
På en 200 meter lång strandsträcka 
norr om BOJK har invasiva växter 
plockats bort för att inte konkurrera ut 
naturligt förekommande växter på 
stranden. Vissa av växterna kommer 
behöva upprepad nedklippning. 
Närmast stigen kommer vi så 
småningom att så in äng. 

Parkslide 
Kommer ursprungligen från östra Asien och 
importerades som prydnadsväxt. Parksliden 
kan på en säsong bli drygt två meter hög och 
sprida sig flera meter från ursprungsplantan. 
Ytterst små delar av roten kan bilda nya 
plantor och rötterna kan tränga in i byggnader, 
i vattenledningar och genom 
asfalt. Parksliden tränger 
undan inhemska 
växtarter, och förändrar 
därmed hela ekosystem. 

Vi inleder med att trötta ut 
plantan genom upprepad nedklippning.

Vresros 
Importerades till Sverige på 1700-talet och 
användes till att binda sand i strandmiljöer. 
Vresrosen sprider sig med både frö och rot-
skott till den närliggande omgivningen och 
påverkar sandmiljöer mycket negativt. Växten 
tränger också undan de inhemska växter 
som ska finnas i den sandiga 
strandmiljön. Vresros 
finns ännu sparsamt i 
området och bekämpas 
genom nedklippning 
där den kommer upp.

Invasiva växter 

Tysklönn
Infördes till Sverige på 1700-talet och anses 
numera naturaliserad. Arten har visat sig 
konkurrera ut inhemska lövträd 
om den inte hålls i schack 
genom rensning av sly 
och borttagning av 
enstaka individer.

Läs mer om projektet på 
www.lomma.se/lifebjärred

Havtorn
Genom plantering har denna art fått kraftig 
spridning i södra Sverige, och pekas därför ut 
som en regionalt invasiv växt. Arten är effektiv 
på att binda kväve och kan förändra
omgivande flora radikalt, med större inslag av 
näringsgynnade arter som
till exempel brännässlor. 

Växten går att gräva bort.

Pestskråp
Förekommer odlad eller förvildad i stora delar 
av södra Sverige. Artens stora bladverk 
skuggar ut andra växter och 
lämnar sedan jorden bar, 
vilket kan öka risken för 
erosion på utsatta 
platser längs med 
vatten och branter. 

Växten går att gräva bort.


