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Abstract 
The purpose of this study was to investigate if botanical gardens in Stockholm, Uppsala and 
Gothenburg could be a source for spread of invasive species in Sweden. The method 
consisted of visits to each garden with inventory of the collections and interviews with the 
staff. The species included in the study were either on or suggested for the list in the EU 
regulation 1143/2014 or listed by the Swedish Environmental Protection Agency as invasive 
or potentially invasive species in Sweden. 16 of the 34 species included in the study were 
found within or around one or more gardens and of those are 8 already established in 
Sweden and 6 could establish and become invasive with climate change. The study showed 
that the invasive species could outcompete other organisms by being fast growing and 
persistent as well as highly reproductive and sometimes harmful to other plants, animals or 
humans. It also suggests that high seed production and vegetative reproduction from small 
plant fragments may facilitate spread from botanical gardens in general. By creating 
awareness of invasive species, the gardens could prevent spread from other sources. Whether 
or not the gardens’ management of their collections could lead to spread and introduction of 
invasive species in Sweden is still unexplored and suitable for further studies. The species’ 
traits however do pose a risk of spread from the botanical gardens in the study, as well as 
other gardens, and establishment in the Swedish nature. 
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1. Inledning och bakgrund 
1 januari 2015 kom en EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Syftet är att man med hjälp av den 
ska skydda samhället och miljön mot de skador som invasiva främmande arter orsakar. I 
förordningen finns en lista på 49 arter som är förbjudna att bland annat hålla, odla och 
utbyta. Många invasiva främmande arter konkurrerar ut inhemska arter och förändrar deras 
livsmiljö. Ett känt exempel är blomsterlupinen, Lupinus polyphyllus, som genom att fixera 
kväve gör marken där den växer näringsrikare med tiden (Kyrkander, Örnberg och Fridolf 
2016). Livsvillkoren för övrig flora förändras då och missgynnar arter som är anpassade till 
näringsfattiga miljöer.  
 
Invasiva främmande arter påverkar inte bara miljön utan även samhället i stor grad, främst 
ekonomiskt. I en europeisk undersökning av Kettunen et al. (2009) har kostnaden för skador 
och kontroll av invasiva arter i Europa uppskattats till 12,5 miljarder euro per år. För tolv 
etablerade invasiva arter i Sverige uppskattades en kostnad för skador och kontroll av Gren 
et al. (2007) till 1,1–4,5 miljarder kronor per år. I dessa kostnadsuppskattningar är förlust av 
exempelvis biologisk mångfald eller kulturella värden inte medräknat och de innefattar bara 
ett begränsat antal arter (Naturvårdsverket 2008).  
 
I många fall är det mer ekologiskt och ekonomiskt lönsamt att förebygga och förhindra 
spridning och etablering av invasiva arter än att bekämpa de som redan etablerats. I en 
rapport av Naturvårdsverket (2008) framgick det av en konsekvensanalys att förebyggande 
åtgärder innan en art introduceras och etableras skulle kosta runt 1–2 miljoner kronor per år 
och art. För redan etablerade arter ligger istället kostnaden på 15–70 miljoner kronor per år 
och art (Naturvårdsverket 2008). Den kostnaden är troligen större i slutändan då den likt 
tidigare nämnda kostnader inte har räknat med förlust av eventuella biologiska, ekologiska 
eller sociala värden.  
 
Botaniska trädgårdar med sina samlingar av exotiska växter utgör en potentiell källa för 
spridning av arter som kan bli invasiva. Botaniska trädgårdars viktigaste syfte är att bevara 
växtarter, bland annat i form av levande samlingar och arkivering av frön (Hulme 2011). 
Genom sin verksamhet erbjuder botaniska trädgårdar forskning, utbildning och 
utställningar för professionella och för allmänheten (Hulme 2011). Men botaniska 
trädgårdar sprider inte bara kunskap utan det händer att arter sprids från deras samlingar. 
Av 34 undersökta växtarter på Internationella naturvårdsunionens [IUCN] lista över de 100 
mest invasiva arterna i världen finns det publicerad data som indikerar att 19 st. troligen 
spridits från botaniska trädgårdar (Hulme 2011). En av dessa arter är vattenhyacinten, 
Eichhornia crassipes. Efter att människan tagit vattenhyacinten från Sydamerika till USA, 
Europa, Afrika och Indien nådde den tillslut den botaniska trädgården Bogor på Java i 
dagens Indonesien år 1894 (Jernelöv 2017). Där växte vattenhyacinten så snabbt att 
mängder av den dumpades i en flod som flöt genom trädgården (Jernelöv 2017). Det var 
alltså ett medvetet spridande av en art som så tydligt visat sig vara invasiv med sin snabba 
tillväxt. Ett annat exempel är blomsterlupinen som i Norge först noterades i Oslos botaniska 
trädgård år 1831 och som runt 1940 hade lyckats sprida sig i det vilda (NTNU 2012). Enligt 
en rapport av NOBANIS från 2015 är den vanligaste introduktionsvägen för invasiva 
främmande arter i norra Europa genom trädgårdsindustrin men även lantbruk och 
transporter utgör vanligt förekommande introduktionsvägar. Detta framgår även av Hulmes 
rapport (2011) där han också påpekar att kommersiella handelsträdgårdar spelar en viktig 
och kanske även större roll för introduktioner av främmande arter än botaniska trädgårdar. 
Hulme anser att man ändå ska fokusera på botaniska trädgårdar då de har en viktig roll 
inom bevarandebiologin där man gemensamt måste jobba mot att förhindra biologiska 
invasioner. Genom sin verksamhet kan botaniska trädgårdar också påverka attityden inom 
trädgårdsindustrin (Hulme 2011). 
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Ett sätt att förebygga och förhindra etablering och spridning av invasiva arter i naturen är att 
tidigt identifiera om dessa förekommer i botaniska trädgårdar och hur arbetet med invasiva 
arter ser ut i trädgårdarna. Eftersom en stor del av botaniska trädgårdars verksamhet går ut 
på att förmedla kunskap om framförallt växter kan även de ha stor betydelse för hur 
information om invasiva arter når ut till allmänheten och andra verksamheter. 
 
Regeringen har lämnat en lagrådsremiss som föreslås träda i kraft 1 augusti 2018 med 
förslag på ändringar i miljöbalken för att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU-
förordningen nr 1143/2014. Naturvårdsverket uppgav i en mejlkorrespondens att de inte 
slutgiltigt tagit ställning om botaniska trädgårdar ska kunna omfattas av ett undantag från 
de restriktioner som anges i artikel 7 i EU-s förordning nr 1143/2014 (2018).  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utröna om botaniska trädgårdar kan utgöra en spridningskälla 
för invasiva arter i Sverige. Studien fokuserar på Bergianska trädgården i Stockholm, 
Uppsala linneanska trädgårdar samt Göteborgs botaniska trädgård. Frågorna studien ämnar 
svara på är: 

1. Vilka av de invasiva arterna i EU:s förordning nr 1143/2014 finns i och i angränsning 

till de utvalda botaniska trädgårdarna i Stockholm, Göteborg och Uppsala? 

2. Vilka av de arter som Naturvårdsverket listar som invasiva och potentiellt invasiva 

finns i och i angränsning till de utvalda botaniska trädgårdarna i Stockholm, 

Göteborg och Uppsala? 

3. Vilka egenskaper hos dessa växtarter gör att de är invasiva? 

4. Hur ser arbetet ut med invasiva arter i respektive trädgård? 

 
1.2 Avgränsningar och definitioner 
I studien undersöks 34 växtarter som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige eller Europa. 
Av de 34 arterna är 23 listade i Europaparlamentet och rådets förordning nr 1143/2014 om 
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Av 
de återstående arterna är fem föreslagna för listning på EU-förteckningen 2018 och sex är 
eller riskerar att bli invasiva i Sverige enligt Naturvårdsverket (Åsman 2018). För att enklare 
skilja trädgårdarna åt i arbetet benämns trädgården i Stockholm för Bergianska, de i 
Uppsala för Linneanska trädgårdarna och den i Göteborg för Botaniska. 
 
Med förväntade klimatförändringar menas en stigande medeltemperatur till följd av 
växthuseffekten (SMHI [u.å. a]). Övriga begrepp i detta arbete utgår från definitioner av 
Naturvårdsverket. Främmande arter är arter som har spridit sig utanför sitt naturliga 
utbredningsområde genom avsiktlig eller oavsiktlig mänsklig hjälp (Josefsson 2017). 
Invasiva främmande arter är främmande arter som spridit sig och påverkar den biologiska 
mångfalden, ekosystemet, samhället och människors hälsa negativt (Josefsson 2017). Dessa 
benämns hädanefter bara som invasiva arter. 
 
Alla datum för intervjuer och mejlkorrespondens avser år 2018.  
 

2. Material och metod 
 
Arbetet bestod delvis av fältbesök till de olika trädgårdarna där intervjuer med personalen 
och kontroll av fynduppgifter ingick och delvis av inhämtning av information via nätet och 
tryckta källor. 
 

2.1 Botaniska trädgårdarna i Stockholm, Uppsala och Göteborg 
Trädgårdarna i denna studie valdes med avseende på deras placering i större städer och 
lättillgänglighet till arbetets utgångspunkt, i Stockholm. 
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Bergianska trädgården i Stockholm har funnits vid sin nuvarande position i Brunnsviken 
sedan 1885 men har en historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1700-talet då 
bröderna Bengt och Per Jonas Bergius anlade en trädgård på sina ägor i Vasastan i 
Stockholm (Bergianska trädgården 2014). Efter brödernas död donerades ägorna till 
Kungliga vetenskapsakademin som idag är huvudmän tillsammans med Stockholms 
universitet (Bergianska trädgården 2014). Idag finns trädgårdens samlingar tillgängliga året 
om utomhus och i Edvard Andersons växthus. Deras andra växthus, Victoriahuset, med 
vattenlevande och tropiska växter har enbart öppet på sommaren (Bergianska trädgården 
2018a). Trädgårdens yta uppges vara ungefär 8 ha och innefatta cirka 6000 arter 
(Bergianska trädgården 2018b, 2018d) 
 
Uppsala linneanska trädgårdar består av Linnéträdgården, Botaniska trädgården och Linnés 
Hammarby. Linnéträdgårdens historia börjar år 1655 då Uppsala universitets botaniska 
trädgård anlades (Uppsala universitet u.å.a). I mitten av 1700-talet tog Carl von Linné över 
som föreståndare för trädgården och ordnade växterna i ekologiska planteringar eller enligt 
sexualsystemet. Trädgården är idag odlad efter hans ursprungliga plan från 1745 och kallas 
för Linnéträdgården. Botaniska trädgården var innan sin invigning 1807 Uppsalas 
slottsträdgård men donerades av kung Gustav III till Uppsala universitet 1787 (Uppsala 
universitet u.å.a). Än idag är trädgårdens viktigaste uppgift att tillgodose forskning och 
utbildning men den har också till uppgift att bevara den biologiska mångfalden (Uppsala 
universitet u.å.a). Linnés Hammarby var Carl von Linnés sommarbostad från att han köpte 
den 1758 tills att han dog. Bostaden med tillhörande trädgård ligger 13 km utanför Uppsala 
men ingår tillsammans med de mer centrala Linnéträdgården och Botaniska trädgården i 
Uppsala linneanska trädgårdar. Sammanlagt odlas det nästan 9000 arter i de linneanska 
trädgårdarna (Uppsala Universitet u.å.b) 
 
Göteborgs botaniska trädgård, Botaniska, är en av Europas största med en yta på 175 ha och 
ca 16 000 arter (Göteborgs botaniska trädgård 2018). Trädgårdens huvudsakliga uppgift har 
sedan invigningen 1923 varit utbildning och forskning och de samarbetar sedan 1936 med 
Göteborgs universitet. I angränsning till trädgården finns Änggårdsbergens naturreservat 
där trädgårdens vetenskapliga trädsamling, arboretum, finns (Göteborgs botaniska trädgård 
2017). Trädgården ansvarar för skötseln av naturreservatet tillsammans med Länsstyrelsen 
och Mölndals stad (Göteborgs botaniska trädgård 2017).  
 
2.2 Datainsamling 
För att undersöka vilka av de 34 eftersökta växtarterna som fanns i respektive trädgård 
gjordes sök i Botaniska och de Linneanska trädgårdarnas databaser över växter i deras 
samlingar. För Bergianska fanns ingen databas tillgänglig för privatpersoner utan personal 
på trädgården sökte i sin databas efter berörda arter. Ur dessa databaser kunde det utläsas 
huruvida någon eller några av arterna förekom i respektive trädgård. Påträffade arter i 
databasen kontrollerades i respektive trädgård genom att besöka de platser som arten 
uppgavs finnas på. Sökresultatet kontrollerades även av personal på tillhörande trädgård så 
att inga uppgifter var felaktiga eller inaktuella.  
 
För att undersöka om de berörda arterna förekom i angränsning till de botaniska 
trädgårdarna söktes varje art individuellt i Artportalen (Rapporteringssystem för växter, 
svampar och djur). Med hjälp av en karta med skalan 1:20 000 nedtecknades alla fynd inom 
800m från trädgårdarnas yttre gränser. Valet av distans gjordes efter en initial sökning på 
alla arter i Artportalen. Sedan hämtades information om fröspridningsavstånd för de mest 
förekommande arterna kring trädgårdarna från CABI:s Invasive Species compendium 
(2018). Utöver lokal passiv spridning från plantor på några meter kan frön och växtdelar 
färdas med vatten, djur, människor eller vid flytt av jordmassor (CABI 2018). En rimlig yttre 
gräns på 800m från de botaniska trädgårdarna sattes efter dessa efterforskningar och med 
arbetets omfattning i åtanke. Både ovaliderade och validerade fynd i Artportalen togs med i 
resultatet som presenteras i bilaga 1 och tabell 1. En sökning på totalt antal artfynd inom de 
kommuner där de närmsta artfynden till trädgårdarna rapporterats genomfördes även. 
Följande av de undersökta arterna fanns inte med i Artportalen (bilaga 1), dvs. de har aldrig 
inrapporterats, och kunde således inte eftersökas:  
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• Alternanthera philoxeroides, Alligator weed 

• Baccharis halimifolia, Saltbaccharis 

• Gunnera tinctoria, Röd jättegunnera 

• Gymnocoronis spilanthoides, Vattenflockel  

• Heracleum sosnowskyi, Bredloka 

• Hydrocotyle ranunculoides, Flytspiksblad 

• Lagarosiphon major, Afrikansk vattenpest 

• Microstegium vimineum, Japanskt styltgräs 

• Myriophyllum aquaticum, Storslinga 

• Myriophyllum heterophyllum, Kamslinga 

• Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum), Gisselpilört  

• Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata), Kudzoböna eller japansk arrowwrot 

• Salvinia molesta 

 
 

2.3 Litteratur 
För att undersöka vilka egenskaper som gjorde arterna potentiellt invasiva hämtades 
litteratur från bland annat publikationer av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och EU. 
Artfakta är även inhämtat från tryckta floror såsom Upplands och Bohusläns flora. Övrig 
information om invasiva arter och deras påverkan samt koppling till botaniska trädgårdar är 
hämtad från vetenskapliga peer-review artiklar i tidskrifter. Information om trädgårdarna är 
hämtad från deras egna publicerade information. Onlinekällor har även använts men då 
jämförts med flera andra källor för att försäkra trovärdigheten.  
 

2.4 Intervjuer 
För att undersöka hur trädgårdarna arbetar med invasiva arter ställdes frågor till personalen 
på respektive trädgård. I april månad intervjuades trädgårdsintendenterna Per Erixon och 
Jesper Kårehed på de Linneanska trädgårdarna och Mats Havström på Botaniska angående 
invasiva arter. På Bergianska svarade personalen på frågor via mejl. Frågorna till 
intervjuerna handlar bland annat om EU-förordningen, huruvida de känner till och förhåller 
sig till den, och hur trädgårdarna arbetar med arter som är eller kan bli invasiva i sina 
samlingar eller i närområdet. I bilaga 2 redovisas frågeformuläret som intervjuerna utgick 
ifrån och tilläggsfrågor för respektive trädgård. Dessa frågeformulär skickades även i förväg 
till de som skulle intervjuas så att de kunde förbereda sig. Intervjuerna spelades in med 
informanternas tillstånd. 

3. Resultat 
 
3.1 Förekomst av invasiva arter i och i angränsning till de botaniska 

trädgårdarna 
Av de 34 arterna som studien fokuserade på så återfanns 16 i åtminstone någon av 
trädgårdarna eller i deras närhet (bilaga 1). Åtta arter återfanns i och inom 800 meter från 
trädgårdarnas yttre gräns där jättebalsamin och parkslide var de enda av dessa arter som är 
noterade i angränsning till alla tre undersökta trädgårdar (tabell 1). Gul skunkkalla var den 
art som hade flest noteringar i Artportalen och då särskilt i angränsning till Botaniska i 
Göteborg (tabell 1). Av totalt 87 fynd i närheten till trädgårdarna är 16 från innan år 2006, då 
oftast från 10–15 år långa inventeringar för skapandet av floror (tabell 1).  
 
Tabell 1. Resultat över artfynd från Artportalen i och inom 800m från respektive trädgårds yttre gräns samt 
totalt antal artfynd inom de kommuner där de närmsta artfynden gjorts; Stockholm, Solna, Uppsala och 
Göteborg. Siffror inom parantes avger antal fynd av de totala som är daterade innan år 2006. Streck avser att 
inga fynd rapporterats. 

Art Bergianska 
Linneanska 

trädgårdarna 
Botaniska Totalt 

Elodea canadensis, Vattenpest 2 1 - 171 (116) 
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Art Bergianska 
Linneanska 

trädgårdarna 
Botaniska Totalt 

Elodea nuttallii, Smal vattenpest 2 - - 105 (43) 
Fallopia japonica, Parkslide 4 (1) 1 (1) 11 (3) 352 (138) 

Heracleum mantegazzianum, Jätteloka 14 (1) 2 (1) - 356 (179) 

Impatiens glandulifera, Jättebalsamin  6 (2) 2 (1) 7 314 (167) 

Lupinus polyphyllus, Blomsterlupin 3 (1) 5 (3) - 510 (350) 

Lysichiton americanus, Gul skunkkalla 1 - 27 82 (7) 

Rosa rugosa, Vresros - - 2 (2) 522 (327) 

 
 
 

3.2 Invasiva växters egenskaper 
I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning av egenskaper hos de 16 påträffade arterna. 
Egenskaperna beskrivs sedan närmre i text. Mer utförliga artbeskrivningar finns i bilaga 3.  
 
Tabell 2. Egenskaper hos 16 invasiva arter som förekom i en eller fler trädgårdar eller mer än en gång på 
Artportalen. De olika kolumnerna redovisar för varje art vilken miljö den förekommer i, hur den förökar sig, 
hur den påverkar andra arter och mänskliga aktiviteter samt andra egenskaper som gör den invasiv. Källor 
för information om arterna redovisas i texterna i bilaga 3. 

 
Art Miljö Förökning Påverkan på 

andra arter 
Effekter för 
människliga 
aktiviteter 

Övrigt som 
gör arten 
invasiv 

Gudaträd – 
Ailanthus 
altissima 

Land Frö, rotskott, 
knoppar 

Snabbväxande, 
skuggar, allelopati* 

Främst i urbana 
miljöer 

Klippning 
stimulerar 
skottbildning, 
överlever 
bränning.  

Sidenört – 
Asclepias syriaca 

Land, 
torra 
miljöer 

Vindspridda frön, 
rotknoppar 

Snabbväxande, 
allelopati* 

Ogräs i odlingar Rotdelar och 
rotknoppar kan 
aktiveras och 
spridas vid 
plöjning och 
klippning.  

Vattenhyacint – 
Eichhornia 
crassipes 

Vatten Vegetativa skott Snabbväxande, 
skuggar, förändrar 
vattenbalans och 
vattenkemi 

Kostsam 
borttagning, 
båttrafik, fiske 

 

Vattenpest – 
Elodea 
canadensis 

Vatten Vegetativa 
spridningskroppar 

Snabbväxande, 
skuggar, allelopati, 
bidrar till 
eutrofiering 

Båttrafik, fiske, 
dränering, 
vattenkraft 

Kan spridas 
med båtar, 
vatten, fåglar 

Smal vattenpest 
– Elodea 
nuttallii 

Vatten Vegetativa 
spridningskroppar 

Snabbväxande, 
skuggar, allelopati, 
bidrar till 
eutrofiering 

Båttrafik, fiske, 
dränering, 
vattenkraft 

Kan spridas 
med båtar, 
vatten, fåglar 

Parkslide – 
Fallopia 
japonica 

Land, 
längs 
vattendrag 

Vegetativt från 
jordstam eller 
växtfragment 

Snabbväxande, 
skuggar, allelopati 

Ogräs, växer 
genom 
hårdgjorda ytor 

Kan spridas 
lätt längs 
vattendrag 

Vattenflockel – 
Gymnocoronis 
spilanthoides 

Vatten Frö, vegetativt 
från 
stamfragment 

Snabbväxande, 
skuggar, förändrar 
vattenbalans och 
vattenkemi 

Dränering Kan spridas 
från slängt 
akvariematerial 

Jätteloka – 
Heracleum 
mantegazzianum 

Land Stort antal frön Snabbväxande, 
skuggar 

Skadlig växtsaft Långlivad 
fröbank 

Jättebalsamin – 
Impatiens 
glandulifera 

Land, 
fuktig 
näringsrik 
mark 

Stort antal frön Skuggar, 
konkurrerar om 
pollinatörer 

  

Blomsterlupin – 
Lupinus 
polyphyllus 

Land Stort antal frön, 
vegetativt från 
jordstam 

Beståndsbildande, 
bidrar till 
eutrofiering, 
konkurrerar om 
pollinatörer 

 Omfattande 
fröbank 

http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vaxter-och-djur/frammande-arter/ias-faktablad/k4-Fakta-dammvaxterA4-Jattebalsamin.pdf
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Art Miljö Förökning Påverkan på 
andra arter 

Effekter för 
människliga 
aktiviteter 

Övrigt som 
gör arten 
invasiv 

Gul skunkkalla – 
Lysichton 
americanus 

Land, 
blöta, 
fuktiga 
miljöer, 
längs 
vattendrag 

Stort antal frön, 
vegetativt från 
jordstam eller 
stamfragment 

Beståndsbildande  Kan spridas 
med vatten 

Storslinga – 
Myriophyllum 
aquaticum 

Vatten Frö, vegetativt 
från jordstam eller 
växtfragment 

Skuggar, förändrad 
vattenkemi 

Båttrafik, fiske  

Fjäderborstgräs 
– Pennisetum 
setaceum 

Land, 
torra 
miljöer 

Vindspridda frön Beståndsbildande, 
ökar spridning och 
intensitet på brand 

 Långlivad 
fröbank, kan 
spridas med 
vind, vatten, 
djur och 
människa 

Musselblomma – 
Pistia stratiotes 

Vatten Frö, vegetativt 
från växtfragment 

Snabbväxande, 
skuggar, förändrar 
vattenkemi och 
artsammansättning 

Båttrafik, fiske, 
dränering, 
äggläggningsplats 
för 
sjukdomsbärande 
myggor 

 

Vresros – Rosa 
rugosa 

Land Frö, vegetativt 
från jordstam 

Snabbväxande, 
skuggar 

Vassa taggar Kan spridas 
med vatten, 
djur 

Salvinia molesta Vatten Vegetativt Förändrad 
vattenkemi och 
artdiversitet 

Dränering, 
båttrafik, 
äggläggningsplats 
för 
sjukdomsbärande 
myggor 

Kan spridas 
med vind, 
vatten, 
människor 

* allelopati = skadlig för en annan art. 

 
En stor mängd frön som förvårar utrotning och effektiviserar spridningen återfinns hos 
jätteloka, jättebalsamin, blomsterlupin och gul skunkkalla (Nielsen et al. 2005, Helmisaari 
2010, NTNU 2012, Josefsson 2018). Giftiga substanser som på något sätt missgynnar andra 
djur eller växter påträffas hos gudaträd, sidenört, vattenpest, smal vattenpest och parkslide 
(Anderson 1999, Erhard och Gross 2006, Erhard, Pohnert och Gross 2007, Kowarick och 
Säumel 2007, Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). Arter som genom hög och/eller tät 
växtlighet konkurrerar ut övrig vegetation om ljus är gudaträd, vattenhyacint, vattenpest, 
smal vattenpest, parkslide, vattenflockel, jätteloka, jättebalsamin, storslinga, musselblomma 
och vresros (Nielsen et al. 2005, Kowarick och Säumel 2007, Brunel et. al. 2010, Helmisaari 
2010, Josefsson 2011, Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016, EPPO 2017 a, EPPO 2017 b, 
Jernelöv 2017). Snabb tillväxt över stora ytor som konkurrerar ut annan växtlighet om plats 
förekommer hos gudaträd, vattenpest, smal vattenpest, gul skunkkalla (Kowarick och 
Säumel 2007, Josefsson 2011, Josefsson 2018). Jättebalsamin och blomsterlupin 
konkurrerar med sina blommar med andra viktiga värdväxter för pollinerande insekter 
(Helmisaari 2010, Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). Vissa arter har även visat sig 
förändra den kemiska och biologiska balansen där de växer, exempelvis kvävefixering hos 
blomsterlupinen och reducering av plankton på grund av musselblomman (Cai 2006, 
Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). Vresrosen och jättelokan kan skada människor 
genom täta och taggiga bestånd respektive skadlig växtsaft (Nielsen et. al. 2005, 
Naturvårdsverket 2017 h). Flera arter gynnas av klippning och andra försök till utrotning då 
de har en förmåga att föröka sig vegetativt från bara små fragment av jordstammen eller 
andra delar av växten. Exempel på dessa arter är gudaträd, sidenört, vattenpest, smal 
vattenpest, parkslide och gul skunkkalla (Bhowmik och Bandeen 1976, Kowarick och Säumel 
2007, Josefsson 2011, Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016, Josefsson 2018). En del arter 
påverkar också mänsklig aktivitet såsom vattenhyacint, vattenpest, smal vattenpest, 
storslinga, musselblomma och S. molesta som med sina täta bestånd påverkar båt- och 
fiskeaktiviteter eller vattenkraft (Josefsson 2011, Brunel et. al. 2010, EPPO 2017 b Jernelöv 
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2017). Parksliden har även visat sig problematisk för infrastruktur, vägar och byggnader då 
den kan växa genom hårdgjorda material (Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). 
 

3.3 Hur ser arbetet ut med invasiva arter i de botaniska trädgårdarna 

3.3.1 Bergianska 
Svaren på det utskickade frågeformuläret till Bergianska är sammanställda från ett mejl 
(Bergianska trädgården 2018 c). 
 
Personalen på Bergianska kände till förordningen och var positiva till den och ”initiativet att 
försöka stoppa spridningen av invasiva arter” (Bergianska trädgården 2018c). De tyckte 
dock att det var problematiskt att reglerna omfattar hela EU då de ansåg att många av de 
förbjudna arterna inte utgör ett problem i norr för att de inte är härdiga nog. De säger att de 
är förståeligt att förbudet gäller handel inom EU med de förbjuda växterna men önskar att i 
egenskap som botanisk trädgård få möjligheten att visa dessa arter i pedagogiskt syfte och 
för att informera om invasiva arter. Gällande deras ställning till förordningen så avvaktar de 
Naturvårdsverkets slutliga beslut i frågan. 
 
På frågan om hur de jobbar med arter i sina samlingar som är/kan bli invasiva enligt EU- 
förordningen eller Naturvårdsverket svarade de:  

”Vi sprider inget material från trädgården. Vi anskaffar inte förbjudna arter. I en 
botanisk trädgård har vi kontroll på de arter som odlas. Vi vet vilka arter som är invasiva 
och odlar dem därefter, med begränsningar” 
Den skunkkalla som finns noterad i Artportalen är odlad av trädgården och kommer tas bort 
då den visat sig vara härdig och spritt sig i övriga delar av landet. Åtgärder för vattenväxter 
såsom vattenpest anser de svåra att utföra då det kan komma att påverka övrigt växt- och 
djurliv på platsen vid exempelvis maskinell upplockning ur en damm. För vresros kommer 
åtgärder vidtas om den skulle komma att förbjudas. Gällande arter som kommer utifrån och 
beter sig invasivt så bekämpas de aktivt, ogräs och sådant som växer på fel plats rensas bort. 
Ett problem som de haft är bestånd av björnloka i ytterområdena som än idag delvis finns 
kvar då det är en annan markägare som sköter bekämpningen, ibland inte i rätt tid. De har 
inte haft några problem med jättebalsamin eller blomsterlupin. 
 
De frågade Naturvårdsverket 2017 om de kunde få dispens att odla några av de förbjudna 
arterna. I augusti 2018 har de en visning om invasiva arter och under deras ”Höstfest” i 
september samma år kommer de informera om invasiva arter, något de även gjorde året 
innan. 
 

3.3.2 Botaniska 
Svaren från Botaniska är sammanställda från ett mejl samt från intervjun med Mats 
Havström som hölls i april månad. 
 
De känner till förordningen och tycker det är positivt att frågan uppmärksammas. Däremot 
tycker de att lagstiftningen som ger vissa arter en viss status i hela EU är negativt. Havström 
säger att man istället ” ska utgå ifrån ett framtidsscenario i ett nytt klimat och därefter 
avgöra en strategi som blir hållbar”. Att utgå från klimatzoner istället för politiska gränser 
skulle vara mer lämpligt i hans mening.  
 
De har alltid undvikit att odla arter som misstänks bete sig invasiva eller tagit bort dessa ur 
samlingarna, alternativt gör de årliga rensningar av fröplantor. Bekämpning och utrotning 
av gul skunkkalla sker kontinuerligt men de vill söka dispens för att få odla den i 
utbildningssyfte, exempelvis tillsammans med den icke-invasiva vita varianten, Lysichiton 
camtschatcensis, och hybrider mellan den och den gula (figur 1). Sedan 2010 bekämpar de 
gul skunkkalla i en del av reservatet som ingår i trädgården och ett större projekt 
genomfördes nyligen då skunkkallan grävdes bort i ett område. De kommer troligen söka 
mer pengar för att kunna gräva bort den på fler ställen i reservatet. Vresros upplever de inte 
som problematisk i trädgården men däremot på Vrångö och Rörö där de arbetar med 
bevarande av martorn och ostronört. Skulle den orsaka problem i trädgården kan den tas 
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bort. Sedan några år tillbaka bekämpar de arter som spridits från deras eller 
omkringliggande trädgårdar/parker till Änggårdsbergens naturreservat. Arter som upplevs 
vara problematiska är vårsköna (Claytonia sibirica), ramslök (Allium ursinum), parkslide, 
blekbalsamin (Impatiens parviflora), bitterskråp (Petasites japonicus) och sly från asp 
(Populus tremula), björk (Betula spp.) och bok (Fagus sylvatica).  
 

 
Figur 1 Plantering med gul skunkkalla till höger, vit skunkkala i mitten och en hybrid mellan dessa till vänster. 
Leonora Fältström, 2018. 

Trädgården är i ständig kontakt med Länsstyrelsen gällande skötseln av Änggårdsbergens 
naturreservat speciellt nu när en omskrivning av skötselplanen är på gång som ska 
specificera trädgårdens ansvar. Naturvårdsverket har kontaktat trädgården angående en 
undersökning om invasiva arter. De sökte LONA-pengar, bidrag för lokala 
naturvårdssatsningar som kommuner kan ansöka om, för en informationskampanj i 
samband med projektet att utrota den gula skunkkallan men inga medel beviljades.  
 

3.3.3 Linneanska trädgårdarna 
Svaren från de Linneanska trädgårdarna är sammanställda från intervjun som hölls i april 
månad med trädgårdsintendenterna Per Erixon och Jesper Kårehed.  
 
Både Per Erixon och Jesper Kårehed som intervjuades på de Linneanska trädgårdarna kände 
till förordningen sedan tidigare, först och främst listan över de invasiva arterna. De ansåg att 
förordningen la mycket fokus på djur och djurhållning samt att det fanns andra mer 
angelägna arter för svensk natur som inte var listade. Kårehed sa att det känns ”onödigt att 
förhålla sig till något som inte ens är en potentiell risk” då bland annat många av arterna på 
listan är vattenväxter som beter sig invasivt i varmare länder i exempelvis södra Europa. Röd 
jättegunnera, Gunnera tinctoria, som finns med på listan har de försökt odla flera gånger 
utan att lyckas. Istället ansåg de att en lista över arter som framtogs av Tyler et al. (2015) 
kändes mer relevant för Sverige och att det viktigaste av allt var en medvetenhet och 
diskussion kring ämnet. Erixon tog upp att det i förordningen står att ”varje land har rätt att 
upprätta sin egen lista” och att den från Tyler et al. (2015) då skulle passa. Nagoyaprotokollet 
och kommissioner som berör frö- och växtutbyte var mer aktuella för trädgårdens del. De 
nämner också att handelsträdgårdar som fortfarande säljer och marknadsför vissa av de 
invasiva arterna är ett större problem som åtgärderna borde fokusera på. 
 
För trädgården utgjorde förordningen med tillhörande lista inget större problem och 
orsakade inget ekonomiskt bortfall då de kunde odla andra växter än de som var listade. 
Exempelvis var jättebalsaminen utbytt mot springkorn som har liknande spridningsbiologi. 
Jättebalsaminen och sidenört var två arter som de aktivt valt att ta bort från trädgården 
sedan förordningen kom men inte för att de själva såg dessa som problematiska utan för att 
det hade varit dålig policy att ha kvar arterna. Om de skulle ha kvar växterna ändå hade 
trädgården behövt ansöka om tillstånd och skylta med information om förbudet och då var 
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valet att odla andra växter ett enklare alternativ. I trädgårdens växthus fanns fortfarande 
vattenhyacint, musselblomma och storslinga som de eventuellt kommer söka undantag för 
även om de själva inte tyckte det fanns någon risk för spridning. Växterna har funnits där i 
50 år och de ansåg inte att det fanns en chans för överlevnad eller spridning utanför 
växthuset. De uppgav att de inte hade några problem att invasiva arter kom utifrån och 
hotade trädgården. Istället var det ogräs i deras odlingar samt vissa växter i samlingarna som 
sprider sig lätt utan att vara invasiva som utgjorde större problem. Med stora gräsytor kring 
planteringarna samt asfalterade vägar runtom trädgården anser de att 
spridningsmöjligheterna minskar.  
 
De hade inte varit i kontakt med eller blivit kontaktad av någon myndighet då det inte känt 
ett behov av detta. Eventuellt tänker de söka tillstånd om de arter i växthuset som fanns med 
på listan samt för ett snart 100-årigt exemplar av vresros som inhämtats från Kamchatka och 
ansågs vara väldigt värdefullt och unikt. Rotskotten från den klipps varje år för att förhindra 
vegetativ spridning och ytor med gräsmattor runtom försvårar ytterligare spridning.  
 
Det fanns inga planer på att arrangera visningar eller informationsblad om invasiva arter i 
trädgården. Det förekommer dock i vissa visningar att de kommer in på ämnet med invasiva 
arter i samband med exempelvis spridnings- eller pollinationsbiologi. Med en ökad allmän 
uppmärksamhet på invasiva arter och vid förfrågningar fanns det möjlighet att i framtiden ta 
upp ämnet invasiva arter under visningar. 

4. Diskussion 
 
Botaniska trädgårdar med sina samlingar av exotiska växter utgör en potentiell källa för 
spridning av arter som kan bli invasiva. Av 34 undersökta växtarter på Internationella 
naturvårdsunionens [IUCN] lista över de 100 mest invasiva arterna i världen finns det 
publicerad data som indikerar att 19 st. troligen spridits från botaniska trädgårdar (Hulme 
2011). Syftet med denna studie var att utröna om botaniska trädgårdar kan utgöra 
spridningskällor för invasiva arter i Sverige. I detta ingick att undersöka om invasiva eller 
potentiellt invasiva arter finns i eller i angränsning till botaniska trädgårdar i Stockholm, 
Uppsala och Göteborg, vilka egenskaper som gör dessa invasiva samt hur respektive 
trädgård arbetar med invasiva arter.  
 
Efter sökning på Artportalen och i trädgårdarnas databaser samt egen kontroll av fynd i 
trädgårdarna framgick det att 16 av 34 undersökta arter i EU:s förordning nr 1143/2014 och 
på Naturvårdsverkets lista över invasiva återfanns i eller i angränsning till en eller fler av de 
utvalda botaniska trädgårdarna i Stockholm, Göteborg och Uppsala (bilaga 1). Av dessa är 
fyra arter listade av Naturvårdsverket som invasiva eller potentiellt invasiva. Övriga är 
listade eller förslagna till EU-förordningen. Av de åtta arter som påträffades i angränsning 
till trädgårdarna är hälften med i EU-förordningen och hälften listade som invasiva eller 
potentiellt invasiva i Sverige av Naturvårdsverket (tab.1). Gemensamt för alla åtta arter är 
dock att de redan är etablerade och mer eller mindre invasiva i Sverige, vilket sannolikt är 
anledningen till att de finns noterade på Artportalen till skillnad från övriga arter som inte 
förekommer vilt i Sverige (Hertzman 2016, Havs- och Vattenmyndigheten 2017 a, Havs- och 
vattenmyndigheten 2017 c, Naturvårdsverket 2017 b, Naturvårdsverket 2017 c, 
Naturvårdsverket 2017 f, Naturvårdsverket 2017 h, Josefsson 2018). Dessa åtta arter kan 
möjligtvis ha spritt sig från trädgårdarna eller i framtiden komma att spridas närmre eller 
även in i trädgårdarna. Flera fynd på Artportalen är gamla och kan idag vara felaktiga, 
antingen finns de inte kvar eller så finns det fler än när fyndet gjordes. Trots att dessa åtta 
arter redan är mer eller mindre etablerade i Sverige är det viktigt att förebygga och förhindra 
fortsatt spridning för att minska deras effekt på den biologiska mångfalden. Vattenpest, 
parkslide, blomsterlupin och vresros som är de fyra arter som Naturvårdsverket listar som 
invasiva eller potentiellt invasiva och som fanns noterade i eller utanför en eller fler 
trädgårdar (bilaga 1) bör då rimligtvis tas upp på EU-förteckningen och regleras bättre. 
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Arter som blir invasiva när de introduceras till nya områden har vanligen effektiv 
reproduktion och är snabbväxande samt uppvisar hög beständighet vilket konkurrerar ut 
andra arter (Havs- och vattenmyndigheten 2017 b). Dessa egenskaper återfinns också i olika 
grad hos de arter som listas som invasiva och som påträffats i eller i närheten till de 
undersökta botaniska trädgårdarna vilket redovisas i tabell 2. Sex av de 16 arterna är 
akvatiska (tabell 2). Gemensamt för dessa arter är att de kan sprida sig vegetativt med 
rotskott eller från växtfragment och de kan breda ut sig över stora vattenytor vilket skuggar 
andra arter och kan påverka båt-, fiskeaktiviteter och dränering. Flera av de akvatiska 
arterna påverkar även den kemiska eller biologiska sammansättningen i vattnet samt 
vattenbalansen (tabell 2). De flesta av de landlevande växterna kan också sprida sig 
vegetativt med rotskott eller från växtfragment men även med hjälp av en stor mängd frön 
(Nielsen et. al. 2005, Helmisaari 2010, NTNU 2012, Josefsson 2018). Några är också 
beståndsbildande och konkurrerar då ut övrig växtlighet om exempelvis plats, vatten och 
näring. Gudaträd, sidenört, vattenpest och smal vattenpest innehar allelopatiska egenskaper 
vilket betyder att de innehåller eller utsöndrar ämnen som är giftiga för andra organismer 
och exempelvis hämmar deras tillväxt (Anderson 1999, Erhard och Gross 2006, Erhard, 
Pohnert och Gross 2007, Kowarick och Säumel 2007, Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). 
Jättebalsamin och blomsterlupin lockar till sig pollinatörer vilket kan missgynna och 
konkurrera ut andra pollinerande växter (Helmisaari 2010, Kyrkander, Örnberg och Fridolf 
2016). En studie har däremot visat på positiva effekter med en ökning av pollinerare till 
växter i blomsterlupinens närhet (Jakobsson och Padron 2014). Många av både de akvatiska 
och landlevande arterna är snabb- och eller högväxande och skuggar ut annan växtlighet, 
detta i kombination med de andra egenskaperna gör arterna konkurrensstarka och invasiva. 
Arter som bidrar till eutrofiering förändrar livsvillkoren för övrig flora och fauna vilket gör 
de än mer konkurrensstarka. Vresros och jätteloka kan vara direkt skadliga för människan 
med vassa taggar respektive skadlig växtsaft och musselblomma samt S. molesta kan vara 
indirekt skadliga då de kan förse sjukdomsbärande myggor med äggläggningsplatser 
(Nielsen et. al. 2005, Brunel et. al 2010, Naturvårdsverket 2017 h). Bekämpning av flera av 
dessa arter kan i många fall försvåras då de kan förökas vegetativt från små växtfragment 
och i vissa fall även stimuleras och aktiveras av exempelvis klippning och röjning (Bhowmik 
och Bandeen 1976, Kowarick och Säumel 2007, Brunel et al. 2010, Josefsson 2011, 
Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016, EPPO 2017 a, Josefsson 2018). Reproduktion i form 
av talrika frön och vegetativt från växtfragment kan göra det möjligt för arterna att spridas 
oavsiktligt från de undersökta botaniska trädgårdarna via exempelvis vind, vatten, djur eller 
människor (CABI 2018). Eftersom detta baseras på arternas egenskaper och oberoende på 
var de förekommer bör spridning även kunna ske från andra botaniska trädgårdar eller 
privata trädgårdar och handelsträdgårdar. 
 
Storslinga och sidenört som återfanns i två av de undersökta trädgårdarna (bilaga 1) bedöms 
av Naturvårdsverket (2017 d, e) kunna etablera sig och bli invasiva i landets södra delar med 
förväntade klimatförändringar. Dessa arter finns också med i EU förordningen över invasiva 
arter. Gudaträd, vattenflockel, musselblomma och S. molesta som är föreslagna till 
förordningen återfanns i minst en trädgård kan på olika sätt klara låga lufttemperaturer och 
även frost vilket ökar risken för spridning och etablering i Sverige nu och framförallt med 
förväntade klimatförändringar (Whiteman och Room 1991, Kowarick och Säumel 2007, 
EPPO 2017 a, EPPO 2017 b). Därför känns det rimligt att dessa förs upp på förordningen. 
Eftersom de sex ovannämnda arterna bedöms eller har egenskaper för att kunna etableras 
och bli invasiva i Sverige finns det en risk att de sprids från de botaniska trädgårdarna där de 
påträffats samt eventuellt från andra botaniska trädgårdar som inte undersöktes i studien. 
Effektivt och snabbt växt- och spridningssätt hos de invasiva arterna och möjlighet till 
spridning i nordligare klimat gör det viktigt att i ett tidigt skede förebygga och förhindra 
etablering och spridning av dessa för att minska påverkan på den biologiska mångfalden, 
djur och människor. Vattenhyacint och fjäderborstgräs som återfanns i en eller fler 
trädgårdar är med i förordningen bedöms av Naturvårdsverket (2017 a, g) inte kunna 
etablera sig och bli invasiva i Sverige på grund av klimatet. Av de 17 arter som inte 
påträffades i eller runtom trädgårdarna genomfördes ingen fördjupning och deras 
egenskaper eller möjlighet till att bli invasiva har således inte kartlagts. Eftersom de inte 
förekom i eller vid de tre undersökta trädgårdarna är det inte heller troligt att dessa skulle 
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kunna sprida sig därifrån. Har de egenskaper som gör det möjligt för etablering i Sverige kan 
det finnas en risk att de sprids från andra botaniska trädgårdar som inte var med i studien. 
 
I intervjuerna med de undersökta botaniska trädgårdarna kring hur de arbetar med invasiva 
arter så framkom det att de flesta av de påträffade arterna som är klassade som invasiva eller 
potentiellt invasiva inte beter sig som invasiva i deras odlingar. De botaniska trädgårdarna 
uppgav att de istället arbetar med andra arter som sprider sig i samlingarna, i form av 
exempelvis ogräs, som inte är klassade som invasiva. Ett undantag är Botaniska som 
bekämpar bland annat skunkkalla i sin trädgård och närliggande naturreservat och 
Bergianska som har viss informationsspridning om invasiva arter. Övriga trädgårdar har inte 
och planerar inte några sådana inslag men i de Linneanska trädgårdarna kan det hända att 
invasiva arter nämns under visningar och det finns möjlighet att ta upp det mer vid en ökad 
förfrågan. Eftersom det initialt inte uppgavs förekomma något särskilt arbete med invasiva 
arter i trädgårdarna togs inte detaljer om hantering av växter och växtmaterial upp i 
intervjuerna. Därför går det inte att säga om personalens hantering av arterna kan utgöra en 
risk för spridning från de botaniska trädgårdana. Vissa arter har trädgårdarna valt att ta bort 
på grund av förordningen eller för att de visat sig vara invasiva i övriga delar av landet, 
exempelvis gul skunkkalla i Bergianska och jättebalsamin i Linneanska trädgårdarna 
(Bergianska trädgården 2018 c, Erixon och Kårehed 2018 muntl.). Alla tre anser att listan i 
förordningen inte känns aktuell för Sverige, Botaniska tycker istället att en lista borde följa 
klimatzoner och utgå från ett framtidsscenario med ett förändrat klimat. De Linneanska 
trädgårdarna tycker att en alternativ lista uppförd för just Sverige i samband med en studie 
från 2015 (Tyler et. al) är mer aktuell och att fokus bör läggas på handelsträdgårdar som i 
större grad marknadsför och sprider invasiva arter (Erixon och Kårehed 2018 muntl.). Detta 
överensstämmer med NOBANIS (2015) och Hulmes (2011) påståenden att 
trädgårdsindustrin, där handelsträdgårdar ingår, utgör en större eller till och med den 
största introduktionskällan för främmande arter. Framtida studier skulle kunna utröna om 
fler anser att EU-förordningen är olämplig för Sverige och vilka alternativ som då kan vara 
bättre samt hur spridningen av invasiva arter ser ut från handelsträdgårdar. Alla tre 
trädgårdar planerar att söka tillstånd för att få ha kvar vissa arter med motiveringen att de 
kan användas i utbildningssyfte och att informera om invasiva arter. Detta skulle indirekt 
kunna förhindra spridning från andra källor än trädgården om fler blir medvetna om 
konsekvenserna av invasiva arter, något som har likheter med det Hulme (2011) skrev om att 
botaniska trädgårdars verksamheter kan påverka attityden hos handelsträdgårdar. Gräsytor 
och asfalterade vägar uppgavs minska spridningsmöjligheterna från de Linneanska 
trädgårdarna (Erixon och Kårehed 2018 muntl.), något som bör undersökas ytterligare i 
framtida studier. 
 
Sammanfattningsvis så finns det 16 arter i och runt de undersökta botaniska trädgårdarna 
som klassas som invasiva eller potentiellt invasiva varav bara åtta är reglerade. I dagsläget är 
åtta arter redan etablerade i Sverige och sex arter har egenskaper som gör det möjligt för 
etablering i Sverige nu och framförallt med förväntade klimatförändringar i form av höjda 
temperaturer. Det framgår av litteraturen att det finns risk för spridning av invasiva arter 
med hjälp av exempelvis vind, vatten och djur från botaniska trädgårdar, inklusive de tre i 
studien, och etablering i naturen på grund av deras egenskaper. De botaniska trädgårdarna 
kan däremot förhindra spridning av invasiva arter på andra håll genom 
informationsspridning. Det har inte undersökts om spridning kan ske som följd av 
trädgårdarnas hantering av växtmaterial eller motverkas av gräs- och asfaltstäckta ytor, som 
påståtts av trädgårdspersonal. Framtida studier kan då lämpligen fokusera på om botaniska 
trädgårdars hantering av växtmaterial kan utgöra en risk för spridning till naturen samt om 
det kan påverkas av hur trädgården och dess omgivning är utformad. Det kan även vara 
lämpligt att undersöka hur spridning ser ut från handelsträdgårdar. Värt att notera är att 
samtliga trädgårdar önskar en mer skräddarsydd listning för svenska förhållanden istället 
för den i EU-förordningen och som kan vara något att utvärdera i framtida studier. 
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Bilaga 1. Sammanställning över arter som är eller kan bli invasiva i 
botaniska trädgårdar i Stockholm, Uppsala och Göteborg. 

 
Tabell 2. Sammanställning över arter som är eller kan bli invasiva i botaniska trädgårdar i Stockholm, 
Uppsala och Göteborg. Artnamnen är tagna från EU-förteckningen över invasiva arter samt från 
Naturvårdsverkets egen lista över arter de anser vara eller riskerar att bli invasiva. I andra kolumnen står x 
för arter som förbjöds 2016, x2 för arter som förbjöds 2017 och x3 för arter som föreslogs till listning 2018. I 
tredje kolumnen indikerar ett x om arten är med på Naturvårdsverket lista. I fjärde till sjätte kolumnen 
indikerar ett x om arten påträffats i trädgårdarna. I sjunde kolumnen indikerar ett x om arten påträffats i eller 
i angränsning till trädgårdarna på Artportalen. 

1. Art 2.  
EU-

listad 

3.  
EJ EU-

reglerad 

4. 
Bergianska 

5. 
Linneanska 

trädgårdarna 

6. 
Botaniska 

7. 
Artportalen 

Ailanthus altissima, 
Gudaträd 

x₃ 
  

x x  

Alternanthera 
philoxeroides, 
Alligator weed 

x₂ 
    

 

Asclepias syriaca, 
Sidenört 

x₂ 
 

x x 
 

 

Baccharis halimifolia, 
Saltbaccharis 

x 
    

 

Cabomba caroliniana, 
Kabomba 

x 
    

 

Cardiospermum 
grandiflorum 

x₃ 
    

 

Crassula helmsii, 
Sydfyrling 

 
x 

   
 

Eichhornia crassipes, 
Vattenhyacint 

x₂ 
 

x x 
 

 

Elodea canadensis, 
Vattenpest 

 
x ev 

  
x 

Elodea nuttallii, Smal 
vattenpest 

x₂ 
 

ev 
  

x 

Fallopia japonica, 
Parkslide 

 
x x x 

 
x 

Gunnera tinctoria, 
Röd jättegunnera 

x 
    

 

Gymnocoronis 
spilanthoides, 
Vattenflockel 

x₃ 
 

x 
  

 

Heracleum 
mantegazzianum, 
Jätteloka 

x₂ 
 

x 
  

x 

Heracleum persicum, 
Tromsöloka 

x 
    

 

Heracleum 
sosnowskyi, Bredloka 

x 
    

 

Hydrocotyle 
ranunculoides, 
Flytspiksblad 

x 
    

 

Impatiens 
glandulifera, 
Jättebalsamin 

x₂ 
    

x 

Lagarosiphon major, 
Afrikansk vattenpest 

x 
    

 

Ludwigia grandiflora, 
Storblommig ludwigia 

x 
    

 

Ludwigia peploides, 
Krypludwigia 

x 
    

 

Lupinus polyphyllus, 
Blomsterlupin 

 
x x 

  
x 

Lysichiton 
americanus, Gul 
skunkkalla 

x 
 

x 
 

x x 

http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vaxter-och-djur/frammande-arter/ias-faktablad/k4-Fakta-dammvaxterA4-Jattebalsamin.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vaxter-och-djur/frammande-arter/ias-faktablad/k4-Fakta-dammvaxterA4-Jattebalsamin.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vaxter-och-djur/frammande-arter/ias-faktablad/k4-Fakta-dammvaxterA4-Jattebalsamin.pdf


18 
 

Microstegium 
vimineum, Japanskt 
styltgräs 

x₂ 
    

 

Myriophyllum 
aquaticum, Storslinga 

x 
 

x x 
 

 

Myriophyllum 
heterophyllum, 
Kamslinga 

x₂ 
    

 

Nymphoides peltata, 
Sjögull 

 x     

Parthenium 
hysterophorus, 
Flikpartenium 

x 
    

 

Pennisetum setaceum, 
Fjäderborstgräs 

x₂ 
 

x 
  

 

Persicaria perfoliata 
(Polygonum 
perfoliatum), 
Gisselpilört 

x 
    

 

Pistia stratiotes, 
Musselblomma 

x₃ 
 

x x 
 

 

Pueraria montana 
var. lobata (Pueraria 
lobata), Kudzoböna 
eller japansk 
arrowwrot 

x 
    

 

Rosa rugosa, Vresros 
 

x x x x x 

Salvinia molesta x₃ 
 

x 
  

 

 
  



19 
 

Bilaga 2. Frågeformulär till de botaniska trädgårdarna 
 

1. Känner ni till EU:s förordning om invasiva arter som kom 2015? (EU-förordning 

1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva 

främmande arter) 

2. Om ja, vad är era tankar kring den. Positiva, negativa? 

3. Om ja, hur förhåller ni er till den? 

4. Hur jobbar ni med arter i era samlingar som är/kan bli invasiva enligt EU-

förordningen eller Naturvårdsverket?  

5. Vilken hjälp/tillstånd har ni fått eller sökt hos exempelvis Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten? 

6. Vresrosen är sedan 2016 förbjuden att importera, sälja och plantera i Norge och både 

där och längs kusterna i Sverige, främst i Skåne, bekämpas den aktivt i dagsläget. 

Naturvårdsverket har listat bland annat vresrosen som en art som är eller riskerar att 

bli invasiv men som inte är EU-reglerad. Många har fortfarande vresros i sina 

trädgårdar, bland annat ni, hur ser ni på det?  

7. Har ni haft eller planerar/tänker ni ha någon slags utställning, visning eller folder om 

invasiva arter?  

Tilläggsfrågor till Bergianska trädgården 
1. Hur jobbar ni med invasiva arter som kommer utifrån, exempelvis jättebalsamin och 

blomsterlupin? (se rapporterade fynd i Artportalen nedan) 

2. Har ni haft eller planerar/tänker ni ha någon slags utställning, visning eller folder om 

invasiva arter? (Jag är medveten om en visning i augusti delvis om invasiva arter) 

2015 noterades jättebalsamin i närheten till er trädgård 
(https://www.artportalen.se/Sighting/55330816) 
2015 noterades vattenpest i närheten till er trädgård 
(https://www.artportalen.se/Sighting/55116225)  
2015 noterades blomsterlupin i närheten till er trädgård 
(https://www.artportalen.se/Sighting/55330816) 
2011 noterades gul skunkkalla i närheten till er trädgård 
(https://www.artportalen.se/Sighting/2027572) 
 
Tilläggsfrågor till Göteborgs botaniska trädgård 

1. Hur jobbar ni med invasiva arter som kommer utifrån, exempelvis jättebalsamin och 

blomsterlupin? (se exempel tagna från artportalen nedan. Gul skunkkalla har en 

separat fråga nedan) 

2. När och hur började arbetet mot den amerikanska/gula skunkkallan i er trädgård? 

Redan 2010 konstaterades det att den börjat ”bete sig invasivt de senaste åren” 

(Mats Havström https://www.expressen.se/gt/kultur/vem-ager-parken/ ) 

Parkslide noterades i/i närheten av trädgården 2010, 2012 och 2016 
https://www.artportalen.se/Sighting/3121844 
https://www.artportalen.se/Sighting/63312052 
https://www.artportalen.se/Sighting/59484069  
https://www.artportalen.se/Sighting/61034715  
Jättebalsamin noterades i/i närheten av trädgården 2015, 2016 och 2017 
https://www.artportalen.se/Sighting/55318120 
https://www.artportalen.se/Sighting/61253272  
https://www.artportalen.se/Sighting/60850851  
https://www.artportalen.se/Sighting/66902044  
Gul skunkkalla noterades i/i närheten av trädgården 2017 
https://www.artportalen.se/Sighting/66276943 
https://www.artportalen.se/Sighting/58396405 
https://www.artportalen.se/Sighting/65141542 
https://www.artportalen.se/Sighting/65266374  

https://www.artportalen.se/Sighting/55330816
https://www.artportalen.se/Sighting/55116225
https://www.artportalen.se/Sighting/55330816
https://www.artportalen.se/Sighting/2027572
https://www.expressen.se/gt/kultur/vem-ager-parken/
https://www.artportalen.se/Sighting/3121844
https://www.artportalen.se/Sighting/63312052
https://www.artportalen.se/Sighting/59484069
https://www.artportalen.se/Sighting/61034715
https://www.artportalen.se/Sighting/55318120
https://www.artportalen.se/Sighting/61253272
https://www.artportalen.se/Sighting/60850851
https://www.artportalen.se/Sighting/66902044
https://www.artportalen.se/Sighting/66276943
https://www.artportalen.se/Sighting/58396405
https://www.artportalen.se/Sighting/65141542
https://www.artportalen.se/Sighting/65266374
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Tilläggsfrågor till Uppsala linneanska trädgårdar 

1. Hur jobbar ni med invasiva arter som kommer utifrån, exempelvis jättebalsamin och 

blomsterlupin? 

Jättebalsamin noterad 2008 i en ”fd kompostanläggning” 
https://www.artportalen.se/Sighting/54079959  
Blomsterlupin noterad 2008 i en ”fd kompostanläggning” 
https://www.artportalen.se/Sighting/3614456  
 
  

https://www.artportalen.se/Sighting/54079959
https://www.artportalen.se/Sighting/3614456
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Bilaga 3. Artbeskrivningar 
 
Gudaträd - Ailanthus altissima 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Enligt trädgårdarnas egna databaser fanns gudaträd i Botaniska och Linneanska 
trädgårdarna men inte i Bergianska. Vid inventering påträffades gudaträd i Linneanska 
trädgårdarna och personal på Botaniska bekräftade att de hade ett exemplar i sin samling. 
Inga fynd av arten i närheten till trädgårdarna fanns registrerade på Artportalen.  
Ekologi 
Gudaträd är en trädart som ursprungligen kommer ifrån centrala och norra Kina och trivs på 
bland annat störda marker i varmtempererade och subtropiska klimat (Kowarick och Säumel 
2007). Arten har lyckats bli invasiv utanför sin naturliga klimatzon och spritt sig till 
kalltempererade och tropiska klimat (Cronk och Fuller 1995). Äldre individer tål kyla och 
frost bättre och har visats överleva -33°C (Kowarick och Säumel 2007). Den introducerades 
till USA och Europa på 1700-talet och har på flera ställen naturaliserats och blivit invasiv, i 
Europa förekommer den främst i urbana miljöer (Kowarick och Säumel 2007). Arten 
reproducerar sig med frön eller via rotskott och knoppar på olika delar av växten och växer 
till en början snabbt vilket konkurrerar ut annan växtlighet om plats och ljus (Kowarick och 
Säumel 2007). Giftiga ämnen i dess bark och löv ansamlas i jorden och hämmar tillväxten 
hos andra växtarter (Kowarick och Säumel 2007). Den kan överleva bränning, vissa 
ogräsmedel och klippning där de sistnämnda stimulerar skottbildning (Kowarick och Säumel 
2007). Arten är föreslagen till förordningen 2018. 
 
Sidenört - Asclepias syriaca 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Enligt trädgårdarnas egna databaser fanns sidenört i både Bergianska och Linneanska 
trädgårdarna men inte i Botaniska. Vid egen inventering påträffades sidenört i Bergianska 
men inte i Linneanska trädgårdarna. Personal på Linneanska trädgårdarna uppgav att de har 
slutat odla sidenört sedan EU-förordningen kommit. Inga fynd av arten i närheten till 
trädgårdarna fanns registrerade på Artportalen. 
Ekologi 
Sidenört är en flerårig ört som konkurrerar ut inhemsk växtlighet där den etablerats genom 
att vara snabbväxt och tålig (Naturvårdsverket 2017 d). Artens naturliga utbredningsområde 
är varma och torra jordar med mycket solexponering i östra USA och södra Kanada och den 
har ett minimikrav på 18°C i julimedeltemperatur (Bhowmik och Bandeen 1976). Den 
temperaturen har uppfyllts i södra Sverige och ibland längs Bottenhavskusten flera gånger 
de senaste 12 åren men än så länge har bara fem fynd noterats i Sverige på Artportalen 
(SMHI u.å. b). Med förväntade klimatförändringar säger Naturvårdsverket att sidenört kan 
etablera sig och bli invasiv i södra Sverige och på Västkusten (2017 d). Sidenört reproduceras 
och sprids med vindspridda frön och via tillfälliga rotknoppar eller delar av roten som kan 
aktiveras och spridas vid både plöjning och klippning, något som försvårar utrotning 
(Bhowmik och Bandeen 1976). Den är giftig för bland annat betesdjur och skapar negativa 
ekonomiska effekter som ogräs i odlad mark (Anderson 1999, Naturvårdsverket 2017 d). 
Arten är förbjuden enligt förordningen från och med 2 augusti 2017. 
 
Vattenhyacint - Eichhornia crassipes 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Enligt trädgårdarnas egna databaser fanns vattenhyacint i både Bergianska och Linneanska 
trädgårdarna men inte Botaniska. Vid inventering påträffades vattenhyacint i Linneanska 
trädgårdarna men inte i Bergianska. Inga fynd av arten i närheten till trädgårdarna fanns 
registrerade på Artportalen. 
Ekologi 
Vattenhyacinten är en akvatiskt växt som flyter på vattenytan och får lila-rosa blommor 
(Jernelöv 2017). Vattenhyacinten kommer ursprungligen från Sydamerika men den har med 
människans hjälp och sin snabba förökningstakt med vegetativa delar kommit att ta över 
många tropiska och subtropiska vattensamlingar (Jernelöv 2017). På en vecka kan den 
fördubbla sin biomassa och de växter samt växtplankton som finns under vattenytan klarar 
sig inte när vattenhyacinten blockerar solljuset (Jernelöv 2017). Utöver vegetativ förökning 
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förekommer ibland sexuell förökning med frön (Jernelöv 2007). I en studie från 1995 av 
Owens och Madsen visade det sig att vattenhyacinten klarade lufttemperaturer ner mot 5°C 
under kortare perioder. Den finns endast i trädgårdsdammar i Sverige och Naturvårdsverket 
bedömer den som icke-invasiv i landet även med förväntade klimatförändringar (2017 g). 
Det syre som växten producerar vid fotosyntes avgår till atmosfärer då bladen befinner sig på 
eller ovan vattenytan (Jernelöv 2017). Följden blir ett syrefattigt vatten då döda växtdelar 
från vattenhyacinten förbrukar syre när de sjunker till botten och bryts ner. Den mängd 
vatten som transpireras från växten till atmosfären är större jämfört med evaporationen från 
en fri vattenmassa med samma yta och det påverkar vattenbalansen i vattenmagasin och 
dammar (Jernelöv 2017). Stora bestånd av vattenhyacinter som kan täcka större delen av 
vattenytan i en vattensamling påverkar båt- och fiskeaktiviteter samt är kostsamma att ta 
bort (Jernelöv 2017). På grund av sin omfattande påverkan på miljö och samhällsekonomi 
ingår arten i ISSN:s lista över de 100 mest invasiva arterna i världen (Lowe et al. 2000). 
Arten är förbjuden enligt förordningen från och med 2 augusti 2017. 
 
Vanlig och smal vattenpest - Elodea canadensis och Elodea nutallii 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Både vanlig och smal vattenpest fanns eventuellt på Bergianska men inte hos övriga 
trädgårdar, inga fynd påträffades vid inventering. För vanlig vattenpest fanns det på 
Artportalen två fynd i närheten till Bergianska och ett fynd i närheten till Linneanska 
trädgårdarna (tab. 1). 
Ekologi 
Vattenpest och smal vattenpest är båda fleråriga akvatiska växter som trivs i näringsrika 
vatten (Josefsson 2011). De kommer båda ursprungligen från Nordamerika och tros ha spritt 
sig till Europa som prydnadsväxter i dammar och akvarier, något de fortfarande säljs som 
(Josefsson 2011). Det som skiljer arterna åt är att smal vattenpest oftast är mindre i storlek, 
blekare grön och har mer långsmala, kloböjda och vågkantiga blad (Josefsson 2011). Första 
noterade fyndet av smal vattenpest i Sverige är från Ängby, Stockholm 1991 (Anderberg 
1992). Första noterade och insamlade fyndet av vanlig vattenpest är från Lassby backar i 
Uppsala 1971 och publicerades av Krok 1889. Smal vattenpest återfinns främst i östra 
Mälaren och Stockholmsområdet men några enstaka fynd har också rapporterats i Skåne och 
längs Bottenviken (Havs- och Vattenmyndigheten 2017 a). Vanlig vattenpest än mer 
förekommande än smal vattenpest och är väl etablerad i sjöar och vattendrag främst i södra 
Sverige men har även påträffats i Bottenviken samt i Sundsvallsområdet (Havs- och 
vattenmyndigheten 2017 c). Arterna sprids enbart vegetativt och stamfragment på bara 
några cm som sprids med hjälp av båtar, sjöfåglar och strömmande vatten fungerar som 
spridningskroppar (Josefsson 2011). Båda arterna tillväxer snabbt över stora ytor och 
konkurrerar på så sätt ut övrig vegetation, smal vattenpest har på flera håll ersatt den vanliga 
vattenpesten (Josefsson 2011). Stora, täta bestånd av båda arterna skuggar ut övrig 
vegetation och påverkar även båt- och fiskeaktiviteter samt dränering och vattenkraft 
(Josefsson 2011). Genom att utsöndra allelopatiska ämnen förhindrar dessa arter tillväxten 
hos vissa mikroalger, cyanobakterier och växtätande evertebrater (Erhard och Gross 2006, 
Erhard, Pohnert och Gross 2007). Båda arterna förändrar den kemiska uppsättningen i 
vattnet och bidrar till eutrofiering genom att öka mängden organiskt material och näring 
(Josefsson 2011). Smal vattenpest är förbjuden enligt förordningen från och med 2 augusti 
2017. Vanlig vattenpest finns med på Naturvårdsverkets lista över invasiva arter som 
riskerar att bli invasiva i Sverige men inte är EU-reglerade. 
 
Parkslide - Fallopia japonica 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Enligt trädgårdarnas egna databaser fanns parkslide i både Bergianska och Linneanska 
trädgårdarna men inte Botaniska. Arten påträffades inte vid inventering av Bergianska eller 
Linneanska trädgårdarna. Arten har påträffats i närheten till samtliga trädgårdar enligt fynd 
inrapporterade till Artportalen. I tabell 1 framgår det att flest fynd är i närheten till 
Botaniska. I intervjun med Botaniska uppgavs parkslide som en problemväxt de bekämpade 
kontinuerligt. 
Ekologi 
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Parkslide är en flerårig ört som liknar bambu och växer snabbt (Kyrkander, Örnberg och 
Fridolf 2016). Den kommer ursprungligen från Ostasien och är idag spridd i stora delar av 
Sverige (Naturvårdsverket 2017 c). Arten trivs längs vattendrag där den lätt sprider sig och 
orsakar problem likt ett ogräs men anses av vissa vara en trädgårdsväxt (Kyrkander, Örnberg 
och Fridolf 2016). Spridningen sker via dess långa jordstammar och även genom att 
fragment av växten kan bilda nya plantor, något som försvårar bekämpningen av arten. 
Rötterna utsöndrar ett ämne som är giftigt för andra växter och i kombination med att arten 
skuggar underliggande vegetation konkurreras annan växtlighet ut (Kyrkander, Örnberg och 
Fridolf 2016). Arten kan även växa genom hårdgjorda ytor såsom betong och asfalt vilket 
påverkar byggnader, vägar och annan infrastruktur negativt (Kyrkander, Örnberg och Fridolf 
2016). Arten finns med på Naturvårdsverkets lista över invasiva arter som riskerar att bli 
invasiva i Sverige men inte är EU-reglerad (Åsman 2018). 
 
Vattenflockel - Gymnocoronis spilanthoides 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Vattenflockel finns enligt trädgårdens egna databas i Bergianska men inte i övriga 
trädgårdar. Vid inventering påträffades den i Bergianska. Inga fynd finns noterade på 
Artportalen. 
Ekologi 
Vattenflockel är en perenn akvatisk växt som ursprungligen kommer ifrån tropiska och 
subtropiska Amerika men har introducerats i flera länder som akvarie- och dammväxt 
(Panetta 2009). I dagsläget är den spridd och etablerad i bland annat Australien, Nya 
Zeeland, Kina, Japan och Ungern (Panetta 2009). Den trivs i våtmarker och andra 
sötvattensmiljöer där den snabbt kan växa till täta mattor på ytan och blockera dränering 
samt konkurrera ut inhemsk flora med tillhörande fauna (Panetta 2009). När växten ligger 
som en tät matta på vattenytan förhindrar den omblandning av vattenmassan vilket minskar 
syremängden i vatten (EPPO 2017 a). Den ökar även evapotranspirationen från 
vattenmassan vilket påverkar vattenbalansen (EPPO 2017 a). Vattenflockel kan reproducera 
sig via frön eller vegetativt genom tillväxt av små stamfragment och spridas vid exempelvis 
dumpning av akvariematerial (EPPO 2017 a). I de kyligare delarna av sitt 
utbredningsområde är vattenflockel sommargrön där enbart rotstammen eller nedsänkta 
plantor överlever under vattenytan eller is (EPPO 2017 a). Arten är föreslagen till 
förordningen 2018. 
 
Jätteloka - Heracleum mantegazzianum 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Jättelokan finns enligt trädgårdens egna databas i Bergianska men inte i övriga trädgårdar. 
Vid inventering påträffades denna art i Bergianska där även flest fynd finns noterade på 
Artportalen (tab. 1). Två fynd i närheten till Linneanska trädgårdarna finns även 
inrapporterade till Artportalen (tab. 1). 
Ekologi 
Jättelokan är en flockblommig växt som kan bli uppåt 5 m hög och vars växtsaft i 
kombination med solljus kan orsaka svåra hudskador som liknar brännsår (Nielsen et. al. 
2005). Arten kommer ursprungligen från Kaukasus och introducerades som trädgårdsväxt i 
Europa på 1800-talet (Nielsen et. al. 2005). Tidigaste noterade svenska fyndet av förvildad 
jätteloka är från Gunnilbo i Västmanland år 1900 (Svedberg). Botanisten Erik Almquist 
skrev i sin Flora upsaliensis (1965) att jätteloka periodvis odlats och förvildats i Uppsala vid 
bland annat Botaniska trädgårdens sydsida på 1930-talet. Idag har arten stor spridning i 
landet och bekämpas lokalt (Naturvårdsverket 2017 f). Jättelokan konkurrerar ut annan 
växtlighet genom att snabbt växa till stora, höga och täta bestånd som skuggar underliggande 
vegetation samt genom en effektiv förökning (Nielsen et. al. 2005). Arten kan självbefruktas 
och reproducerar sig enbart sexuellt via frön (Nielsen et. al. 2005). En planta producerar 
vanligtvis 20 000 frön men plantor med över 100 000 frön har även rapporterats, dess 
omfattande fröbank kan sedan överleva i minst två år (Nielsen et. al. 2005). Arten är 
förbjuden enligt förordningen från och med 2 augusti 2017.  
 
Jättebalsamin - Impatiens glandulifera 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
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Jättebalsaminen finns inte i någon trädgård enligt deras egna databaser eller egen 
inventering men fynd har inrapporterats till Artportalen i närheten av samtliga trädgårdar 
(tab .1). 
Ekologi 
Jättebalsaminen är en ettårig ört som trivs på fuktig och näringsrik mark (Helmisaari 2010). 
Den kommer ursprungligen från västra Himalaya och är idag spridd i stora delar av landet 
förutom Norrlands inland (Naturvårdsverket 2017 b). Första noteringen om arten som 
förvildad i Sverige är från 1918 i Ängelholm, Skåne (Tyler et. al 2007). Det finns dock 
tidigare herbariefynd av arten på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm av apotekaren 
Thelander i Lund 1873 och av A.L. Segerström på Lidingö i Stockholm 1917. Växten 
producerar så mycket frön, mer än 4000 per planta, att utrotningsarbetet försvåras och den 
kan bli upp till 3 meter hög vilket gör att vegetationen under skuggas ut (Helmisaari 2010). 
Detta i kombination med att jättebalsaminens blommor lockar till sig pollinerare gör att den 
konkurrerar ut andra växter och minskar artdiversiteten lokalt (Helmisaari 2010). En följd 
av dessa inskränkningar på den biologiska mångfalden är att arten i Sverige klassas som en 
av de fem mest invasiva arterna (Helmisaari 2010). Arten är förbjuden enligt förordningen 
från och med 2 augusti 2017. 
 
Blomsterlupin - Lupinus polyphyllus 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Blomsterlupin finns i Bergianska enligt deras databas men har ej påträffats vid inventering. 
Arten har observerats i närheten av Bergianska och Linneanska trädgårdarna enligt fynd på 
Artportalen (tab. 1). 
Ekologi 
Blomsterlupinen är en ärtväxt och kan med sina kvävefixerande egenskaper lätt kolonisera 
näringsfattiga jordar som med tiden eutrofieras (NTNU 2012). Där kan växten med sina 
stora bestånd snabbt konkurrera ut örter om plats som annars är viktiga värdväxter för 
pollinerande insekter och anpassade till näringsfattiga förhållanden (Kyrkander, Örnberg 
och Fridolf 2016). En studie har dock visat att antalet humlor och besöksfrekvensen hos 
pollinerare till växter i blomsterlupinens närhet ökade (Jakobsson och Padron 2014). 
Blomsterlupinens frön produceras i mängder så att dess fröbank blir nästintill oförstörbar 
och fröna sprids och gror i sådan omfattning att miljön i bland annat flodbäddar och 
vattenvägar förändras (NTNU 2012). Den kan även sprida sig vegetativt från jordstammen 
(Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). När blomsterlupinen fixerar kväve i närheten till 
floder kan den ökade mängden näring läcka ut och påverka miljön i vattnet samt olika 
fiskarters välmående (NTNU 2012). Blomsterlupinen har sitt ursprung i Nordamerika. Arten 
har sedan 1830-talet odlats i trädgårdar och nämns som förvildad i Sverige i Skånes flora 
från 1870 av Nils Lilja (Hertzman 2016). Arten finns med på Naturvårdsverkets lista över 
invasiva arter som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige men som inte är EU-reglerade. 
 
Gul skunkkalla - Lysichiton americanus 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Gul skunkkalla finns enligt trädgårdarnas databaser i både Bergianska och Botaniska men ej 
i Linneanska trädgårdarna. Vid inventering påträffades ett stort antal i Botaniska. I 
artportalen finns fynd inrapporterade i närheten av Bergianska och Botaniska där ett större 
antal påträffas vid den senare (tab. 1). 
Ekologi 
Gul skunkkalla är en flerårig ört som trivs i blöta till fuktiga marker, ofta längs vattendrag 
där dess många frön enkelt sprids med det rinnande vattnet (Josefsson 2018). Arten kan 
även spridas vegetativt med avbrutna stamdelar eller genom långsam tillväxt av 
jordstammen (Josefsson 2018). Den gula skunkkallan har sitt ursprung i västra 
Nordamerika och har i Sverige introducerats till bland annat parker och trädgårdsdammar 
som prydnadsväxt (Josefsson 2018). Arten påträffades förvildad för första gången i Sverige 
vid Vinån i Halland 1975 och är idag naturaliserad på flera platser i de södra delarna av 
landet (Georgsson et. al. 1997, Josefsson 2018). Artens förmåga att lätt spridas med vatten 
för att sedan bildas stora bestånd som konkurrerar ut andra växter om plats gör den invasiv 
(Josefsson 2018). Arten är förbjuden enligt förordningen från och med 3 augusti 2016 
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Storslinga - Myriophyllum aquaticum 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Enligt trädgårdarnas egna databaser fanns storslinga i både Bergianska och Linneanska 
trädgårdarna men inte Botaniska. Vid inventering påträffades storslinga i Linneanska 
trädgårdarna och Bergianska. Inga fynd av arten i närheten till trädgårdarna fanns 
registrerade på Artportalen. 
Ekologi 
Storslinga är en flerårig akvatisk växt som trivs i varma, grunda och näringsrika vatten där 
den huvudsakligen sprider sig med hjälp av vegetativ förökning från rotstammen eller 
växtfragment men även med frön (Brunel et al. 2010). Med sina täta bestånd blockerar den 
solljuset för organismer under och påverkar bland annat båt- och fiskeaktiviteter genom att 
täcka stora vattenytor och stoppa upp vattenflöden (Brunel et. al. 2010). När växten bryts 
ner försämras vattenkvalitén och syremängden i vattnet minskar vilket kan vara skadligt för 
fiskar och andra vattenorganismer (Brunel et. al. 2010).  Arten kommer ursprungligen från 
Syd- och Centralamerika och finns idag bara i offentliga och privata trädgårdar i Sverige 
(Naturvårdsverket 2017 e). Med ett varmare klimat kan arten komma att etablera sig och 
potentiellt bli invasiv i landets södra delar (Naturvårdsverket 2017 e). Arten är förbjuden 
enligt förordningen från och med 3 augusti 2016. 
 
 
Fjäderborstgräs – Pennisetum setaceum 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Fjäderborstgräs fanns bara i Bergianskas databas men de uppgav via mejl att den inte skulle 
odlas 2018. Inga fynd av arten i närheten till trädgårdarna fanns registrerade på Artportalen. 
Ekologi 
Fjäderborstgräs är ett flerårigt gräs som växer i tuvor och ursprungligen kommer från norra 
Afrika och Mellanöstern (Rahlao et. al. 2014). Den har introducerats och etablerats i bland 
annat USA, Australien, Italien och Spanien inklusive Kanarieöarna (EPPO 2012). Arten trivs 
i torra klimat där den i form av enartsbestånd konkurrerar ut inhemsk flora genom att ta 
över stora ytor och det lilla vatten och näring som finns tillgängligt (Brunel et. al. 2010). 
Stora och lättantändliga bestånd ökar spridningen och intensiteten av brand vilket påverkar 
fåglar med bon på marken och landlevande djur (Brunel et. al. 2010). Varje planta kan 
producera runt 100 frön som sprids med vind, vatten, djur eller människor och fröna kan 
överleva i jorden i upp till 7 år (Brunel et. al. 2010). Vid långvarig torka och temperaturer 
nära eller lägre än frysningspunkten blir växten inaktiv (EPPO 2012). I Sverige förekommer 
den i planteringar, privata och botaniska trädgårdar och anses inte kunna etablera sig i 
landet på grund av norra Europas kalla och fuktiga klimat enligt Naturvårdsverket (2017 a). 
Arten är förbjuden enligt förordningen från och med 2 augusti 2017 

 
Musselblomma - Pistia stratiotes 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Enligt trädgårdarnas egna databaser fanns musselblomma i både Bergianska och Linneanska 
trädgårdarna men inte Botaniska. Vid inventering påträffades musselblomma i Linneanska 
trädgårdarna. Inga fynd av arten i närheten till trädgårdarna fanns registrerade på 
Artportalen. 
Ekologi 
Musselblomma är en flerårig akvatisk växt med flytande blad och rötter under vattnet som 
återfinns i många tropiska och subtropiska sötvatten (EPPO 2017 b). Den kan föröka sig med 
frön eller vegetativt från växtfragment och snabbt växa till stora och täta bestånd (Brunel et. 
al 2010). Dessa bestånd täcker vattenmassan och påverkar bland annat dränering, båt- och 
fiskeaktiviteter samt ljus- och syretillgången för växter under (EPPO 2017 b). Den har även 
visat sig påverka den kemiska och biologiska balansen i vattnen där de etablerats genom 
bland annat att minska mängden och artantalet plankton samt öka mängden fosfor, kväve 
och bakterier (Cai 2006). Plantan tål inte låga lufttemperaturer eller frost, såvida dess blad 
inte befinner sig i 10-gradigt vatten eller varmare, men dess frön klarar lufttemperaturer ner 
till -5°C (EPPO 2017 b). Den kommer ursprungligen från Sydamerika och används vanligen i 
akvarium samt som djurfoder och kan förse sjukdomsbärande myggor med en 
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äggläggningsplats (EPPO 2017 b, Brunel et. al 2010). Arten är föreslagen till förordningen 
2018. 
Vresros - Rosa rugosa 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Vresrosen finns med i samtliga trädgårdars databaser men enbart i närheten av Botaniska 
enligt fynd på Artportalen (tab. 1). I de Linneanska trädgårdarna fanns förutom ett exemplar 
av vresros insamlat från Kamchatka 1924 två hybrider (Erixon muntl. 2018). 
Ekologi 
Vresrosen är en buske som trivs på gräsmarker och stränder och förekommer ofta vid kusten 
då den är salttålig (Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). Den kommer ursprungligen från 
nordöstra Asien och är idag vanlig i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten 
(Naturvårdsverket 2017 h).  I sanddynsområden har den använts för att binda sand och 
förhindra sandvandring men den växer snabbt och skuggar ut annan vegetation och minskar 
därmed den biologiska mångfalden (Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). Den växer i täta 
och greniga bestånd med vassa taggar vilket försvårar framkomsten i områdena där de växer 
(Naturvårdsverket 2017 h). Arten kan spridas lätt och långt med frön eller frukt som flyter i 
vatten eller äts av fåglar (Kyrkander, Örnberg och Fridolf 2016). Arten finns med på 
Naturvårdsverkets lista över invasiva arter som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige men 
inte är EU-reglerade. 
 
Salvinia molesta 
Förekomst i och runt trädgårdarna 
Arten fanns enbart i Bergianskas databas och påträffade även vid inventering. Inga fynd av 
arten i närheten till trädgårdarna fanns registrerade på Artportalen. 
Ekologi 
Salvinia molesta, som inte har ett svenskt namn, är en flytande akvatisk ormbunke som 
ursprungligen kommer från sydöstra Brasilien (Brunel et. al. 2010). Den trivs i tropiska och 
subtropiska klimat som flerårig men även i varmtempererade klimat där den är ettårig 
(Brunel et. al 2010). Växten reproduceras enbart vegetativt och sprider sig med vind, vatten 
och ibland genom mänsklig aktivitet såsom fiske (Brunel et. al 2010). S. molesta minskar 
syreupptaget till vattnet vilket försämrar livsvillkoren för övrig flora och fauna och när dess 
växtdelar bryts ner tillförs vattnet stora mängder näring vilket ökar eutrofieringen (Brunel 
et. al 2010). I områden där den etablerats och är problematisk har mängden småfisk, ormar 
och fåglar som nyttjar öppna vattenytor minskat (Brunel et. al 2010). Växten påverkar 
dränering och vattentransport negativt och kan förse sjukdomsbärande myggor med en 
äggläggningsplats (Brunel et. al 2010).  Den är noterad i Italien och Portugal och anses vara 
invasiv i Afrika, Asien, södra USA och Oceanien (Brunel et. al 2010). Knopparna tål inte 
temperaturer under -3°C men blad under vattnet kan överleva lufttemperaturer under 0°C 
(Whiteman och Room 1991). Växten används som akvarieväxt och prydnadsväxt och många 
invasioner tros ha uppstått från slängt akvariematerial (Brunel et. al. 2010).  Arten är 
föreslagen till förordningen 2018. 
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