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Förord 
 
Denna studie är vårt examensarbete på grundnivå i det miljöstrategiska programmet vid 

Högskolan i Gävle. Studien har genomförts av Victoria Appelgren och Grace Lilja under 

vårterminen 2019. Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng. 

 

Vi vill tacka vår handledare Nils Ryrholm för stöd, vägledning, trevliga möten och goda 

diskussioner under arbetets gång. Vi vill tacka miljöchef Anna Bredberg på Sandvikens 

kommun som gav oss idén till detta examensarbete. Ett stort tack till 

naturvårdshandläggare Patrik Landberg, kommunekolog Anna Hansson och 

stadsträdgårdsmästare Christian Jansson på Sandvikens kommun för att de tog sig tid för 

intervjuer och även ett stort tack till miljöpedagog Mirja Hagström på Gästrike Återvinnare 

för en bra och informativ intervju. Vi vill slutligen tacka alla nära och kära som har gett oss 

mycket stöd under arbetets gång, det har varit värdefullt för oss. 
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Sammanfattning 
Denna studie handlar om invasiva arter som är ett problem som ökar i världen, dessa hotar 

människor, djur och vegetation. I en värld där människor reser, utbyter varor och tjänster 

på en global marknad transporteras många organismer till nya delar av världen där de aldrig 

har funnits tidigare. De flesta överlever inte i den nya miljön utan de dör, men vissa trivs. 

När sådana arter etableras och sprids på platser utanför dess naturliga miljö, kan det följas 

av negativa konsekvenser för arter som har funnits länge, så kallade inhemska arter. Då 

kallas de för invasiva främmande arter. Studien har tagit upp exempel på invasiva växtarter 

såsom lupiner, parkslide och jätteloka vilka har introducerats i europeiska trädgårdar, 

eftersom de är vackra och lättskötta. De är dock invasiva, sprids aggressivt och skadar vår 

natur eftersom de konkurrerar bort inhemska arter. För att besvara studiens 

frågeställningar och för att få en ökad förståelse har datainsamling skett med hjälp av 

vetenskapliga artiklar och böcker som handlar om invasiva växtarter. Intervjuer, 

webbenkäter och besöksenkäter har också använts för att analysera och insamla information 

om ämnet. 

 

Den globala uppvärmningen och handel mellan länder är orsaker till att främmande arter 

införs till nya områden. Klimatförändringar kan medföra att livsmiljöer förändras och bli 

mer lämpade för invasiva växtarter. Dumpning av trädgårdsavfall i naturen orsakar 

spridning av invasiva växtarter. De invasiva arter som finns i Europa orsakar stora 

ekonomiska kostnader. Resultatet som framkom i vår studie visar att kommuninvånare är 

medveten om de klimatförändringar som sker men de ser inte att det finns en koppling 

mellan klimatförändringar och spridning av invasiva växtarter. Studien visar att ett 

åtgärdsprogram bör tas fram för att minska spridning och samarbete mellan olika 

myndigheter, kommuner och återvinningscentraler behövs för att människor ska få vetskap 

om hur trädgårdsavfall ska hanteras. Detta kan göras bland annat med hjälp av information, 

kampanjer och genom utskick av broschyrer till invånare med information om hur invasiva 

växtarter kan påverka den svenska naturen. 

 

Nyckelord: Klimatförändringar, trädgårdsavfall, invasiva växtarter, avfallshantering 
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Abstract 
 
This study is about invasive species which is a problem that is increasing in the world, these 

are threatening people, animals and vegetation. In a world where people travel, exchange 

goods and services in a global market, many organisms are transported to new parts of the 

world where they have never existed before. Most species do not survive in the new 

environment, but some survives. When such species are established and spread in places 

outside its natural environment, it can be followed by negative consequences for species 

that have existed for so long, so-called native species. Then they are called invasive alien 

species. The study has included examples of invasive plant species such as lupins, park slides 

and giant slats which have been introduced in European gardens, as they are beautiful and 

easy to care for. However, they are invasive, spread aggressively and damage our nature as 

they compete with indigenous species. To answer the study's questions and to gain more 

understanding, data collection has been done using scientific articles and books that explain 

more about invasive plant species. Interviews, web surveys and visitor surveys have also 

been used to analyze and collect information on the subject. 

 

Global warming and trade between countries is the main reason why foreign species are 

introduced to new areas, while climate change means that habitats can change and become 

more suitable for invasive plant species. Dumping of garden waste in nature causes the 

spread of invasive plant species. The invasive species that exist cause major economic costs 

worldwide. The result that emerged from our study shows that local residents are aware of 

the climate changes that are taking place, but they do not see that there is a connection 

between climate change and the spread of invasive plant species. The study shows that an 

action program should be developed to reduce dissemination and cooperation between 

different authorities, municipalities and recycling centers needed for people to gain 

knowledge about how garden waste should be handled. This can be done, for example, by 

means of information, campaigns and by sending out brochures to residents with 

information on how invasive plant species can affect Swedish nature. 

 

Keywords: Climate change, garden waste, invasive plant species, waste management 
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1 Inledning 

Invasiva arter kan ha unika egenskaper som kan leda till att de sprids fortare i nya miljöer 

vilket kan medföra negativa effekter på människor och djurs hälsa, biologisk mångfald och 

ekosystem samt även orsaka ekonomiska skador och kostnader (Länsstyrelsen Gävleborg, 

u.å.b). I tusentals år har människan samlat in olika arter, plantor och växter. Genom handel 

och transporter har dessa sedan kunnat sprida sig till många delar av världen. Arter som 

flyttas omkring till många nya områden på grund av mänsklig aktivitet är inget nytt utan 

etablerades redan under antiken (Carlsson & Persson, 2007). På detta sätt har invasiva arter 

kunnat spridas och påverka den globala miljön. I en allt mer globaliserad värld har resandet 

och en ökande handel i hög grad bidragit till att arter i stor omfattning och i snabb takt 

förflyttas till olika områden i världen (Reichard & White, 2001; Pemberton & Liu, 2009). 

I Europa finns det människor som vill ha vackra blommor och växter i sina trädgårdar, 

därför skapas nya användningsområden för dessa växtarter med möjlighet till handel mellan 

olika länder. Vid införsel har det ibland skett misstag genom att frön har fastnat på 

transporter och förpackningar vilket lett till omedveten spridning av invasiva växtarter 

(Naturvårdsverket, 2017). Trädgårdsavfall som ofta är rikt på frön och växtdelar bidrar till 

spridning från trädgårdar i Sverige. Många trädgårdsintresserade svenskar fascineras av 

vackra exotiska blommor från andra världsdelar men många har tyvärr visat sig vara invasiva 

och konkurrerat bort inhemska arter (Havs- och Vattenmyndigheten, u.å). Detta problem 

finns överallt i världen då trädgårdsavfall dumpas i naturen vilket leder till hot mot den 

biologiska mångfalden (Qvenild, Setten & Skår, 2014).  

 

Invasiva växtarter är ett ökande problem på grund av det varmare klimatet som orsakas av 

mänsklig påverkan (Marini, Battisti, Bona, Federici, Martini, Pautasso & Hulme, 2012). 

Den ökande koncentrationen av koldioxid i atmosfären som orsakas av människan såsom 

förbränning av fossila bränslen medför att klimatet blir varmare vilket inverkar på spridning 

av invasiva växtarter och gör att dessa arter trivs och etableras (Carlsson & Persson, 2007). 

I framtiden förväntas spridningen av invasiva växtarter öka, detta beror på stigande 

temperaturer som orsakas av mänskliga aktiviteter (Marini et al., 2012). På grund av 

klimatförändringen flyttas klimatzoner och vegetationszoner norröver vilket har inverkan 

på växter och djur samt dess reproduktion och fördelning. Det kan då medföra att en del 

arter försvinner och nya arter breder ut sig (SMHI, u.å).  

 



 

2 

1.1 Bakgrund 
Främmande växtarter som inte har funnits i Sverige på naturligt sätt är arter som 

introducerats till nya miljöer och som är en bidragande orsak till att inhemsk vegetation 

konkurreras bort. Det är under dessa omständigheter som dessa växtarter benämns som 

invasiva (Weidema, 2000). Då en främmande växtart breder ut sig och slår ut befintlig 

vegetation definieras den som invasiva (Naturvårdsverket, 2017). Invasiva arter kan hota 

den biologiska mångfalden genom att dessa utplånar en från början naturlig 

artsammansättning (Carlsson & Persson, 2007). Vid en så kallad primär introduktion av 

invasiva arter förflyttas dessa till nya miljöer genom exempelvis människan. Vid så kallad 

sekundär introduktion förflyttas arter till nya miljöer på naturligt sätt exempelvis genom 

vind och vatten (Havs- och Vattenmyndigheten, 2017). Idag utgör den invasiva spridningen 

ett reellt hot mot den biologiska mångfalden runt om i hela världen (Weidema, 2000; 

Carlsson & Persson, 2007).  

Flera studier har gjorts om klimatförändringens effekter på spridningen av invasiva 

växtarter och dessa pekar på att flertalet växtarter gynnas av den globala uppvärmningen 

med stigande temperaturer och skiftande nederbörd och andra förändringar av jordens 

klimat (Dunne, Harte & Taylor, 2003). Klimatförändringar är inget nytt fenomen och 

länderna i Norden har sedan istiden haft skiftande klimat. Dock inte i den hastighet som nu 

sker där senaste årtiondena varit speciellt utmärkande vilket nu ändrar förutsättningarna för 

flora och fauna (Carlsson & Persson, 2007). På grund av klimatförändringar med stigande 

temperatur, ökad koldioxidhalt och ett alltmer växlande nederbördsmönster har det 

påverkat den biologiska mångfalden negativt och under flera årtionden har man noterat en 

kraftig ökning av invasiva växtarter (Bradley, Blumenthal, Wilcove & Ziska, 2010). Växter 

påverkas starkt av globala miljöförändringar såsom ökad koncentration av koldioxid i 

atmosfären och förändringar i nederbörd efter olika säsonger och tidpunkter, allt detta 

påverkar växters växtkraft och miljöer (Cleland, Chuine, Menzel, Mooney & Schwartz, 

2007). 

Klimatförändringar orsakas av växthusgasutsläpp som kommer från nyttjande av mark och 

förbränning av fossila bränslen och på grund av utsläppen förändras klimatet (SMHI, 2010). 

De klimatförändringar som sker idag är bland annat på grund av växthuseffekten vilket 

orsakas av förbränning och användning av fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas med 

mera vilket är konsekvenser från mänskliga aktiviteter (Natur och miljö, 2008). Vid 

produkttillverkning och vid transporter släpps det ut stora mängder växthusgaser vilket 
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medför klimatförändringar. Förbränning av fossila bränslen kan medföra stigande 

temperaturer, förändrade nederbördsmönster och stigande havsnivåer som leder till att 

artutbredning och populationer kan få en direkt negativ inverkan på ekosystem och 

biologisk mångfald. Användning av fossila bränslen kan också innebära indirekta 

konsekvenser såsom skogsbränder, torka, översvämningar och stormar eller andra 

naturkatastrofer. Befintliga livsmiljöer och habitat kan komma att flyttas och förändras på 

grund av klimatförändringar som är orsakade av mänskliga aktiviteter vilket leder till att 

växtarter kommer att påverkas (IPCC, 2019).  

 

Enligt Rusterholz, Wirz och Baur (2012) kan trädgårdsavfallet orsaka spridning av invasiva 

växtarter i naturliga miljöer. En bidragande orsak till spridningen av invasiva växtarter är 

det trädgårdsavfall som uppkommer från trädgårdsodlingar. Samma fenomen och samband 

uppträder överallt i världen där trädgårdsavfall slängs i naturen. Detta har fångat forskares 

intresse då trädgårdsavfall som slängs i naturen utgör ett hot mot den biologiska 

mångfalden, på grund av spridning från invasiva växtarter samt bortträngning av den 

ursprungliga vegetationen (Qvenild, Setten & Skår, 2014). Zagorski, Kirkpatrick och 

Stratford (2004) menar att det är en svår uppgift att informera personer inom exempelvis 

trädgårdsbranschen om vilka problem och hot som kan uppkomma vid hantering av invasiva 

växtarter. Bell, Wilen och Stanton (2003) tar upp de negativa konsekvenserna av att de 

växter som odlare väljer ut är snabbväxande, bär frukt, är underhållsfria och lämpliga för de 

områden och klimat som de introducerats i eftersom dessa sedan slängs i naturen kan bli 

invasiva och spridas. 

Exotiska arter och växter har alltid fångat trädgårdsodlares intressen vilket lett till att ett 

antal nya arter kraftfullt kunnat sprida sig på inhemska växters bekostnad 

(Naturvårdsverket, 2018b). Jätteloka, vresros, parkslide och blomsterlupin är exempel på 

invasiva växtarter som ger upphov till olika problem både vad gäller negativ inverkan på 

biologisk mångfald och ekonomiska kostnader som kan uppkomma på grund av 

bekämpning. För närvarande har 2000 främmande arter etablerats i Sverige varav 400 

främmande arter är invasiva (Länsstyrelsen Gävleborg, u.å.a). 

Kommuner kan ansöka om det så kallade LONA-bidraget vilket är en förkortning på 

”Lokala naturvårdssatsningen”. Detta är ett ekonomiskt bidrag som kan ge kommuner 

möjlighet att bekämpa och minska spridning av invasiva växtarter, arbeta med naturvård, 

människors hälsa och för att främja friluftsliv för invånare (Naturvårdsverket, 2019a). 
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LONA är till för att bevara ekosystem och biologisk mångfald som är livsviktiga egenskaper 

för människors, djurs och växters existens. Det är därför viktigt att användning och 

konsumtion av resurser såsom mat, vatten, energi, råmaterial och mineraler sker på bra sätt 

för att värna nuvarande och framtida generationer (Globala Målen, 2015).  

 

1.2 Miljölagstiftning 
Det finns krav inom EU gällande avfallshantering av reproducerande invasiva växtarter för 

att förhindra spridningen. Detta redogörs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 

nr 1143/2014, s. 45. I denna förordning som EU arbetat fram gällande invasiva arter 

(1143/2014) från den 1/1 2015, redogörs om hur man ska förebygga spridning och 

hantera introduktionen. Unionsförteckningen tar upp ett antal arter där förbud gäller för 

införsel, plantering, uppfödning, frakt, byteshandel, handel samt nyttjande av dessa arter. 

Genom denna förteckning avses att förhindra skador på miljö och samhälle orsakade av 

invasiva arter. Denna förordning kan användas för att hitta vilka reglerande åtgärder som 

finns vad gäller bekämpning av invasiva arter såsom utrotningsåtgärder. Avfallsbehandling 

av trädgårdsavfall kan vara ett sätt att minska trädgårdsavfall i naturen samtidigt som detta 

avfall kan nyttjas ur ett cirkulärt perspektiv. Trädgårdsavfallet kan komposteras för att 

användas som gödning, rötas för att användas till biogas eller förbrännas för att utvinna 

energi att exempelvis värma upp hushåll, industrier med mera. EU:s avfallsdirektiv 

(2008/98/EG), det infördes i kapitel 15 i miljöbalken (SFS 1998:808) samt genom 

avfallsförordningen (SFS 2011:927) i svensk lagstiftning år 2011 med avsikt att minska 

mängden avfall och samtidigt verka för att öka graden av återvinning och återanvändning 

(Naturvårdsverket, 2018a).  
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur klimatförändringar och hantering av 

trädgårdsavfall kan påverka spridning av invasiva växtarter. Studien har samlat in 

information om kommuninvånares medvetenhet angående klimatförändringar och 

trädgårdsavfall och om dessa kan ha inverkan på spridning av invasiva växtarter. Målet med 

denna studie är att identifiera åtgärder som kan användas för att minska spridning. Studien 

ska besvara följande frågeställningar: 

Vilken inverkan kan klimatförändringar ha på spridning av invasiva växtarter? 

Vilken inverkan kan trädgårdsavfall ha på spridning av invasiva växtarter? 

Vilka invasiva växtarter har etablerats och spridit sig i Sverige? 

Hur hanteras trädgårdsavfall idag? 

Vilka åtgärder skulle kunna användas för att hindra spridning av invasiva växtarter? 

1.4 Avgränsning 
Undersökningen begränsades till att analysera klimatförändringar och hantering av 

trädgårdsavfall och dess inverkan på invasiva växtarters spridning. För att belysa 

problematiken med spridning från dessa arter har studien samlat in data från 9 kommuner i 

Sverige. Intervjuer har gjorts med naturvårdshandläggare Patrik Landberg, kommunekolog 

Anna Hansson och stadsträdgårdsmästare Christian Jansson på Sandvikens kommun och 

miljöpedagog Mirja Hagström på Gästrike Återvinnare. 

1.5 Målgrupp 
Studien riktar sig främst mot Sandvikens kommun, Gästrike återvinnare, andra kommuner 

i Sverige, studenter, personer inom trädgårdsbranschen såsom trädgårdshandlare, 

naturvårdshandläggare, miljöpedagoger och florister, trädgårdsföreningar och andra 

människor med trädgårds- och odlingsintresse. Studien har hittat och föreslagit olika 

åtgärder som kommuner kan ha nytta av i sitt arbete med att förhindra spridning av invasiva 

växtarter som kan uppkomma från trädgårdsavfall och klimatförändringar. Studien avser 

också att sprida kunskap om problematiken med invasiva växtarter i Sverige och Norden.  
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2 Metod och genomförande 

I avsnittet som handlar om metod beskrivs vilka olika metoder som denna studie har använt 

och det beskrivs också hur de olika metoderna har använts. Detta examensarbete har 

utgjorts av litteraturstudier, intervjuer, webbenkäter och besöksenkäter för att kunna 

insamla information till undersökningen. 

Författarna till denna studie har båda varit delaktiga i arbetet med att planera och 

genomföra examensarbetets alla delar. Författarna har tillsammans genom diskussion 

formulerat problem, syfte och mål samt vilka metoder som har varit mest lämpade. 

Victoria Appelgren är den som har ansvarat för delarna som innehåller trädgårdsavfall samt 

korrekturläst rapporten och sett över språket. Grace Lilja är den som har ansvarat för 

delarna som innehåller klimatförändringar samt haft huvudansvaret för referenser. 

Enkätundersökningarna, intervjuerna och resultatdelarna samt slutsatser med åtgärdsförslag 

har författarna genomfört tillsammans. Författarna anser att de båda har varit lika mycket 

delaktiga i att utforma och skriva rapporten. 

2.1 Litteraturstudie 
Fördjupning inom ämnet har skett med hjälp av litteraturstudier för att få information och 

ökad kunskap om invasiva växtarter spridningsförmåga och spridningssätt.  

Informationsinsamling skedde med hjälp av webbsidor från olika myndigheter, exempelvis 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Författarna har använt sig av databaser såsom Google 

Scholar, Web of Science, ScienceDirect för att finna vetenskapliga artiklar som behandlar 

ämnet invasiva växtarter. Studien har insamlat värdefull information från artiklar som har 

studerat hur klimatförändringar och trädgårdsavfall inverkar på spridning av invasiva arter. 

Sökord som har använts är ”invasiva växtarter”, ”climate change”, ”invasive plant species”, 

”global warming, ”garden waste”, ”naturvårdsverket”, ”klimatförändring”, ”trädgårdsavfall”, 

”global uppvärmning”.  

2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
För att fördjupa kunskapen om hur klimatförändringar och hantering av trädgårdsavfall kan 

påverka spridning av invasiva växtarter har kvalitativa och kvantitativa metoder använts. 

Enligt Eliasson (2013) används kvalitativ metod för att analysera information och sedan 

tolka den med ord vilket gör att studien får en djupare förståelse och där valet av teori och 

metod är sammanhängande. Kvantitativ metod är att analysera data som kan beskrivas med 
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hjälp av siffror och som kan generaliseras det vill säga att dra allmänna slutsatser i 

undersökningen. Denna studie har använt kvalitativa och kvantitativa metoder för att visa 

vilka faktorer som kan vara orsaker till invasiva växtarters spridning samt belysa problemen 

som kan uppkomma. 

2.2.1 Intervjuer 

Vid datainsamlingen om hur spridning av invasiva växtarter skulle kunna minskas gjordes en 

intervju den 30 april 2019 från klockan 14:00 till 15:00 med naturvårdshandläggare Patrik 

Landberg, kommunekolog Anna Hansson och stadsträdgårdsmästare Christian Jansson på 

Sandvikens kommun. Frågor ställdes till Sandvikens kommun (se bilaga A) huruvida de har 

problem med invasiva växtarter, om vilka arter som är mest utbredda samt ställdes frågor 

om spridningsrisker av invasiva växtarter. En intervju gjordes också med miljöpedagog 

Mirja Hagström på Gästrike Återvinnare i Gävle. Frågor ställdes om hur trädgårdsavfall 

hanteras (se bilaga B), vilka metoder som används för insamling samt hur de arbetar med att 

underlätta för kommuninvånare att kunna samla in sitt trädgårdsavfall. Frågor och svar från 

intervjun med Sandvikens kommun redovisas i sin helhet i bilaga A samt frågor och svar 

från intervjun med Gästrike Återvinnare redovisas i bilaga B. Alla intervjuer som utfördes 

spelades in, vilket godkändes av alla respondenter. Sedan bearbetades och transkriberades 

det inspelade materialet för att kunna sammanställa och sammanfatta informationen som 

framkommit från intervjuerna som sedan kunde användas i arbetet med denna studie.   

Studien har använt kvalitativ metod, såsom intervjuer för att samla in data som sedan 

analyserats och tolkats med ord (Eliasson, 2013). Detta gjorde att författarna fick en 

djupare förståelse och medförde att valet av teori och metod blev sammanhängande. 

Intervjuer är den kvalitativa metod som har använts för att besvara syftet och 

frågeställningarna, vilket är enligt Bernard (2017) den vanligaste metoden där 

intervjupersonerna får möjlighet att besvara förutbestämda frågor. Studien har använt 

frågor som är färdigformulerade vilket gjort att de personer som har intervjuats har svarat 

genom egen kunskap och erfarenhet (Bryman, 2008). 

2.2.2 Enkätundersökningar 

Studien har använt två enkätundersökningar, den ena är webbenkät till olika kommuner i 

Sverige och den andra är besöksenkät till kommuninvånare i Sandviken. Först användes 

webbenkät för att samla in data om vilka invasiva växtarter som finns i olika kommuner i 

Sverige samt hur dessa kommuner arbetar med att förhindra spridning. Författarna började 
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underökningen med att hitta mailadresser till miljöansvariga på de kommuner som valts ut 

till studien. När mailadresser insamlats skapades ett google formulär med hjälp av google 

drive som innehöll sju öppna frågor som sedan skickades ut till 30 kommuner i Sverige. 

Med hjälp av artportalen framkom det vilka områden i Sverige som är mest drabbade av 

invasiva växtarter och hur spridningsmönstret ser ut. Artportalen är en webbsida som visar 

vilka växter och djur som finns i Sverige och den kan användas som ett verktyg för att 

förmedla kunskaper om växter och djur till människor samt ges möjlighet att inrapportera 

fynd (Artportalen, 2019). Författarna valde att skicka enkäter till Gävle kommun i norr, till 

Trelleborg kommun i söder då Artportalen visar att denna del av Sverige är mer drabbade 

av invasiva växtarter än de norra delarna av Sverige. De som tillfrågades i undersökningen 

fick besvara frågor om vilka växtarter som deras kommun hade störst problem med och 

vilka åtgärder som de hade för att minimera spridning. Webbenkät är en internetbaserad 

undersökningsmetod som med hjälp av olika programvaror elektroniskt kan skicka ut frågor 

till respondenternas mailadresser och där respondenterna sedan kan besvara frågorna och 

skicka tillbaka svaren genom ett knapptryck (Andersen & Schwencke, 2013). Det som är 

fördelaktigt med webbenkätundersökningar är att det är billigt, miljövänligt samt lätt att 

skicka ut och sedan enkelt att sammanställa de svar som kommer in (Trost & Hultåker, 

2016). Enligt Kumar (2011) fås det bästa resultaten i undersökningar som görs via 

webbenkät när frågorna redan är formulerade och bestämda.  

Besöksenkät användes i studien för att insamla information från invånare i Sandvikens 

kommun. Författarna ställde sig utanför entrén på Folkets Hus i centrala Sandviken vid 

lunchtid den 25 april 2019. Denna dag var det mycket människor i rörelse och 40 stycken 

besöksenkäter innehållande sju stycken frågor lämnades ut till kommuninvånare som har 

trädgårdsavfall och 40 stycken besöksenkäter besvarades och samlades in. Kommuninvånare 

fick besvara frågor om hur medvetna de är om klimatförändringar och trädgårdsavfall samt 

dess inverkan på invasiva växtarters spridning. Hagström (1979) förklarar att besöksenkät 

är den metod som på ett enkelt och smidigt sätt kan ge information genom personliga 

möten där frågor kan ställas mellan undersökare och respondent. Respondenten har då 

möjlighet att anonymt kunna besvara frågor vilket kan göra att personen/personerna 

känner sig mer bekväm, mindre stressad samt ges tid att tänka igenom sina svar. 

Besöksenkät används också i situationer där människor frivilligt besökt en plats, till 

exempel ett bibliotek eller väntrum på ett sjukhus. Studiens enkätundersökning innehöll 
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frågor med förutbestämda svarsalternativ till personer som bor i Sandvikens kommun och 

som har trädgårdsavfall.  

 

Studien har använt kvantitativ metod vilket är en metod för att införskaffa och analysera 

data som sedan kan beskrivas med hjälp av siffror (Eliasson, 2013). Bryman och Bell (2013) 

förklarar enkätundersökning som en metod vilket ger svarande i undersökningen möjlighet 

att besvara redan bestämda frågor, exempelvis kan det ske via frågeformulär, personlig 

kontakt, telefon/mobil eller e-post. Fördelen med enkäter i jämförelse med till exempel 

intervjuer är att enkätundersökningar kan nå ut till ett större antal människor under ett 

kortare tidsspann vilket kan vara svårt vid intervjuer då dessa endast kan nå ut till mindre 

grupper samt  är mer tidskrävande att genomföra.  

2.3 Dataanalys 
Det material som insamlats från intervjuer har skrivits ned och analyserats direkt efter det 

att intervjuerna ägde rum. Studien har använt tematisk analys vilket enligt Ahrne och 

Svensson (2011) är en metod där data sammanfattas och kategoriseras för att underlätta 

jämförelse och tolkning av det insamlade materialet. Författarna har gått igenom materialet 

upprepande gånger för att få en helhetssyn över informationen, markerat nyckelord och 

delat in data i olika kategorier. Därefter sorterades och analyserades informationen enligt 

tematisk utvärdering där datainsamlingen delades in i olika teman och sedan sammanställdes 

i en tabell (Bryman, 2008). Detta gjordes för att visualisera hur klimatförändring och 

trädgårdsavfall kan leda till spridning av invasiva växtarter. 

2.4 Svarsfrekvens 
Intervjun som gjordes med Sandviken kommun redovisas svaren i sin helhet i bilaga A och 

intervjun som gjorde med Gästrike återvinnare redovisas svaren i sin helhet i bilaga B. Av 

de webbenkäter som skickades ut besvarades 9 av 30 det vill säga att svarsfrekvensen blev 

30% och bortfallet blev då 70%. Dessa svar redovisas i sin helhet i bilaga C. Vid 

besöksenkäten var svarsfrekvensen 100% då vi delade ut 40 enkäter och vi fick svar från 

samtliga. Svaren från dessa besöksenkäter redovisas i sin helhet i bilaga D. 
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3 Resultat 

I resultatet presenteras invasiva växtarters spridning på grund av klimatförändringar och 

trädgårdsavfall. Studien har arbetats fram med avsikt att fördjupa kunskaper inom området 

och identifiera olika åtgärder som kan användas för att hindra spridning. 

3.1 Litteraturstudie 
Invasiva växtarter utmärks av en stor förmåga till etablering i nya främmande miljöer vilket 

i sin tur förändrar växtarterna eller miljöerna (Williamson & Fitter, 1996). Jordens olika 

klimatzoner förändras nu i snabb takt genom mänsklig exploatering och klimatförändringar 

(Pauchard, Kueffer, Dietz, Daehler, Alexander, Edwards & Jakobs, 2009). Invasiva 

växtarter tros gynnas av ökade CO2-nivåer och ett varmare klimat (Bradley et al., 2010; 

Marini et al., 2012). Vilken utbredning som alla typer av växtarter kommer att ha beror på 

hur nederbörden påverkas av bland annat klimatförändringar (Körner 2004; Bradley et al., 

2010). Framfarten av invasiva växter har sin grund i dessas flexibla egenskaper såsom hög 

anpassningsförmåga i ett skiftande klimat och effektiv reproduktion vilket ofta lett till en 

bortträngning av naturliga inhemska växtarter (Hellmann, Byers, Bierwagen & Dukes, 

2008). En studie som gjorts av Ødegaard och Tømmerås (2001) har påvisat att komposter 

som genererats från trädgårdsavfall är gynnsamma miljöer för invasiva växtarters spridning.  

Varför vissa trädgårdsväxter utvecklas till invasiva arter kan exempelvis bero på faktorer 

som god näringstillgång samt att de spridningsområden där etablering sker innehåller kväve 

(Carlsson & Persson, 2007).  En annan faktor bakom spridning av trädgårdsväxter kan vara 

mänsklig påverkan såsom byggen av vägdiken, vägbankar och bebyggelse (Wissman, Norlin 

& Lennartsson, 2015).  

Den svenska floran har en hög köldtolerans och den skulle missgynnas av att klimatet blir 

varmare (Pauchard et al., 2009). Denna förändring kan då gynna förflyttning av invasiva 

växtarter (McDougall, Morgan, Walsh & Williams, 2005).  

 

Klimatförändringar kan leda till ökad tillgång på kväve (D’Antonio & Thomsen, 2004; 

Körner, 2004). Ökad mängd kväve gynnar gräsarter som är de mest frekventa invasiva 

växtarter. Dessa är också mycket konkurrensstarka (McDougall, Alexander, Haider, 

Pauchard, Walsh & Kueffer, 2011; Gurevitch & Padilla 2004; Pyšek, Jarošík, Hulme, 

Pergl, Hejda, Schaffner, & Vilà, 2012).  

 



 

11 

Efter en undersökning av Simpson och Prots (2012) blev slutsatsen att störst risk för 

etablering av invasiva växtarter finns vid flodbankar och vägkanter. Spridningsrisken tilltog 

ifall platsen var nära bebyggelse eller var på en lägre höjd med varmare klimat. Carlsson 

och Persson (2007) menar att genom etablering i Skåne kan redan befintliga invasiva 

växtarter spridas till nya områden på grund av att klimatzonerna förflyttas norrut. I Sverige 

kan ett varmare klimat gynna spridning av dessa växter. Inom en snar framtid kommer 

invasiva växtarter från europeiska länder spridas till den svenska naturen 

(Naturvårdsverket, 2008). Klimatförändringar gynnar spridning av invasiva växtarter 

genom att ökad temperatur skapar bättre möjligheter för spridning av värmekrävande arter 

till nya områden men även i kväverika miljöer främjas etablering. I dessa områden kan de 

undkomma konkurrens från skadedjur, sjukdomar eller andra växter (Carlsson & Persson, 

2007). 

 

3.2 Resultat från intervjuer och kommunenkäter  
Klimatförändringar är en orsak till spridning av invasiva växtarter och enligt 

naturvårdshandläggare Patrik Landberg och kommunekolog Anna Hansson (personlig 

kommunikation, 30 april 2019) kan växter från Sveriges sydligaste delar spridas till Sveriges 

norra delar och även till Sandvikens kommun på grund av klimatförändringar. Enligt både 

Arvika kommun och Trollhättans kommun kan ett varmare klimat gynna arter som 

härstammar från varmare delar av världen och påverka arters utbredning, beteende samt 

ekosystem och därmed kan fler invasiva växtarter lättare etableras på nya platser i landet. 

 

När det gäller trädgårdsavfall som dumpas i naturen leder det till att dessa arter sprids. 

Andra spridningsrisker som finns kan vara när folk flyttar sina båtar mellan olika sjöar och 

hav men det kan också rasa frön från lastbilar och transporter. Sandvikens kommun har 

problem med att invånare skapar dumpningsplatser för sitt trädgårdsavfall.  

Stadsträdgårdsmästare Christian Jansson (personlig kommunikation, 30 april 2019) menar 

att människor som bor i nära anslutning till sjöar, åar och bäckar och som får trädgårdsavfall 

från sina trädgårdar, som de sedan dumpar vid strandkanten på dessa områden kan medföra 

problem, såsom jorderosion. Att åtgärda detta medför stora kostnader genom att marken 

behöver fyllas upp med exempelvis stenkross (Bilaga A). 
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Invasiva växtarter sprids utmed vägarna genom att till exempel lupiner slås på 

sensommaren när de har börjat fröa vilket gör att spridningsrisken ökar markant. Enligt 

stadsträdgårdsmästare Christian Jansson (personlig kommunikation, 30 april 2019) ökar 

spridningen genom transporter från exempelvis järnvägar, lastbilar och bilar (Bilaga A). 

Trollhättans kommun menar att inplantering av prydnadsväxter i trädgårdar, spridning av 

trädgårdsavfall via kompost, förflyttning av jordmassor samt klippning av vägkanter är 

orsaker som bidrar till spridning. Enligt Borås kommun är illegala trädgårdskomposter och 

kommunens komposthantering en stor källa till spridning av invasiva växtarter, även 

Mölndals kommun menar att folk dumpar växter såsom parkslide på komposter eller i 

skogen vilket gör att de får nytt fäste och sprids oerhört lätt. Tranås kommun förklarar att 

de har problem med spridning av invasiva växtarter, exempelvis vattenväxten sjögull som 

sprids via ån som rinner genom Tranås stad. Denna å är övergödd på grund av jordbruk 

vilket förvärrar problemet med spridning. Linköpings kommun förklarar att de har 

problem med spridning av bland annat vattenpest vilket sker via vattendrag och sjösystem, 

de har även problem med jätteloka som sprids via kompostmaterial och egen spridning det 

vill säga med hjälp av vind och vatten. Hässleholms kommun menar att effektiv 

fröspridning såsom vatten, vind, djur och människa är orsaker till problemen med spridning 

av invasiva växtarter (Bilaga C).  

3.3 Intervju med Sandvikens kommun 
Vid intervju med naturvårdshandläggare Patrik Landberg, kommunekolog Anna Hansson 

och stadsträdgårdsmästare Christian Jansson framkom att kommunen har problem med 

invasiva växtarter såsom lupiner, jätteloka och parkslide dock har ingen kartläggning gjorts 

över problemområden vilket de tänkt göra om de hade fått LONA-bidrag. 

Klimatförändringar medför att växter kan spridas till nya områden från sydligare delar av 

Sverige och de förklarade att orsaker till problemet är bland annat spridning efter vägar och 

järnvägar på grund av transporter men även felaktig hantering av trädgårdsavfall. Andra 

spridningsrisker som finns är när människor flyttar sina båtar mellan olika sjöar utan att 

rengöra dem. När det gäller vilka åtgärder de har säger Sandvikens kommun att det i 

dagsläget inte finns några men det pågår diskussioner om att uppdatera kommunens 

hemsida med information om i första hand lupiner eftersom dessa är ett stort problem. De 

säger vidare att ett samarbete skulle behövas med Naturskyddsföreningen för att belysa 

problemen (Bilaga A). 
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3.4 Intervju med miljöpedagog på Gästrike Återvinnare 
Vid intervju med miljöpedagog Mirja Hagström framkom vilka metoder de använder för 

insamling av trädgårdsavfall. Gästrike Återvinnare samarbetar med kommunerna i 

Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby, Hofors och Gävle och de tar emot och samlar in 

trädgårdsavfall som kommer till återvinningscentraler från dessa kommuner. 

Trädgårdsavfall som kommer till återvinningscentraler läggs i containrar och körs iväg till 

entreprenörer som flisar avfallet. Det flisade avfallet körs sedan till Ekogas, vilket är en 

biogasanläggning i Forsbacka, där det rötas tillsammans med matavfall för att bland annat 

bli till biogas och gödsel. För att underlätta hantering av trädgårdsavfall och för att undvika 

att detta avfall dumpas i naturen erbjuder Gästrike Återvinnare generösa öppettider till 

kommuninvånare. De erbjuder också en tjänst mot avgift till kommuninvånare att ha 

trädgårdsabonnemang där invånare kan ha en särskild tunna på tomten som är avsedd för 

trädgårdsavfall (Bilaga B).  

3.5 Webbenkäter till kommuner i Sydsverige 
I de webbenkäter som skickades ut till olika kommuner svarade de flesta att problem finns 

med invasiva växtarter. De arter kommunerna hade mest problem med var bland annat 

parkslide, jättebalsamin, blomsterlupin och jätteloka. Ett varmare klimat enligt 

webbenkäten skulle kunna gynna spridning och påverka arters utbredning, beteende, 

ekosystem och flera invasiva främmande arter kan få lättare att etablera sig på nya platser. 

Vad gäller trädgårdsavfallets inverkan på spridning svarade flertalet av de tillfrågade 

kommunerna att trädgårdsavfall är en möjlig orsak till spridning. Det kan vara att 

trädgårdsavfallet dumpas på icke avsedda platser och detta gör att spridningen främjas men 

även komposter och dumpning i skogen gör att invasiva växtarter får nytt fäste och sprider 

sig. Flertalet av de tillfrågade kommunerna har börjat med åtgärder för att minska 

spridning. Arvika kommun brukar kontakta Trafikverket angående jätteloka som växer vid 

banvallen, Linköpings kommun arbetar med information om hur invasiva främmande arter 

bör tas omhand samt viss bekämpning. Hässleholm kommun har börjat med mekaniska 

åtgärder, informationsinsatser på kommunens hemsida och information till enskilda i 

samband med tillsyn. Mölndal kommun arbetar med information till allmänheten och de 

har tagit fram en handlingsplan för hur kommunen ska gå vidare med de invasiva arter de 

har på sin egen mark i enlighet med lagstiftning. Uppsala kommun har börjat med 

kartläggning av problemområden och bekämpning innan fröspridning (Bilaga C). 
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3.6 Besöksenkät till invånare i Sandvikens kommun 
Besöksenkätundersökningens resultat som visas i tabellen nedan (figur 1) redovisar att alla 

personer som tillfrågades i kommunen är medvetna om klimatförändringar (se fråga 5) men 

hälften av de tillfrågade personerna kände inte till att klimatförändringar kan bidra till 

spridning av invasiva växtarter (se fråga 6). En tredjedel av de tillfrågade invånarna känner 

inte till att trädgårdsavfall är en orsak till spridning av invasiva växtarter (se fråga 7). 

Undersökningen visar också att hälften av de tillfrågade kommuninvånarna åker till en 

återvinningscentral för att kasta sitt trädgårdsavfall (se fråga 2). En tredjedel av de 

tillfrågade invånarna som svarade ”aldrig” i enkäten huruvida de åker till återvinningscentral 

med sitt trädgårdsavfall, där är det osäkert vart deras trädgårdsavfall hamnar. Det kan 

dumpas i naturen men det kan också vara på sådant vis att de har egen kompost.  Mer än 

hälften av de tillfrågade kommuninvånarna är positiva till att ha containrar för 

trädgårdsavfall i bostadsområdet för att kunna kasta sitt trädgårdsavfall (se fråga 3).  
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Figur 1: Resultatet från besöksenkäten bland invånare i Sandvikens kommun och deras 

medvetenhet angående klimatförändringar och trädgårdsavfallets inverkan på spridning av 

invasiva växtarter i naturen redovisas här med hjälp av ett stapeldiagram.  
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3.7 Invasiva växtarter som har etablerats och är på väg 
att etableras i Sverige   

 
Exempel på invasiva växtarter som kan orsaka problem för naturen och för människor är 

blomsterlupin, parkslide, jätteloka och enligt Naturvårdsverket (2017) kan sidenört och 

japanskt styltgräs komma att etableras i Sverige på grund av klimatförändringar. Nedan 

följer förklaringar av dessa arter. 

 

3.7.1 Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)  

 
Enligt Naturskyddsföreningen Skåne (2019a) är blomsterlupin en vacker och känd örtväxt 

som har sitt ursprung från Nordamerika (se figur 2). Växten har genom bland annat 

trädgårdshandel importerats till Sverige och har sedan spridits i den svenska naturen (se 

figur 3), på grund av att dess avfall har dumpats i naturen men också genom 

markbearbetning. Lupinen har sin blomsterperiod från maj till juli och de kan bli 

meterhöga samt har olika färger på sina blommor vilket kan vara vita, lila men även rosa. 

Problemet med blomsterlupin är att de kan framkalla allergier och de kan också vara 

skadliga för människor och djur vilket kan påverka djurens betesmarker på negativt sätt. 

Blomsterlupinen kan konkurrera ut inhemsk växtlighet och därmed utgöra hot mot andra 

växter som kan vara sällsynta. Blomsterlupinen kan ha inverkan på jordkvalitén såsom 

innehåll av näring då den ursprungliga växtligheten blir förändrad på grund av 

kvävefixering. 

 

	
Figur 2: Blomsterlupin (Naturvårdsverket, 2017a). 
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Figur 3: Karta hämtad från Artportalen (2019a) som visar inrapporterade fynd av 

blomsterlupin under 2018 där gula prickar visar enstaka fynd och blå prickar visar kluster 

av fynd. 

 

3.7.1.1 Bekämpning av blomsterlupin 

 

För att bekämpa spridning av blomsterlupin bör den slås innan fröperioden kommer igång 

vilket kan behöva göras ett flertal gånger under sommarperioden. Växten behöver dras upp 

med rötterna vilket inte brukar vara svårt då de oftast växer i jord som är porös och sandig. 

Detta kan behöva göras flera gånger på grund av att det fortfarande kan finnas frön kvar i 

jorden. Det är viktigt att trädgårdsavfall från blomsterlupin hanteras på bra sätt vilket kan 

vara att avfallet bör lämnas till kommunens återvinningscentraler där de kan förbrännas 

men även i vissa fall komposteras. Komposterna måste vara täckta för att undvika att frön 
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från växten kan blåsa iväg eftersom de då riskerar att växa på nya ställen. Det är därför 

viktigt att aldrig dumpa blomsterlupiner i naturen (Naturskyddsföreningen Skåne, 2019a). 

3.7.2 Parkslide (Fallopia japonica) 

 

Parkslide är en växt som ursprungligen kommer från Asien och den har genom 

trädgårdshandel kommit till Sverige (se figur 4), parkslide är vanligast i södra och mellersta 

delarna av Sverige (se figur 5). Växten kan bli cirka två meter hög, den förökar sig genom 

att skjuta skott under marken vilket genererar ny växtlighet som kan vara flera meter bort 

från den ursprungliga plantan. Under september och oktober blommar den och dess 

blommor är vita och rödaktiga samt sitter i klasar vid bladen. Parkslide är en växt som 

ställer till med problem för många husägare då den kan spridas okontrollerat under jord 

vilket kan medföra att dess rötter förstör vattenledningar och byggnader. 

(Naturskyddsföreningen Skåne, 2019b). I Storbritannien har detta problem gjort att 

husägare som har denna växt på sin tomt inte får försäkra huset på grund av att dess rötter 

kan förstöra vattenledningar och asfalt men även spridas till närliggande tomter vilket i sin 

tur orsakar stora kostnader (Sveriges Radio, 2018).  

	

	
Figur 4: Parkslide (Naturvårdsverket, 2017c). 
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Figur 5: Karta hämtad från Artportalen (2019b) som visar inrapporterade fynd av parkslide 

under 2018 där gula prickar visar enstaka fynd och blå prickar visar kluster av fynd. 

 

3.7.2.1 Bekämpning av parkslide 

 

För att bekämpa parkslide behöver dess rötter grävas upp och avfallet från växten ska tas 

om hand på bra sätt för att förhindra etablering från nya skott. Växtavfallet får inte 

komposteras, dumpas i vatten eller natur utan parkslide måste förstöras då det annars 

medför stor risk för spridning. På grund av djupgående rötter är växten svår att bekämpa, 

den bör grävas upp med rötterna vilket kan vara besvärligt då dessa går djupt ner i marken. 

Parkslide kan också bekämpas genom att växten täcks över med en duk gärna i flera lager 

och där duken sedan bör ligga kvar under flera år för döda växten (Naturskyddsföreningen 

Skåne, 2019b). 
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3.7.3 Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 

 

Jätteloka är en växt som ursprungligen kommer från Kaukasus och den har genom 

trädgårdshandel kommit till Sverige (se figur 6), jättelokan finns spridd i den svenska 

naturen men är vanligast i de södra delarna (se figur 7). Växten kan bli cirka tre meter hög 

och dess stam kan bli nästan en decimeter tjock och bredden på bladen kan bli cirka en 

meter. Under juli och augusti blommar jättelokan och den har vita blommor. Problemet 

med växten är att den tar stor plats vilket minskar möjligheten till rekreation och 

markanvändning, den medför risk för jorderosion samt konkurrerar den ut inhemsk 

vegetation. Människan kan få hudproblem om jättelokans växtsaft kommer i kontakt med 

huden vilket då kan generera besvärliga och svårläkta blåsor (Naturskyddsföreningen Skåne, 

2019c).  

 

	
Figur 6: Jätteloka (Naturvårdsverket, 2017d). 
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Figur 7: Karta hämtad från Artportalen (2019c) som visar inrapporterade fynd av jätteloka 

under 2018 där gula prickar visar enstaka fynd och blå prickar visar kluster av fynd. 

 

3.7.3.1 Bekämpning av jätteloka 

 

Vid bekämpning av jättelokan bör enligt Naturskyddsföreningen Skåne (2019c) 

fröställningar tas bort kontinuerligt och detta bör ske under flertalet år till de frön som 

finns i jorden har blivit förstörda. Andra bekämpningsmetoder kan vara att injicera 

växtroten med kokande vattenånga eller använda kemiska medel vid bekämpning. Betning 

från boskap är också en bra och effektiv bekämpningsmetod. Den kan komposteras men det 

är bättre att först blötlägga plantan och sedan lägga den i en sopsäck och försluta den väl för 

att plantan ska ruttna. Vid kompostering bör komposten vara täckt så att inga frön kan 

komma på villovägar och orsaka skada.	
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3.7.4 Sidenört (Asclepias syriaca) 

 

Sidenört är en växt som ursprungligen kommer från Nordamerika och den har genom 

trädgårdshandel och biodling kommit till Sverige (se figur 8). Växten kan bli cirka två 

meter hög och den skapar bestånd som är täta, stora och omfattande. Dess blommor är 

antingen vita eller rosafärgade och har en söt doft (Naturskyddsföreningen Skåne, 2019d). 

Genom privata trädgårdar har sidenört kunnat etablera sig i sydligaste Sverige (se figur 9) 

och på andra ställen i landet kan den förekomma på soptippar. På grund av 

klimatförändringar är risken stor att sidenört kan komma att rota sig och bli invasiv bland 

annat på västkusten men också i stora delar av södra Sverige (Naturvårdsverket, 2019b). 

Problemet med sidenört är att den kan framkalla allergier och den kan vara skadlig för 

människor och djur, vilket kan påverka djurens betesmarker på negativt sätt. Växten är 

tålig och snabbväxande, den kan konkurrera ut redan befintliga växtarter samt kan den 

påverka ekosystem och biologisk mångfald (Naturskyddsföreningen Skåne, 2019d).  

 

 
Figur 8: Sidenört (Naturvårdsverket, 2017e). 
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Figur 9: Karta hämtad från Artportalen (2019d) som visar inrapporterade fynd av sidenört 

där de gula prickarna visar enstaka fynd som hittats nu. 

 

3.7.4.1 Bekämpning av sidenört 

 

Sidenört bör inte planteras i privata trädgårdar då risken är stor att den sprids i naturen. En 

metod är att rycka upp hela växten för hand och se till att få med hela rotsystemet eftersom 

sidenört kan fortplanta sig med hjälp av sina rötter som finns under marken. Sidenört bör 

inte komposteras utan den ska blötläggas för att sedan placeras i en väl försluten sopsäck 

och ruttna (Naturskyddsföreningen Skåne, 2019d). 
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3.7.5 Japanskt styltgräs (Microstegium vimineum) 

 

Japanskt styltgräs finns med på EU.s lista över växter som kan bli invasiva och därför är det 

förbjudet att importera och plantera växten i den svenska naturen (se figur 10). Växten kan 

spridas med frön och rötter men den kan också oavsiktligt spridas på grund av transporter, 

import av fågelfrön och genom trädgårdshandel. Den har ännu inte rotat sig i Sverige men 

på grund av klimatförändringar är risken stor att den kommer att etablera sig från 

Trelleborg i söder till Stockholm i norr samt utmed kustområden. Problemet med japanskt 

styltgräs är att den konkurrerar ut inhemska växtarter som finns i naturen såsom skogar och 

våtmarker. Växten kan hindra återväxt av vissa trädsorter som kan finnas i skogsmarker 

samt försvårar för skogsplantor som planteras i skogar att överleva vilket då kan ha negativ 

inverkan på produktion av exempelvis timmer. Detta gör att det kan orsaka stora 

ekonomiska kostnader för skogsbolag samt ökar brandrisken (Naturvårdsverket, 2017). 

	

 

Figur 10: Japanskt styltgräs (Naturvårdsverket, 2017b). 

3.7.5.1 Bekämpning av japanskt styltgräs 

 

Det är viktigt att trädgårdsavfall från japanskt styltgräs hanteras på bra sätt vilket kan vara 

att avfallet bör lämnas till kommunens återvinningscentraler där de kan förbrännas. Växten 

bör inte komposteras utan den ska blötläggas för att sedan placeras i en väl försluten 

sopsäck och ruttna (Naturvårdsverket, 2017b).  
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3.8 Hantering av trädgårdsavfall  
Hanteringsmetoderna varieras utifrån typ av avfall, geografiska förutsättningar samt ifall det 

rör sig om sorterat eller osorterat avfall. Med hänsyn till typ av avfallsanläggning varieras 

metoderna (Avfall Sverige, 2017). Enligt miljöpedagog Mirja Hagström på Gästrike 

Återvinnare (personlig kommunikation, 16 april 2019) tas trädgårdsavfall emot eller samlas 

in från medborgare. I Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby, Hofors och Gävle kommun finns 12 

återvinningscentraler som invånare kan åka till med sitt trädgårdsavfall där de kan kasta 

avfallet antingen i containrar eller direkt i särskilda fack. Trädgårdsavfallet som kommer till 

återvinningscentralerna körs sedan iväg för bearbetning för att sedan kunna rötas 

tillsammans med matavfall på biogasanläggningen i Forsbacka vilket gör att biogas och 

gödsel produceras. Det som är viktigt är att trädgårdsavfallet som kommer till de olika 

återvinningscentralerna inte får innehålla invasiva växtarter då dessa annars kan ställa till 

problem om de hamnar i rötningsprocessen vid framställande av gödsel. Genom att 

använda gödsel som innehåller invasiva växtarter främjas spridningen vilket bör undvikas. 

Detta kan göras genom att invasiva växtarter kastas i sopsäckar som tätförsluts för att sedan 

gå till förbränning (Bilaga B). 

 

Naturvårdshandläggare Patrik Landberg på Sandvikens kommun (personlig 

kommunikation, 30 april 2019) säger att kommunen i dagsläget inte har något 

åtgärdsprogram för hantering av invasiva växtarter. Det som är på gång nu är lite 

information på kommunens hemsida men det har inte kommit ut ännu. Det Sandvikens 

kommun vill börja med är information angående lupiner då dessa orsakar stora problem 

(Bilaga A).  

 

3.9 Åtgärdsinsatser för att hindra spridning  
Naturvårdsverket har som uppgift att informera organisationer, branscher och länsstyrelser 

om hur man kan arbeta med dessa problem. De har även en nationell roll att upplysa om de 

miljöproblem som spridning av dessa arter kan ge upphov till. Tillsammans med Havs-och 

vattenmyndigheten delar Naturvårdsverket detta uppdrag (Naturvårdsverket, 2017). Enligt 

Wissman et al., (2015) är det viktigt att olika myndigheter samarbetar med varandra när 

det gäller frågor om invasiva växtarter och biologisk mångfald. Wissman et al., (2015) 

förklarar att ingen myndighet har tagit på sig ansvaret eftersom tilliten till EU:s förordning 

om invasiva växtarter har varit för stor. Därför menar Wissman et al., (2015) att det är bra 
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att samarbeta med andra länder, till exempel Sverige skulle kunna ha ett samarbete med 

Norge för att minska spridning av invasiva växtarter. 

 

3.9.1 ArtDatabanken 

ArtDatabanken är en enhet vid Sveriges lantbruksuniversitet som bland annat arbetar med 

bevarandet av den biologiska mångfalden. De har fått i uppgift från Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att utarbeta en nationell lista där risker med 

invasiva växtarter vetenskapligt klassificeras utifrån vilken invasivitet de har nu och vilken 

invasivitet de kan komma att ha i framtiden. Urvalet av invasiva växtarter har gjorts för att 

kunna bedöma vilka risker de har på den biologiska mångfalden, detta arbete gjordes under 

åren 2017 och 2018. Under arbetets gång har några växtarter försvunnit och några har 

kommit till på listan. I arbetet med att riskklassificera de invasiva växtarterna har en modell 

som kallas Generic Ecoligical Impact Assessment of Alien Species (GEIAA) används. Denna 

modell är utarbetad av den norska Artsdatabanken för att klassificera risker invasiva 

växtarter har på den biologiska mångfalden utifrån information som finns om till exempel 

arternas spridningsförmåga, livsmiljöer samt arternas livscykler i korrelation med framtida 

klimatförändringar. ArtDatabanken har även fått i uppgift från naturvårdsverket att 

utveckla och arbeta fram en webbportal åt European Network on Invasive Alien Species 

(NOBANIS). Denna webbportal innehåller bland annat data om invasiva växtarter som 

finns i de centrala och norra delarna av Europa. Webbportalen uppdateras frekvent av 

deltagande länder genom deras representanter (ArtDatabanken, 2019). 

3.9.2 LONA - Lokala naturvårdssatsningen  

För att kunna minska spridning av invasiva växtarter kan kommuner ansöka om det så 

kallade LONA-bidraget vilket ska främja olika insatser inom lokala naturvårdssatsningar. 

Exempel på projekt som kan få bidrag handlar om naturvård, friluftsliv, folkhälsa såsom 

folkbildning, kunskapsspridning, information, områdesskydd, artbestånd med mera 

(Naturvårdsverket, 2019). Sandvikens kommun har enligt naturvårdshandläggare Patrik 

Landberg (personlig kommunikation, 30 april 2019) ansökt om bidraget dock har de liksom 

alla andra kommuner i landet fått avslag eftersom regeringen har dragit ned på budgeten 

vad gäller naturvården under 2019. Sandvikens kommun har för avsikt att ansöka om 

bidraget under 2020 och om bidraget beviljas planeras det bland annat att användas till 

inventering och hantering av invasiva växtarter (Bilaga A).  
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3.10 Bekämpningskostnader  
Carlsson & Persson (2007) menar att när en växtart som är invasiv etableras inom ett 

område kan det bli svårt att utrota den därför måste åtgärder mot dessa sättas in så fort som 

möjligt. Genom att förhindra spridning av invasiva arter uppnås kostnadseffektiv 

bekämpning. Det är dyrt och problematiskt att få bort invasiva växtarter som har rotat sig. 

Inom EU utgör invasiva arter stora ekonomiska kostnader vilket är cirka 10 miljarder euro 

per år, detta innefattar djur och växter (Naturskyddsföreningen, 2018). I Sverige är 

kostnaderna för bekämpning av invasiva arter mellan 1,1 – 4,5 miljarder svenska kronor 

per år (Sveriges Riksdag, 2018). På ett internationellt plan pågår arbeten som syftar till att 

begränsa spridning men EU:s fria rörlighet gällande varor och tjänster motverkar ett 

effektivt skydd mot denna spridning (SLU, 2018).  
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4 Diskussion  

Vid klimatförändringar kan växtarters sammansättning ändras, detta medför att nya arter 

etableras och inhemska arter försvinner. De nya arterna kan komma att trivas i deras nya 

miljöer vilket kan medför att de konkurrerar bort inhemsk vegetation. Tidig identifiering 

av nya växtarter är viktigt för att kunna hindra spridning men även bekämpning av redan 

etablerade växtarter är också ett viktigt arbete som måste ske (Carlsson och Persson, 

2007). Klimatförändringar och ökad globalisering är faktorer som kan orsaka att invasiva 

växtarter sprids. Information som insamlats från intervjuer med Sandvikens kommun och 

en enkätundersökning bland kommuner i Sverige visar att trädgårdsavfall och 

klimatförändringar har inverkan på att invasiva växtarter sprids. Från enkätundersökningen 

som gjordes bland kommuner i Sverige framkom det att bekämpning bör ske i ett tidigt 

stadie, helst innan fröspridningen tar fart, detta för att förhindra etablering av invasiva 

växtarter i naturen. Genom globalisering transporters varor och människor runt hela 

världen vilket medför att växtarter följer med till nya områden, detta sker både avsiktligt 

men också oavsiktligt. Det behövs ökad förståelse och strängare kontroller av varor och 

tjänster som importeras och exporteras för att förhindra spridning (Hellman et al., 2008).  

 

Dehnen-Schmutz, Touza, Perrings och Williamson (2007) har forskat om dumpning av 

trädgårdsavfall och dess konsekvenser såsom spridning av invasiva växtarter och hur det kan 

leda till negativ inverkan på biologisk mångfald och ekosystem i hela världen. Den inverkan 

som trädgårdsavfall har på spridning av invasiva växtarter uppkommer genom att människor 

slänger sitt trädgårdsavfall i naturen vilket leder till att invasiva växtarter sprids ohämmat 

samt konkurrerar ut inhemsk vegetation. 

 

Studien har givit exempel på två invasiva växtarter varav den ena har hittats i liten skala i 

sydligaste Sverige, denna växt heter sidenört. Den andra invasiva växtarten som heter 

japansk styltgräs har ännu inte etablerats men om åtgärder inte sätts in är risken stor att den 

kommer att göra det. Växtarter som ännu inte har etablerats i Sverige men som man har 

hittat på vissa ställen är det viktigt att ta fram åtgärder för att hindra att de sprids och 

etableras i den svenska naturen. Det är viktigt att människor informeras om hur dessa arter 

ser ut och hur de ska gå tillväga för att rapportera fynd till berörda kommuner 

(Naturvårdsverket, 2017). 
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Trädgårdsavfall är avfall som kommer från privata trädgårdar och offentliga parker. Detta 

avfall består av organiska material såsom gräs, löv, kvistar, blommor och oorganiska 

material såsom jord och sten. Hanteringen av dessa organiska eller oorganiska material 

varieras beroende på vilken sort det är och det kan vara olika metoder till olika avfall 

(Boldrin & Christensen, 2010). Det är viktigt att hantera trädgårdsavfall på sådant sätt att 

spridning förhindras. Enligt miljöpedagog Mirja Hagström på Gästrike Återvinnare 

(personlig kommunikation, 16 april 2019) ska invasiva växtarter som exempelvis 

blomsterlupin, parkslide och jätteloka kastas i sopsäck som sedan tätförsluts och detta ska 

sedan gå till förbränning för att eliminera spridningsrisken.  

4.1 Bekämpning och kostnader 
 

Enligt naturvårdshandläggare Patrik Landberg (personlig kommunikation, 30 april 2019) är 

bekämpning av invasiva växtarter kostsamt och tidskrävande då det kan behövas omfattande 

åtgärder för att utrota dem (Bilaga A). Resultatet i vår studie visar att bekämpning av 

växtarter bör ske vid ett tidigt stadium av växtsäsongen innan fröproduktionen tar fart och 

växter kan också behöva grävas upp med rötter för att undvika så kallade rotskott vilket 

också är en stor källa till spridning. För att undvika att frön från invasiva arter sprids skulle 

en åtgärd kunna vara att exempelvis Trafikverket slår vägkanter med invasiva växter fler 

gånger per säsong för att undvika fröspridning.  

 

Ett annat exempel som kan hjälpa till att förhindra spridning av invasiva växtarter är att 

införa regler till husägare vilket gjorts i Storbritannien. Där får husägare inte försäkra sina 

hus om de har parkslide på sin tomt, på grund av de skador och ekonomiska kostnader som 

parkslide kan medföra genom rotskott vilket orsakar förödelse bland annat på vatten- och 

avloppsledningar. Detta är en åtgärd som skulle kunna införas även i Sverige, om 

människor inte bekämpar sina invasiva växtarter som de har i sina trädgårdar får de heller 

inte ha en försäkring på sitt hus. En tvingande åtgärd kommer att medföra ökad 

medvetenhet och att människor börjar bekämpa de invasiva växtarter som de har i sina 

trädgårdar vilket i sin tur leder till att hindra spridning.  

 

 



 

30 

4.2 Information för att minska spridning 
 

Information är ett sätt som kan öka människors medvetenhet angående klimatförändringars 

och trädgårdsavfallets inverkan på spridning av invasiva växtarter. Kommunens hemsida kan 

användas som informationskanal för att upplysa invånare om risker som kan uppkomma på 

grund av invasiva växtarters spridning.  

Enligt besöksenkäten som gjordes på 40 kommuninvånare i Sandviken visade den att alla 

tillfrågade hade hört talas om klimatförändringar, men hälften av de tillfrågade visste inte 

att klimatförändringar kan medföra spridning av invasiva växtarter (Bilaga D). Den 

webbaserade enkätundersökningen till olika kommuner visade att hälften av de tillfrågade 

kommunerna inte hade någon kunskap om att klimatförändringar kan vara en orsak till 

spridning av invasiva växtarter (Bilaga C).  

Kommunens hemsida bör vara enkel att använda och det ska vara lätt att hitta 

kontaktuppgifter till ansvariga personer. Sidan ska också vara tydlig med vilka frön och 

växter kommuninvånare får köpa och plantera i sina trädgårdar. Text och bild om vilka 

arter som är invasiva och vilka skador de kan åsamka bör finnas på kommunens hemsida och 

ska vara informativt skrivet på ett sätt som gör att alla har möjlighet att förstå vad som 

gäller.  

 

Mölndal kommun har börjat med att informera invånare samt tagit fram en handlingsplan 

för hur kommunen ska gå vidare med de invasiva växtarterna på sin egen mark i enlighet 

med lagstiftning. Uppsala kommun har börjat att kartlägga samt bekämpa invasiva växtarter 

innan fröspridning (Bilaga C).  

4.3 Samarbete för att minska spridning  
 

Samarbetet mellan olika myndigheter behöver förstärkas när det handlar om invasiva 

växtarter och vilka problem som kan uppkomma. I Sverige har Naturvårdsverket som 

uppgift att informera myndigheter och organisationer om vilka roller de har vad gäller 

miljöproblem och om spridning av invasiva växtarter samt vilka åtgärder som bör tas i 

beaktande. Det kan även vara av vikt att angränsande länder samarbetar då exempelvis 

Norge har kommit långt i sitt arbete med att minska spridning av invasiva växtarter.  
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Resultatet från intervjun med Sandvikens kommun visar att kommunen bör ha ett 

samarbete med Gästrike Återvinnare och tillsammans med dem skicka ut broschyrer till 

invånare om hur trädgårdsavfall ska sorteras och hur invasiva växtarter måste hanteras för 

att förhindra spridning (Bilaga A). Det är därför viktigt att genom exempelvis information 

upplysa om vilka växter som är invasiva och att dessa måste förpackas i plastsäck och 

förslutas för att sedan gå till förbränning (Bilaga B). 

4.4 Underlätta för invånare 
 

Enligt miljöpedagog Mirja Hagström (personlig kommunikation, 16 april 2019) underlättar 

Gästrike Återvinnare för invånare genom att ha generösa öppettider både på vardagar, 

helger och kvällar för att hitta tider och tillfällen som passar dem bäst för att lämna sitt 

avfall på återvinningscentraler. Ett annat alternativ är att invånare kan välja att ha en 

trädgårdstunna hemma vid sin tomt som är avsedd för trädgårdsavfall. Detta är ett 

alternativ som kostar pengar och resultatet från besöksenkäten som gjordes på invånare i 

Sandvikens kommun visar att ungefär 40 % av de tillfrågade inte är beredda att betala för 

denna tjänst. 

 

Idag finns det möjlighet att rapporter fynd till artportalen men denna tjänst behöver också 

finnas på kommuners hemsidor. Detta kommer att underlätta för kommuner att kunna gå 

in och göra snabba och effektiva åtgärder innan spridning är ett faktum. För invånare i 

Sandvikens kommun finns enligt stadsträdgårdsmästare Christian Jansson (personlig 

kommunikation, 30 april 2019) möjlighet att rapportera fynd till kommunen antingen 

genom att prata med någon ansvarig person eller att tala in på telefonsvarare. Detta kan 

hjälpa kommunen att hitta problemområden och snabbt gå in med åtgärder för att bekämpa 

de invasiva växtarterna och förhindra spridning till nya områden, men det som skulle 

underlätta är att kommuninvånare ges möjlighet att rapportera fynd till kommunens 

hemsida vilket de skulle kunna göra närsomhelst på dygnet.  
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5 Slutsatser 

Klimatförändringars inverkan på spridning av invasiva växtarter beror på stigande 

temperaturer, global uppvärmning och förändring av jordens klimat. På grund av detta 

sprids invasiva växtarter till nya områden, etableras och konkurrerar bort befintlig 

vegetation. Den inverkan som trädgårdsavfall har på spridning av invasiva växtarter 

uppkommer genom att människor dumpar sitt trädgårdsavfall i naturen vilket leder till att 

invasiva växtarter sprids. De invasiva växtarterna skapar problem genom att konkurrera 

bort befintlig vegetation, inverka på ekosystem och biologiska mångfald. Människors och 

djurs hälsa samt jord- och skogsbruk kan få stora negativa konsekvenser utifrån spridningen 

av de invasiva växtarterna, därför är det viktigt att förhindra spridningen så tidigt som 

möjligt. 

 

För att minska spridning bör ett åtgärdsprogram tas fram och göras lättåtkomligt för 

myndigheter, kommuner och markägare för att underlätta samarbeten dem emellan. 

Kommuner och återvinningscentraler bör samarbeta för att upplysa och underlätta för 

kommuninvånare hur hantering av trädgårdsavfall bör ske. Sandvikens kommun bör 

kartlägga de områden där problemen är som störst för att kunna göra åtgärder för 

bekämpning innan växtarterna hinner spridas till nya områden. Kommuner som har 

problem med invasiva växtarter men som ännu inte har tagit tag i problematiken bör liksom 

Mölndals kommun gå ut med information och ta fram en handlingsplan och dessa 

kommuner kan också ta efter Uppsala genom att kartlägga problemområden för att kunna 

se vilka områden som har behov av bekämpning och där sätta in åtgärder. 

 

Blomsterlupin, parkslide och jätteloka är exempel på invasiva växtarter som har spridits och 

etablerats i Sverige. Sidenört är en invasiv växtart som på grund av klimatförändring har 

etablerats i de sydligaste delarna av Sverige och japanskt styltgräs har ännu inte kommit till 

Sverige men på grund av klimatförändringar kan den komma att etableras i Sverige. 

 

För att hindra att invasiva växtarter hamnar bland trädgårdsavfallet krävs det att kommuner 

och återvinningscentraler har tydlig information vilket kan fås genom kampanjer för att 

informera människor om hur klimatförändringar och trädgårdsavfall kan ha inverkan på 

spridning av invasiva växtarter samt vilka problem som kan uppkomma. Kommuner bör ha 

föreskrifter om vilka växtarter som invånare kan odla i sina trädgårdar men även ha tydliga 
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instruktioner om hur invasiva växtarter ska hanteras. Kommuner och återvinningscentraler 

bör ha samarbeten med Trafikverket för att få bort lupiner efter vägkanter då dessa lupiner 

är ett av de större problemen som finns idag. Det som är viktigt vid bekämpning av lupiner 

är att vägkanter behöver slås mer än en gång per säsong för att hindra spridning.  

 

Utifrån studien som gjorts föreslår författarna följande: 

 

o Utveckla kommuners hemsidor för att kunna inrapportera fynd. 

 

o Kommuner bör komma med information till invånare om spridningsrisker och vad 

det kan medföra. 

 

o Försäkringsbolag bör införa regler om vad som gäller för invasiva växtarter annars 

kan den som äger hus nekas att försäkra sin egendom.  

 

o Information bör nå ut till invånare att trädgårdsavfall från invasiva växtarter ska 

stoppas i säck och tätförslutas för att sedan läggas på brännbart avfall. 
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6 Framtida studier  

Inom detta ämne skulle framtida studier kunna göras om nya metoder för hävd av vägrenar 

som inte gynnar invasiva växtarter. En annan fortsättning av denna studie skulle kunna vara 

att undersöka hur rengöring av arbetsmaskiner som används vid vägbyggen, vägdiken, 

vägbankar och bebyggelse kan förhindra spridning av invasiva växtarter. Studien visar att 

det är brist på kunskap vad gäller hantering av invasiva växtarter, därför skulle det kunna 

genomföras en fortsatt undersökning om hur sociala medier kan bidra till att öka 

medvetenheten bland invånare om klimatförändringar, trädgårdsavfall och spridning av 

invasiva växtarter. En annan framtida studie skulle kunna vara att se över juridiken vad 

gäller lagar och regler, hur dessa kan förbättras och ”tvinga” människor att hantera 

trädgårdsavfall på sådant sätt att spridning förhindras. 
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