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Invasiva främmande växter att se upp med! 

Hur kan en växt utgöra en sådan fara?
Invasiva främmande växter är ett hot mot den biolo-
giska mångfalden och våra ekosystem. De har egen-
skaper som gör att de kan växa och sprida sig snabbt. 
Inhemska växter kan vara dåligt utrustade för att möta 
den nya tuffa konkurrensen om solljus, näring och 
vatten. I förlängningen kan detta medföra att arter dör 
ut och ekosystemens funktioner försämras. Biologisk 
mångfald ersätts av biologisk enfald.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor 
då de kan innehålla frön och rotfragment. Allt växt-
material ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts 
ordentligt och körs till den kommunala återvinnings-
centralen. Kontrollera först om de tar emot växt-
material med invasiva växter. Alla gör inte det. 

Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska 
läggas. En del återvinningscentraler har specialcontai-
ner för invasivt växtmaterial, annars ska det läggas i 
behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sor-
teras som växtavfall. 

Bekämpning
EU-listade växter är du som fastighetsägare redan i dag 
skyldig att bekämpa och utrota, vilket kan vara förenat 
med mycket arbete och stor kostnad. Fastighetsägar-
ansvaret gäller för alla –privatpersoner, till exempel de 
som har en trädgård, kommunala och statliga fastig-
hetsägare och för bolag som äger fastigheter. Även den 
som innehar en fastighet med någon form av nyttjande-
rätt, som till exempel en kolonilott kan ha ett ansvar för 
invasiva främmande arter på fastigheten.

Läs mer på for.se 

Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt 
land, utan har någon gång förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som 
inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården uppstår stora problem.

Eu-listad*

Eu-listad*

* Växter som är listade enligt EU-förordningen (nr 1143/2014) är förbjudna att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta, och dumpa i naturen. 
Övriga växter på bilden står med som förslag till en nationell förteckning över förbjudna växter.


