Invasiva växter
Vad menas med invasiva växter? Gemensamt för alla invasiva (främmande) arter är att de
på något sätt hotar mångfalden av de inhemska eller ”ursprungliga” arter som vi har. Vissa
kan orsaka mycket stora skador i naturen och för samhället. De utgör ett stort hot mot den
biologiska mångfalden. Ofta både förökar de sig effektivt och växer snabbt. Det kan orsaka
att inhemska arter dör ut och att ekosystem rubbas. Därför är det så viktigt att vi ser till att de
inte finns och sprider sig ut i naturen från våra kolonilotter.
Det vi tar upp här är sorter som lätt dyker upp och är bra att känna igen för att kunna hantera
på bästa sätt. Ta upp dem tidigt och släng ej i vanliga komposten utan lägg i säck för att
transportera till avfallshantering. Där skall de läggas I brännbart avfall. Växterna sprider sig
lätt genom rötter, frön och växtdelar.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)
Sprids genom frön. Du kan lägga växtmassan att torka och vissna ner. Om
den gått i frö kan du ta bort frökapslarna och lägga i väl försluten påse och
kasta i hushållssoporna för förbränning. Behöver ha koll även
nästkommande år, för frön kan ha legat kvar i jorden och grott.

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
Sprids med frön och är förbjuden att ha i våra trädgårdar enligt EU-listan
över invasiva växter. Du kan lägga växtmassan att torka och vissna ner.
Om den gått i frö kan du ta bort frökapslarna och lägga i väl försluten påse
och kasta i hushållssoporna för förbränning. Behöver ha koll även
nästkommande år, för frön kan ha legat kvar i jorden och grott.

Parkslide (Reynoutria japonica)
Mycket problematisk växt. Små bestånd på kolonilotten. Skär av den så
snart den börjar komma upp på våren. Bevaka växtplatsen och fortsätt
klipp bort längst ner. Absolut inte gräva upp den. Minsta lilla växtdel kan slå
rot och överleva t.o.m eldning om man inte är vaksam. Se till att du får med
alla växtdelar och lägg dem i en tjock väl försluten påse och lämna i
brännbart på återvinningscentralen. Räkna med att det tar många år att bli
av med den.

Gullris (Solidago virgaurea)
En högväxt perenn som sprider sig lätt genom frön och rotskott. Plantans
små makrosliknande frön sprider sig med hjälp av vind och vatten. En
planta kan ge 10 000 frön. Att gräva upp eller dra upp plantorna med
rötterna är ett effektivt sätt att bli av med gullris. Rotskott ligger i markens
topplager (10 cm) och växer lätt 27 cm i bredd/år. Lättast att grävas upp
som tidig planta. Lägg hela växten i försluten påse och lämna in det i
brännbart på återvinningsstationen.

