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Bekämpning av invasiva arter 

Föreningarna noterar med tacksamhet att Lunds kommun anstränger sig för att utrota 
jätteloka i kommunen. Tyvärr är det inte den enda arten som sprider sig hejdlöst. I flera 
radioprogram på senare tid har problemen med invasiva arter lyfts fram, bl.a. av Nils 
Carlsson på länsstyrelsen. Han berättade bl.a. att om parkslide får ordentligt fäste 
måste den grävas upp, i värsta fall till fyra meters djup. I England satsar man enorma 
summor, flera hundra miljoner årligen har nämnts, på att bekämpa denna växt medan 
man på andra håll avvaktar. Att vänta är i detta fall en dålig metod eftersom 
bekämpningen blir mycket dyrare då. 

En EU-förordning om invasiva arter trädde i kraft 150101 och 170801 kom det en lista 
över 48 arter som utgör enorma problem i EU. Hittills finns ca 10 av dem i Sverige. 
Inom EU är det förbjudet att ta in, sälja och släppa ut dessa arter i naturen. 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en 
svensk strategi, vilken väntas till nyår. 

En av våra medlemmar anmälde en stor förekomst av parkslide på kommunal mark via 
Felanmälan på kommunens hemsida men har ännu inte fått något svar. Parkslide kan 
påträffas på många ställen som kommunala parker, planteringar och oanvända 
odlingslotter. 

Föreningarna uppmanar kommunen att ta fram en metod, inklusive finansiering, för 
bekämpning av invasiva växter, offentliggöra den och meddela vilka arter man 
prioriterar. Föreningarna har många kunniga botanister som är villiga att hjälpa till 
genom att via Felanmälan ange var arterna i fråga finns. 

Föreningarna ser fram mot krafttag mot de invasiva arterna.  

Med vänlig hälsning 

 För Lunds Naturskyddsförening 
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