte mindre planter kan de lett dras 
opp for hånd eller graves opp, avhengig av 
jordforholdene. Eldre trær og bestander 
sages ned før treet rekker å sette frø. For å 

Nationslistad
Tysklönn är ej listad på Sveriges förteckning över invasiva, främmande arter, men eftersom 
den kan vara invasiv i delar av landet bör man undvika att plantera den eller överlåta den 
till andra framförallt, i södra Sverige. 

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Tysklönn kan uppträda invasivt genom snabb spridning av plantor. Den anses vara ett hot 
mot naturliga skogsmarker, särskilt de på bördiga jordar och i betesmarker. Tysklönnen är 
mycket tålig mot kyla och kraftig nederbörd och trivs därför mycket bra här i Norden. Den 
kan växa på en mängd olika jordar, men bästa tillväxten är på fuktiga, bördiga jordar med 
kalksten vilket finns i många av våra mer naturkänsliga områden, som längs våra kuster. 
Den enda jord den inte tål är ren lera.  

Effekter på den biologiska mångfalden
Frön från tysklönn är livskraftiga och sprids främst med hjälp av vinden och kan därför spri-
das mycket långt. 

Effekter på samhället
Som alla invasiva främmande arter kan det vara kostsamt för samhället att bekämpa dem och 
därefter återställa naturen. 

Effekter i trädgården
Precis som i naturen kan tysklönn breda ut sig i trädgården. 

Effekter på hälsan
Tysklönnen är inte farlig för människan men är mycket farlig för hästar om de äter frukter-
na, de s k ”lönnäsorna” och unga skott på våren. De kan orsaka en förgiftning som ger kraf-
tigt muskelsönderfall. Förgiftningen har en hög akut dödlighet. 

Bekämpningsmetod
Tysklönnen är i sin ungdom mycket snabbväxande och kan ibland betraktas som ett ogräs då 
den sätter stora mängder av frö.  

När det växer enstaka mindre plantor dras de enkelt upp för hand eller grävs upp beroende 
på markförhållandena. Äldre träd och bestånd sågas ner innan trädet sätter sina frön. För att 
undvika stubbskott kan det vara bra att slå ner Ecoplug, som innehåller glyfosat i stubben efter 
fällning. Borra hål i stubben ovanifrån, intill barken. Avstånden mellan borrhålen ska vara 4–5 
centimeter. Använd föreskriven borrstorlek för att passa Ecoplug. Slå ner pluggen. Detta ska 
göras direkt när trädet sågas ner. Rotskott som har en stamomkrets som är bredare än tre centi-
meter bör också sågas ner och sen pluggas. Borrhålet görs då mitt i stubben.
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1. Den limegula blomställningen sitter hängande klasar. 2. Näsorna. 
Skillnaden mellan lönnarna: 3. Näverlönn 4. Skogslönn 5. Tysklönn.

1

2

3 4 5

1. De limegule blomstene sitter i hengende klaser.  2. Nesene. Forskjellen mellom lønntypene: 
3. Naverlønn.  4. Lønn (Skogslønn ??). 5. Platanlønn. 



Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön. Allt växt-
material som innehåller frön ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs 
till den kommunala återvinningscentralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial 
med invasiva växter.  Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet 
ska läggas. En del återvinningscentraler har specialcontainer enkom för farligt växtmaterial, 
annars ska det läggas i en behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som 
växtavfall. Trädet kan flisas, komposteras alternativ användas som ved. 

Kemisk bekämpning
Efter fällning bör Ecoplug användas för att minimera risken för stubb- och rotskott.

Misstas för tysklönn
Tysklönnen kan misstas för vår inhemska skogslönn, Acer platanoides. Bladen liknar skogs-
lönnens, men är rundare i formerna och undersidan är lätt hårig. Näsorna sitter i en klase 
istället för en och en. Hos den inhemska lönnen är barken ljust brun och blir tidigt vertikalt 
fårad, något som gör den lätt att skilja från tysklönnens. Saven hos tysklönnen är klar till 
skillnad från skogslönn som har mjölkaktig sav. 

Det finns också en rödbladig sort av tysklönnen, Acer pseudoplatanus f. purpureum 
’Atropurpureum’, vars bladundersidor är mörkt lilafärgade.

Förslag på ersättningsväxter
Skogslönn – Acer platanoides och dess namnsorter.

Fakta om tysklönn
• Är också känd under namnet sykomorlönn.
• Sprider sig framförallt med hjälp av vinden och kan därför spridas långt.
• Trädet betraktas som ett ogräs då många frön har bra grobarhet.   
• Finns förvildad framförallt i södra och mellersta Sverige men är 
   även noterad ända upp till Västerbotten.
• Är mycket giftig för hästar.

Tysklönnen växer fort och kan bli 20–25 meter hög.

FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  88 FREMMEDE, SK ADELIGE PLANTER  89

unngå nye skudd kan det være lurt å slå ned 
Ecoplug, som inneholder glyfosat, i stubben 
etter felling. Bor hull i stubben ovenfra, 
inntil barken. Avstanden mellom borehul-
lene skal være 4-5 cm. Bruk den størrelsen 
på boret som er oppgitt, slik at det passer til 
Ecoplug. Slå ned pluggen. Dette skal gjøres 
med det samme treet sages ned. Rotskudd 
som har en omkrets på stammen som er mer 
enn 3 cm, bør også sages ned og så plugges. 
Da settes borehullet midt i stubben. 

Håndtering av plantemateriale
Vær forsiktig når du håndterer planteavfall 
og jordmasser, da de kan inneholde frø. 
Alt plantemateriale som inneholder frø 
må legges i en hel søppelsekk som så luk-
kes tett igjen og kjøres til den kommunale 
gjenvinningsstasjonen. Sjekk først om den 
tar imot avfall med skadelige planter. Ikke 
alle gjør det. Når du er på stasjonen så spør 
hvor planteavfall skal legges. Noen gjenvin-
ningsstasjoner har spesielle containere for 

farlig planteavfall, hvis ikke skal det legges  
i en beholder for brennbart materiale.  
Det må absolutt ikke sorteres som vanlig  
planteavfall. Trær kan flises opp, kompos-
teres eller brukes som ved.

Kjemisk bekjempning
Etter felling bør det brukes Ecoplug for å 
minske risikoen for skudd fra stubbe og rot.

Forveksles med platanlønn
Platanlønn kan forveksles med vår ste-
degne lønn, spisslønn (Acer platanoides). 
Bladene ligner vanlig lønn, men er rundere i 
formen og undersiden er lett hårete. Nesene 
sitter i klase istedenfor en og en. Hos den 
vanlige lønnen er barken lys brun og får 
tidlige vertikale furer, noe som gjør det lett 
å skille den fra platanlønn. Sevjen hos pla-
tanlønn er klar, til forskjell fra vanlig lønn 
som er melkeaktig. Det finnes også en sort 
av platanlønn med rødlig blad, Acer pseu-
doplatanus f. purpureum ‘Atropurpureum’, 
denne har mørk lilla farge på undersiden av 
bladene.

Forslag til erstatningsplante
Spisslønn (Acer platanoides),  
og dennes navnesorter.

Fakta om platanlønn 
	● Sprer seg fremfor alt med hjelp  
av vinden, og kan derfor spres langt.
	● Treet betraktes som ugress  
da mange frø kan vokse opp.
	● Finnes forvillet i alle fylker nord til Troms. 
	● Er svært giftig for hester.
	● Platanlønn vokser raskt  
og kan bli 20-25 m høyt.

Platanlønn vokser raskt og kan bli opptil 20.25 meter høy
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 GRAVMYRT
Botanisk navn:  Vinca minor

Navnet betyr: Artsnavnet minor betyr 
mindre. Vinca kan avledes fra latin pervinca 
som betyr beseire, overmanne. 

Gravmyrt er en fremmed, skadelig plante 
som trives i våre skoger og som danner 
tette, store tepper langs bakken og fortren-
ger all annen vegetasjon. Den selges både 
som plante og frø. Gravmyrt er en flerårig 
teppedannende urt med krypende, rotslå-
ende stengler. Den blomstrer rikelig, men 
setter ikke frø i Norge.

Opprinnelse
Gravmyrt er en dyrket art som gjerne sprer 
seg ut i barskogen. Den kommer opprin-
nelig fra Mellom- og Sør-Europa og ble 
introdusert som prydplante og kanskje som 
medisinplante på 1800-tallet. Den er her-
dig i nesten hele landet. 

Slik kjenner du igjen gravmyrt
Gravmyrt er en vintergrønn, krypende 
vekst. Stenglene er smale, litt treaktige og 

Vintergröna är en invasiv främmande växt som trivs i våra skogar som bildar täta, 
stora mattor längs marken och tränger undan annan vegetation. Den säljs både 
som planta på plantskolan och som frön. 

Ursprung
Vintergröna är en odlad art som gärna sprider sig ut i barrskogen. Den kommer ursprungli-
gen från Europa och introducerades som trädgårdsväxt på 1800-talet. Den är härdig i nästan 
hela landet. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1870 i Skånes flora. 

Så känner du igen vintergröna
Vintergröna är ett vintergrönt krypande ris. Stjälkarna är smala, något träiga och gröna. 
Bladen är blanka, mörkgröna, läderartade med tydliga nerver och sitter motsatt och är 
ungefär 2,75 centimeter långa och smalt elliptiska. Den blommar i maj–juni med ljusblå till 
lavendelblå blommor, upp till tre centimeter breda och som har fem kronblad. Frukten 
består av baljkapslar som bara innehåller ett fåtal frön. Den växer i sandig jord till lerjord, 
både väldränerad och fuktig och föredrar delvis skugga och sprider sig genom utlöpare.

invasiva främmande växter - vintergröna  - sidan 1

Vetenskapligt namn: Vinca minor

Namnets betydelse: Artnamnet minor betyder 
mindre. Vinca kan härledas från latin pervinco som 
betyder besegra, övermanna. Det svenska namnet 
syftar på att den är vintergrön.
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VINTERGRÖNA 

Gravmyrt er en vintergrønn 
krypende vekst.

HVORFOR BØR 
GRAVMYRT BEKJEMPES?
Gravmyrt vurderes å ha stor negativ 
økologisk effekt. Arten har spredd seg i 
ulike naturtyper som i løvskog, kantkratt, 
kalkfuruskog, veikanter, i direkte nærhet til 
bebyggelse, på og omkring gamle forlatte 
tomter, men også lengre ut i skogen som et 
resultat av at hageavfall som er blitt 
dumpet. Planten fortrenger en mengde 
mose, lav og andre arter som hører 
hjemme i barskogen. 
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grønne. Bladene er blanke, mørkegrønne, 
treaktige med tydelige nerver og sitter 
motsatt, de er ca. 2,75 cm lange og smalt 
elliptisk i formen. Den blomstrer i mai-juni 
med lysblå til lavendelfargede blomster, 
opptil 3 cm brede, de har 5 kronblad. Fruk-
ten består av belger som bare inneholder 
noen få frø. Den vokser i sandholdig jord til 
leirjord, både veldrenert og fuktig, og fore-
trekker delvis skygge og sprer seg gjennom 
utløpere.

Fremmedartslista – Artsdatabanken
Gravmyrt er ikke oppført som forbudt 
plante, det betyr at du kan ha den i hagen 
din. Men siden planten er skadelig er det 
viktig å holde øye med den og luke bort 
planter som sprer seg. Gravmyrt vurderes 
til svært høy risiko i norsk natur. Arten 
er meget ekspansiv og fortrenger (kveler) 
andre lavtvoksende planter der den etable-
rer seg som et monotont teppe.

Virkning på det botaniske mangfoldet
Gravmyrt danner tette tepper og sprer 
seg med utløpere som slår rot. Den trives i 
barskog og hindrer tilvekst av de stedegne 
plantene og er dermed en trussel mot det 
biologiske mangfoldet.

Virkning på samfunnet
Som alle fremmede, skadelige arter kan det 
bli kostbart for samfunnet å bekjempe dem 
og deretter restaurere naturen.

Virkning på hagen
Det er ikke oppdaget noen virkning.

Bekjempingsmetoder
Gravmyrt kan være nesten umulig å 
bekjempe om den har fått feste seg i skogen. 
Derfor er det viktig å passe på at den ikke 
kommer seg utenfor hagegjerdet. I hagen 
kan du fjerne den ved å dra opp eller grave 
den opp for hånd. Pass på å få med alle rot- 
deler. Planten kan også begrenses ved sta-
dig å klippe den ned, noe som på sikt blir å 
“sulte” den ut.

Behandling av planteavfall
Vær forsiktig når du behandler avfall og 
jord, de kan inneholde rotdeler. Alt plante-
avfall skal legges i tett søppelsekk og kjøres 
til den kommunale gjenvinningsstasjonen. 
Sjekk først om den tar imot avfall av ska-
delige planter. Ikke alle gjør det. Når du er 
der, få rede på hvor du skal legge plante-
avfallet. Noen gjenvinningsstasjoner har 
spesialcontainere for slikt avfall, hvis ikke 
skal det legges i beholder for brennbart 

Nationslistad
Vintergröna är ej listad på Sveriges förteckning över invasiva främmande arter vilket 
innebär att man får ha den i sin trädgård. Men eftersom växten är invasiv är det viktigt att 
man har den under uppsikt och rensar bort plantor som sprider sig utanför sin tomt.

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Vintergröna förekommer främst i skogar i direkt närhet av bebyggelse, på och omkring 
gamla ödetomter men förekommer även längre ute i skogen som resultat efter att träd-
gårdsavfall har dumpats. Växten tränger undan mossa, lav och andra inhemska arter 
som hör hemma i barrskogen.   

Effekter på den biologiska mångfalden
Vintergröna bildar täta mattor och sprider sig med utöpare, som rotar sig vid noderna. Den 
trivs i barrskog och tränger bort tillväxten av inhemska växter och är därmed ett hot 
mot den biologiska mångfalden. 

Effekter på samhället
Som alla invasiva främmande arter kan det vara kostsamt för samhället att bekämpa dem och 
därefter återställa naturen. 

Effekter i trädgården
Vintergröna kan lätt ta över rabatter och andra områden.

Effekter på hälsan
Inga effekter finns noterade.

Bekämpningsmetod 
Vintergröna kan nästintill vara omöjlig att bekämpa om den får fäste i skogen. Därför är det 
viktig att se till att den inte kan ta sig utanför staketet. I trädgården kan man få bort den ge-
nom att dra eller gräva upp den för hand. Var noga med att få bort alla rotdelar. Växten kan 
även bekämpas genom idog nerklippning, vilket kan på sikt kan ”svälta den”. 

1. Vintergröna, Vinca minor, 2. Storbladig vintergröna, Vinca major är mindre härdig och är inte lika vanlig spridd 
i naturen. Vintergröna är en odlad art som gärna sprider sig i de svenska skogarna. Den har ljusblå till lavendel-
blå blommor med fem kronblad. 3. Frukten består av baljkapslar som bara innehåller ett fåtal frön.

1 2 3

Gravmyrt (Vinca minor). 2. Storgravmyrt ( Vinca major) er mindre herdig og sprer derfor ikke like lett i naturen. Gravmyrt er en dyrket 
plante som gjerne sprer seg i de norske skogene. Blomstene er lyseblå til lavendelblå med fem kronblader.  3. Frukten er en kapsel 
med bare noen få frø. 
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materiale. Det må absolutt ikke legges 
sammen med vanlig planteavfall. Planten 
kan også komposteres, men da må den først 
bløtlegges i en tett plastpose til den råtner, 
deretter kan det legges i komposten. Bruk 
tett kompostbeholder slik at fragmenter 
ikke kan blåse i vei og nyetablere seg.

Kjemisk bekjempning
Gravmyrt skal ikke bekjempes med kjemi-
kalier.

Forveksles med gravmyrt
Gravmyrt bør ikke kunne forveksles med 
andre planter.

Forslag til erstatningplanter
	● Markjordbær (Fragaria vesca)
	● Hasselurt (Asarum europaeum)  

Fakta om gravmyrt
	● Danner tette tepper og  
sprer seg med utløpere.
	● Herdig i store deler av landet  
og trives i barskog.
	● Bekjempes ved at planten  
dras opp eller graves opp.

 

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla rotdelar. Allt 
växtmaterial ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kom-
munala återvinningscentralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial med invasiva 
växter. Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del 
återvinningscentraler har specialcontainer enkom för invasivt växtmaterial, annars ska det 
läggas i en behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall. Växten 
kan komposteras men blöt då ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna 
och därefter läggas i komposten. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa 
iväg och bidra till nyetableringar.

Kemisk bekämpning
Vintergröna ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel. 

Misstas för vintergröna 
Vintergröna bör inte kunna förväxlas med andra arter.

Förslag på ersättningsväxter
Smultron, Fragaria vesca.
Hasselört, Asarum europaeum.
Flocknäva, Geranium macrorrhizum.

Fakta om vintergröna 
• Bildar täta mattor och sprider sig med grenlöpare. 
• Härdig i stora delar av landet och trivs i barrskogen.
• Bekämpas genom att växten dras eller grävs upp.

Gravmyrt danner tette tepper og sprer 
seg med utløpere som slår rot.
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RYNKEROSE
Botanisk navn: Rosa rugosa

Navnet betyr: Det italienske ordet rosa 
betyr rose og rugosa betyr rynket, noe som 
peker på rosens rynkete blad.

Rynkerose er vanlig i sørlige og midtre del 
av landet, samt langs kysten lenger nord-
over. Den vokser i hager og parker, men 
også langs strendene, i veigrøfter og mellom 
kjørebanene på motorveier. Rosen er her-
dig, ikke minst mot veisaltet som spres om 
vinteren. Men samme herdighet blir også et 
problem når rosen sprer seg ut i skoger og på 
sandstrender.

VRESROS 

Vresrosen är vanlig i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten. 
Den växer i parker och trädgårdar men också längs våra stränder, på vägre-
nar och mellan körbanorna på motorvägar. Rosen är tålig, inte minst mot 
vägsaltet som sprids på vintrarna. Men samma tålighet blir också ett problem 
när rosen sprider sig ut i skogar och på sandstränder.  

Ursprung
Vresrosen kommer från Ostasien, bland annat från Japan, där den växer naturligt vid havs-
stränderna. Den har sedan hämtats hit som en trädgårdsväxt. Första förvildade fyndet regist-
rerades på Lidingö 1927. Arten finns i tre varieteter, former: Rosa rugosa f. rubra som har röda 
blommor – Rosa rugosa f. alba som har vita blommor – Rosa rugosa f. rosea som har rosa blom-
mor. Den har använts mycket i förädlingsarbetet av rosor. Många av de rosor som brukar 
samlas under begreppet ”kanadensiska rosor” har ett släktskap med vresros. Den har också 
varit viktig i arbetet med att få fram friska rosor och rosor som går att odla i nordligare lägen. 

invasiva främmande växter - vresros - sidan 1

Vetenskapligt namn: Rosa rugosa

Namnets betydelse: Det latinska ordet rosa betyder 
ros och rugosa betyder rynkig, med hänvisning till 
vresrosens skrynkliga blad.
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HVORFOR BØR 
RYNKEROSE BEKJEMPES?
Rynkerose trives overalt og kan utkonkur-
rere andre planter og dyr, og dermed 
forandre hele økosystemet. Arten har 
svært stor negativ økologisk effekt på flere 
måter. Rynkerose er spesielt risikabel i 
strandsonen, hvor den fører til struktur- 
endring gjennom sandstabilisering og  
utkonkurrerer en rekke sårbare og truete 
planter, f.eks sandtimotei (Phleum arenari-
um), et eksempel, blant svært mange 
alternativer. 

Rynkerose er en kraftig, grov busk,  
med en tett og rund voksemåte,  
og med greiner fulle av skarpe torner.
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Opprinnelse
Rynkerosen kommer fra Øst-Asia, blant 
annet fra Japan, der den vokser naturlig 
vilt ved strendene mot havet. Rynkerose 
ble tatt inn til Norge som prydplante på 
1800-tallet, men ble funnet forvillet først 
i 1930 (Vf Tønsberg: ved Jarlsberg) med 
neste funn i 1940 (Vf Larvik: Malmøya, 
her med sikker naturalisering). Arten fin-
nes i tre varieteter, former: Rosa rugosa f. 
rubra som har røde blomster, Rosa rugosa 
f. alba som har hvite roser og Rosa rugosa f. 
rosea som har rosa blomster. Den har vært 
mye brukt ved foredling av roser. Mange 
av de rosene som vi samler under begrepet 
“kanadiske” roser er i slekt med rynke- 
rosen. Den har også vært viktig i arbeidet 
med å få fram friske roser og roser som kan 
dyrkes i nordlig områder.

Slik kjenner du igjen rynkerose
Rynkerose er en kraftig og grov busk, med 
en tett, rund voksemåte, den blir ca. 1,5 m 
høy når den dyrkes i god jord. Greinene er 
dekket av rette og skarpe torner i forskjellig 
størrelse. Tornene på unge skudd er dekket 
av små, tettsittende “hår”. Bladene er lær-
aktige, mørk grønne og rynkete. Baksiden 
av bladene er grønngrå, håret med nettlig-
nende årer. Blomstene er enkle, men det 
kan forekomme planter med noen få ekstra 
kronblad. Blomstene sitter hver for seg, 
eller noen sammen og de har en fin duft. De 
fem kronbladene varierer i farge fra mørk 
rosa til hvitt. De modne nypene er runde, 
litt flate og kjøttfulle, i en oransjerød farge. 
Rynkerose blomstrer fra begynnelsen av 
juni til litt ut i juli, med en ny blomstring  
litt senere på sommeren.

Artsdatabanken – Fremmedartslisten 
Rynkerose vurderes å medføre svært høy 
risiko i norsk natur; den har et stort inva-
sjonspotensial og en rekke negative økolo-

giske effekter knyttet til fortrengning og 
strukturendring av naturtyper. Rynkerose 
står på liste over de 100 mest skadelige 
plantene i Europa.

Virkning på det biologiske mangfoldet
Rynkeroser tåler mye og er robuste bus-
ker. De skyter rikelig med rotskudd og 
kan overta fullstendig både bed og sand-
strender hvis de får spre seg. Frøene spres 
med fugler eller kan føres langt avsted 
med vann. Rynkerosen kan forandre 
næringsinnholdet i jorda og kan øke meng-
den av organisk materiale. Når nærings-
forholdene endrer seg fører det til at bare 
næringskrevende arter kan leve der, noe 
som fører til at mange stedegne arter for-
svinner. Rynkerosen forandrer også land-
skapet. Et kystlandskap med mye sand 
forsvinner og erstattes av et ugjennomtren-
gelig buskas.

Virkning på samfunnet
Rynkerosen er en busk med greiner fulle av 
skarpe torner. Den vokser tett og reduserer 
muligheten for å bruke sandstrender og 
andre typer av kystmiljø. Det er også svært 
dyrt å utrydde den, da man må bruke grave-
maskiner når planten overtar stranden.

Virkning i hagen
Nord i landet og i områder med tyngre jord-

De modne nypene er runde,  
litt flattrykte, og oransjerøde.

Bekämpningsmetod 
Det kan ta flera år att bli av med busken beroende på vilken metod som används. Ett bra sätt 
är att gräva bort alla rötter och hela rosen. 

Bekämpningsmetoder för små områden 
Gräv upp alla plantor. Det är viktigt att ta bort alla rötter eftersom de kan producera nya rot-
skott. Efter en tid skjuter kvarvarande rotbitar nya skott. Nya grävningar kommer därför att 
behövas under många år framöver och det är ändå inte säkert att det går att bli av med rosen. 
Rejäla handskar skyddar huden från de taggiga grenarna.

Bekämpningsmetod för större bestånd
Stora bestånd kan avlägsnas genom att först kapa buskarna vid roten med en röjsåg och se-
dan grävas upp ur marken. Rötterna ska avlägsnas så noggrant som möjligt, eftersom de kan 
skjuta nya skott de kommande åren. Enbart klippning får vresrosen att växa ännu mer och 
skjuta nya rotskott. Åtgärderna måste troligen utföras under flera år efter varandra för att 
hela beståndet ska kunna utrotas. 

Det går att täcka vresros med markduk. Men för att växten ska försvinna helt måste markdu-
ken lämnas kvar i två till tre år. Det är viktigt att markduken läggs en bra bit utanför själva 
plantan eller beståndet. Glöm inte att kontrollera så att markduken inte gått sönder eller att 
vresrosen tagit sig förbi barriären. 

Vresros som växer på otillgängliga ställen
Att gräva bort hela busken kan vara svårt om busken är stor eller marken är stenig. Då kan 
man istället svälta ut busken genom att riva bort alla gröna delar. Börja med att klippa ner 
rosen och riva bort alla nya skott som busken producerar. Görs detta frekvent tappar busken 
sina krafter och dör till sist, Metoden kräver mindre redskap och ansträngning men tar läng-
re tid. Proceduren ska upprepas flera gånger per sommar i minst tre till sex års tid.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön. Växtmate-
rial bör eldas på plats eller läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till av-
fallsanläggningen där den klassas som farligt avfall, ej som trädgårdsavfall. Kontrollera först 
om avfallsanläggningen tar emot växtmaterial med vresros. Alla gör inte det. Väl på anlägg-
ningen ska den läggas i specialcontainer enkom för farligt växtmaterial eller bland brännbart. 

Endast i undantagsfall kan växten komposteras. Om du gräver upp plantor innan de har 
mogna nypon och lägger dem att torka ut ordentligt går de att kompostera. 

Kemisk bekämpning 
Vresrosen bör ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

invasiva främmande växter - vresros - sidan 3

De mogna nyponen är plattrunda och 
köttiga i en orangeröd färg.
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arter er det ikke like stor risiko for spred-
ning, men tenk deg om hvis du bor nær en 
sandstrand. Rynkerosen sprer seg ikke bare 
med rotskudd, men også med frø.

Virkning på helsen
Rynkerose har ingen negative virkninger 
på helsen, bare positive. Man mener at den 
minsker leddplager og artrose.

Bekjempingsmetode
Det kan ta flere år å bli kvitt busken, avhen-
gig av hvilken metode som brukes. En 
bra måte er å grave bort alle røtter og hele 
rosen.

Bekjempingsmetode for små områder
Grav opp alle plantene. Det er viktig å få 
med alle røttene, siden de kan lage nye rot-
skudd. Etter en stund skyter gjenværende 
biter av røttene nye skudd. Det blir derfor å 
grave opp flere ganger i mange år fremover, 
og heller ikke da er det sikkert at du blir helt 

kvitt rosen. Gode hansker beskytter huden 
mot de skarpe tornene på greinene.

Bekjempingsmetode for større områder
Store bestander kan bekjempes ved å kappe 
ned buskene ved roten med en sag og så 
grave den opp. Røttene må fjernes så grun-
dig som mulig, da de kan skyte nye skudd 
i kommende år. Å bare klippe ned rynker-
ose får den til å skyte enda flere rotskudd. 
Arbeidet må sannsynligvis foretas i flere år 
fremover skal bestanden utryddes helt. Det 
går an å dekke rynkerose med markduk, 
men skal planten forsvinne helt må duken 
ligge på i 2-3 år. Det er viktig at duken også 
dekker et godt stykke av bakken utenfor 
plantene. Glem ikke å kontrollere slik at 
duken ikke går i stykker eller at rynkerosen 
har klart å snike seg forbi barrieren.

Rynkerose som vokser  
på utilgjengelige steder
Å grave bort hele busken kan være vanske-

Så känner du igen vresros
Vresros är en kraftig och grovväxande ros, med ett tätt runt växtsätt och blir cirka en och en 
halv meter hög när den odlas på goda jordar. Grenarna är täckta av raka och vassa taggar i 
olika storlekar. Taggarna på unga skott är finludna av små och tätt sittande hår. Bladen är 
läderartade, mörkt gröna och rynkiga. Bladens baksidor är gröngrå, håriga med nätliknande 
vener. Blommorna är enkla, men ibland förekommer plantor med några få extra kronblad. 
Blommorna sitter ensamma eller några tillsammans och är väldoftande. De fem kronbladen 
varierar i färg från mörkt rosa till vitt. De mogna nyponen är plattrunda och köttiga i en 
orangeröd färg. Den blommar från början av juni till en bit in i juli, med en andra blomning 
senare på sommaren. 

Nationslistad
Vresros ligger som förslag till Sveriges förteckning över invasiva främmande arter.

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Vresrosen trivs överallt och kan lätt konkurrera ut andra växter och djur, och därmed för-
ändra hela ekosystemet.

Effekter på den biologiska mångfalden
Vresrosor är mycket tåliga och robusta buskar. De skjuter rikligt med rotskott, och kan full-
komligt ta över både rabatter och sandstränder om de tillåts sprida sig. Fröna sprids även 
med fåglar eller kan föras iväg med vatten långa sträckor. Vresrosen kan ändra jordens nä-
ringssammansättning och öka mängden organiskt material. Det ändrade näringsförhållandet 
innebär att endast näringskrävande arter kan leva där vilket innebär att många inhemska 
arter försvinner. Vresrosen ändrar också landskapet. Ett sandigt kustlandskap försvinner och 
ersätts av ett ogenomträngligt buskparti.

Effekter på samhället
Vresrosen är en grenig buske med vassa taggar som bildar täta bestånd som minskar möjlig-
heten att använda sandstränder och andra typer av kustmiljöer. Vresrosen är också mycket 
dyr att utrota, då grävmaskiner måste användas när växten tar över stränder. 

Effekter i trädgården
I norra Sverige och i områden med tyngre jordarter är spridningsrisken inte lika stor, men 
tänk dig för om du bor nära en sandstrand. Vresrosor sprider sig inte bara med rotskott, utan 
också med frön

Effekter på hälsan
Vresrosen har inga negativa effekter på din hälsa utan bara positiva. Nyponen anses minska 
ledbesvär och artros.
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Rynkerose er lett gjenkjennelig med sine åpne 
blomster, rynkete blad og flattrykte, oransje nyper. 
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lig hvis den er stor eller bakken full av stei-
ner. Da går det an i stedet å sulte ut busken 
ved å rive vekk alle grønne deler. Begynn 
med å klippe ned rosen og rive bort alle nye 
skudd som busken produserer. Hvis dette 
gjøres ofte vil busken miste krefter og til 
slutt død. Metoden krever mindre redskap 
og anstrengelser, men tar lengre tid. Prose-
dyren må gjentas flere ganger hver sommer 
i minst 3 til 6 år.

Håndtering av planteavfall
Vær forsiktig når du håndterer planteavfall 
og jordmasser, da de kan inneholde frø. 
Planteavfallet bør brennes på stedet eller 
legges i en tett søppelsekk, som så lukkes 
tett og kjøres til gjenvinningsstasjonen, 
der den regnes som farlig avfall, ikke som 
hageavfall. Sjekk først om gjenvinningssta-
sjonen tar imot planteavfall med rynkerose. 
Alle gjør ikke det. På stedet skal sekken leg-
ges i en container spesielt for farlig plante- 
avfall eller blant brennbart materiale. 
Bare unntaksvis kan planten komposte-
res. Hvis du graver opp plantene før de har 
modne nyper og legger dem slik at de tørker 
ordentlig ut, kan de komposteres.

Kjemisk bekjempning
Rynkerose bør ikke bekjempes med kjemi-
kalier.

Forveksles med rynkerose
	● Hollandsk rose (Rosa x spaethiana) (LO). 
Ganske sjelden, men kan finnes forvillet. 
Er i nær familie med rynkerose.  Bladene 
er smalere, lysegrønne og glatte.
	● Doggrose (Rosa glauca) (PH). Ganske 
vanlig og forekommer også vilt. Stammen 
er purpurbrun, uten eller med glisne, 
svakt bøyde torner. Bladene er blågrønne- 
lilla.
	● Plommenype (Rosa villosa) (Rødlistet, 
sårbar). Vanlig i åpent terreng. Mørk rosa 

blomster, kan også være hvite. Tornene 
er glisne, rette og ganske små.  Bladene er 
mindre, glattere og rundere i form. Den 
lukter harpiks.
	● Trollnype (Rosa spinosissima) (Rødlistet, 
sårbar) Denne har mindre blad som er 
mer runde, og nypene er sorte.
	● Steinnype (Rosa canina) Ganske vanlig i 
kystområder sør i landet. Bladene er sma-
lere og mer langstrakte enn på rynkerose. 
Tornene er også færre og grovere og er 
bøyd nedover. Steinnype har harde nyper.
	● Kjøttnype (Rosa dumalis) har mørke eller 
lys rosa kronblad. Nypene er ovale og 
myke. Ligner steinnype. Den er vanlig sør 
i landet.

Erstatningsplanter
Når rynkerose skal fjernes i hager langs 
sandrike kyster må det omgående plantes 
erstatningsplanter på stedet, ellers er det 
stor risiko for at sanden skylles vekk. Det 
er også viktig å frigjøre sanddynene for å 
gjøre det mulig å gjenetablere den fauna og 
flora som er avhengig av sanddynene. De 
foredlede moderne rugosa-sortene ‘David 
Thompson’ (rosa) og ‘Henry Hudson’ (hvit) 
er bra som erstatning for rosa eller hvit Rosa 
rugosa. En annen bra erstatningsplante kan 
være sorten av hvit trollnyperose ‘Valde-
marsvik’ som også selges som E-plante.

Fakta om rynkerose
	● Rynkerose sprer seg raskt ved hjelp av 
rotskudd og kan bli store, ugjennomtren-
gelige kratt. Den sprer seg også med frø 
av fugler.
	● Trives langs strender og kysten.
	● Tåler mye, ikke minst salt.
	● Det er dyrt for samfunnet å kontrollere  
og bekjempe rynkerosen.
	● Planten er ikke giftig.
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Plantesykdommer og skadedyr
Klimaforandringer har endret økosystemet og redusert det biologiske mang- 
foldet, som har skapt gode forhold for skadedyr og plantesykdommer. Reiser 
til andre land og handel med planter har tredoblet seg det siste tiåret og kan 
raskt spre skadegjørere og forårsake store problemer for hagedyrking, avlin-
ger og miljø.

Import av planter og planteprodukter er den viktigste årsaken til spredning 
av skadegjørere. Planter som anskaffes som prydtrær, potteplanter og stiklin-
ger utgjør den største risikoen. Skadegjørere for planter er alle slags organis-
mer som kan skade plantene, f.eks. insekter, midd, nematoder, sopp, bakterier 
og virus. 

I Norge er det Mattilsynet som har oversikt over alle planteskadegjørere. 
Noen av disse kan være vanskelig å bekjempe, og kan gi store skader i plan-
teproduksjonene hvis de får etablere og spre seg. Disse har Mattilsynet  kalt 
karanteneskadegjørere, se Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjø-
rere,  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1333). 

Planteskadegjørere påvirker både produksjonen av mat og fôr, skog, parker, 
hager og landskapet rundt oss. Flere skadegjørere har bidratt til økt bruk av 
plantevernmidler, noe som vanskeliggjør økologisk landbruk og bærekraftig 
produksjon. Økt bruk av plantevernmidler vil kunne begrense det biologiske 
mangfoldet og et giftfritt miljø. (Kilde: Mattilsynet)

Hvis du tenker å ta med deg planter hjem fra utlandet, er det viktig at du føl-
ger bestemmelsene for plantebeskyttelse. Innen EU kreves det plantepass, og 
fra land utenfor EU kreves sunnhetssertifikat. Å gjøre det mulig å spore opp 
planten er viktig for å kunne foreta handlinger om det oppdages skadegjørere 
på planten. Informasjon om hvor planten flyttes, sammen med opplysninger 
om voksestedet muliggjør å spore den opp. Det innebærer at det som skader 
planten kan oppdages og eventuelle utbrudd av skader kan håndteres. Selv 
planter som virker friske kan bære skadegjørere.
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Informere om fremmede, skadelige planter
Å informere om de fremmede, skadelige plantene kan være utfordrende av flere ulike 
grunner, f.eks. kan mangelen på forståelse for nøkkelbegrepene skadelig og fremmede 
være forvirrende. Derfor er det viktig å gi grunnleggende forståelse for disse begrepene og 
hva de innebærer. F.eks. hva skiller ugress fra planter som er en trussel mot det biologiske 
mangfoldet.

Følsomme spørsmål kan også oppstå, f.eks. vekker hagelupiner mange følelser. Mange 
forbinder hagelupiner med ferietid, barndommens somre og så videre. Da er det viktig å 
forklare tydelig hvilken trussel planten er mot stedegne planter, og hvilke kostnader som 
følger med bekjempelse.

Det kan være fristende å prøve skremselstaktikk  for å få allmenheten til å se hvor mye 
skade de fremmede plantene kan forårsake, og hvor viktig det er å bekjempe disse. En slik 
metode ser kanskje ut til å være effektiv i begynnelsen, men sjansen er at den i stedet kan 
føre til økt spredning. Et tydelig eksempel på dette er at man i Sverige, framfor alt i media, 
sammenlignet parkslirekne med en “alien” eller farlig plante som ødelegger hus. Denne 
skremselstaktikken har ført til panikk og engstelse hos mange hageeiere, som i sin tur 
gjorde alt for å bli kvitt planten. De desperate handlingene for å få bort planten kan i stedet 
ha ført til en ukjent spredning, på grunn av feil håndtering da det helt manglet slik infor-
masjon.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
	● Både hagelupin og parkslirekne skaper mange følelser hos folk. Hva ville du si til dem?

	● Kanadagullris er en annen plante som vekker mye debatt og funderinger.  
Hva kommer det av tror du?

	● Finnes det noen andre planter som vekker mange følelser eller som kan skape stor debatt?
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Framtidsutsikter
Med økt forståelse for hvordan det biologiske mangfoldet forstyrres og ødelegges av de 
fremmede, skadelige plantene,  kan vi kontrollere dem. Men det kreves også at det finnes 
effektive og økonomisk bærekraftige bekjempings- og kontrollmetoder.

Bioteknologiske innovasjoner som f.eks. å utnytte biomassen kan hjelpe til med å 
bekjempe etablerte planter, slik som parkslirekne (Reynoutria japonica) (SE) og sjøgull 
(Nymphoides peltata) (HI). I Storbritannia finnes det firmaer som har utviklet maskiner 
som gjør det mulig å skille rotfragmenter fra jorda. Andre løsninger for å finne nyetable-
ringer raskt gjøres f.eks. med hunder som lukter og markerer planter.

Det gjenstår imidlertid flere betydelige forskningsutfordringer og muligheter som 
vil bidra til bærekraftig bekjemping. For å utløse offentlige midler til bekjempelse og 
forskning vil det være viktig å synliggjøre skadene som fremmede, skadelige planter kan 
påføre miljøet og det biologiske mangfoldet, og hva det vil koste samfunnet å bekjempe 
spredning.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
	● Ser du bekjemping av de fremmede, skadelige plantene som en mulig forretningsidé?

	● Hva kreves for at du skal kunne arbeide med dem langsiktig og holdbart?

	● Hvilken type av ytterligere kunnskap trenger du for å kjenne deg trygg  
med å arbeide med å bekjempe de fremmede, skadelige artene?
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Rapportér inn funn av  
fremmede, skadelige arter
Norges naturvernforbund oppfordrer alle til å rapportere alle funn av fremmede, skade-
lige arter. Dette er viktig for å kunne følge artenes forekomst og spredning, spesielt på nye 
steder. Jo flere som sender inn rapporter, dess bedre underlag får Naturvernforbundet, 
fylkesadministrasjonen og Artsdatabanken i arbeidet med å planlegge og prioritere for å 
forebygge og hindre spredning, f.eks. ved bekjemping.

Det finnes flere måter å rapportere inn på. Hvilken du skal velge avhenger av hvilken art 
det gjelder. Husk på at du må sende inn et eller flere bilder når du rapporterer. Det er for at 
ekspertene skal kunne fastslå at det virkelig er den skadelige planten som rapporteres inn.

Enkleste måte å innrapportere er via databasen Artsobservasjoner. Her kan du innrappor-
tere alle fremmede planter og dyr som føres opp på EUs liste. Noen av dem finnes allerede i 
Norge og andre risikerer å komme hit. Her kan du også rapportere om de vanlige skadelige 
arter som ikke er på EUs liste:

	● Hagelupin (Lupinus polyphyllus) (SE)
	● Sjøgull (Nymphoides peltata) (HI)
	● Rynkerose (Rosa rugosa) (SE)
	● Vasspest (Elodea canadensis) (SE)
	● Skunkkala (Lysichiton americanus) (HI)
	● Parkslirekne (Reynoutria japonica) (SE)
	● Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis) (SE)
	● Hybridslirekne (Reynoutria x bohemica) (SE)
	● Kanadagullris (Solidago canadensis) (SE)
	● Kjempegullris (Solidago gigantea) (HI)
	● Kjempeturt (Cicerbita macrophylla) (LO) 
	● Fjæreknapp (Cotula coronopifolia) (NK)

DISKUSJONSSPØRSMÅL
Gå en tur i nærområdet ditt og rapporter inn de skadelige,  
fremmede plantene du finner ved hjelp av din mobil.

	● Hvor mange fremmede, skadelige arter fant du?

	● Fant du flere eller færre bestander enn det du trodde?

	● Hvor mange arter var du helt sikker på at du kunne identifisere?

På artsobservasjoner.no kan du 
rapportere alle arter som finnes i 
Norge, inkludert alle fremmede, 
skadelige arter. Det er enkelt å 
registrere bruker, og alle observa-
sjoner bidrar til bedre kunnskap for 
Artsdatabanken samt forvaltere. 
Observasjoner av fremmede arter 
som registreres i artsobservasjoner 
blir meldt til Artsdatabanken. 
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Tips til mer informasjon
	● artsdatabanken.no
	● mattilsynet.no
	● statsforvalteren.no
	● miljodirektoratet.no
	● regjeringen.no
	● vegvesen.no
	● hageselskapet.no
	● sabima.no 
	● lahumlasuse.no
	● naturvernforbundet.no
	● unesco.no
	● for.se
	● havochvatten.se
	● jorbruksverket.se
	● lansstyrelsen.se
	● norden.org

	● rikaretradgard.se
	● slu.se
	● smhl.se
	● skogen.se/
	● wwf.se/
	● formas.se/
	● advancedskadeliges.com
	● cabi.org
	● environetuk.com
	● environmentalscience.org
	● eppo.int
	● haveselskabet.dk
	● svensktradgard.se
	● nwf.org
	● sciencedirect.com
	● nature.com/
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Dersom gravmyrt får feste i naturen vil den fortrenge 
både tyttebær, blåbær og andre viktige arter i skogen. 
Foto: Bibbi Bonorden
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Fremmede, skadelige planter – og hvordan det biologiske mangfoldet påvirkes er  
grunnlære om de fremmede, skadelige plantene tilpasset gymnas og yrkesskole med 
retning park og hager. Med et enkelt og lettfattelig språk, tydelig og fleksibel struktur 
og fantastiske illustrasjoner blir læren om de fremmede, skadelige plantene både  
lokkende og inspirerende.

Innholdet tar sikte på å gi kunnskap om de fremmede, skadelige artene og hvordan 
det biologiske mangfoldet påvirkes. Begrep, teorier, arter og metoder for bekjemp-
ning beskrives. Læreboken skal bidra til å utvikle forståelse for hvordan fremmede 
planter virker inn på naturen og samfunnet.

Etter hvert avsnitt er det en liste over temaer for diskusjon, slik at du kan repetere  
innholdet samt velge å fordype deg innen de ulike områdene.
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