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Främmande växtarter – En studie av vägkanter 
 
Abstract  
In Sweden, there are about 2,000 alien species of which 388 are invasive alien species. 
Invasive alien species are species that compete and create problems for the native species 
we have in our nature. One of the major drivers of the introduction of alien species is 
transport. Transport between different geographical areas increases from year to year, 
making it easier for new alien species to enter the country. The purpose of this work is to 
investigate the distribution of alien species along roads of different sizes with different 
amount of traffic, to be able to get an overview of how the number of cars passing a road 
affects the spread of alien species and whether it differs among roads. Roads of different 
sizes were inventoried, in the municipalities of Lekeberg and Laxå, Sweden. Two of the 
roads were highways, 3 middle sized roads and 3 small sized roads. All species in the 
sample sites were inventoried, including native species. One-way Anova was used to check 
if there were any significant differences. The result shows that where most alien species 
were found, least native species could also be found. Other studies have found linkages 
between paved roads and invasive species, where it was found that paved roads had more 
alien species than gravel roads. The result of this study showed that most foreign species 
could be found along the middle roads and least along the small roads. This could be due 
to the smaller roads having less traffic intensity, which means that there is less chance of 
alien species entering these roads by cars. The fact that most species were found on the 
intermediately sized roads compared to the highways may be due to the higher speed and 
a higher traffic flow.  
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Idag finns det i Sverige cirka 1400 landarter och 600 vattenarter som ursprungligen inte 
funnits i Sverige men som genom människan introducerats avsiktligt eller oavsiktligt. 
Dessa arter kallas för främmande arter (Naturvårdsverket 2019a). De arter som avsiktligt 
introducerats in i Sverige har haft i syfte att förbättra människans levnadsstandard. Arter 
som oavsiktligt har kommit in i landet har främst spridits genom handel och förts in 
genom olika transporter, såsom fartyg, flygplan och bilar. Den globala handeln och 
transporter mellan olika geografiska områden ökar varje år, vilket underlättar för 
främmande arter att komma in i landet (Naturvårdsverket 2019a). När främmande arter 
introducerats till ett nytt område finns det risk att de sprider sig i den nya miljön och 
börjar orsaka problem för de inhemska arterna. Främmande arter som orsakar problem 
kallas för invasiva arter (Larson och Willén 2016). Oftast klarar sig inte de främmande 
arterna som oavsiktligt kommer in i landet på grund av klimatet eller att populationen är 
för liten. Därför är invasiva arter nationellt sett ett relativt litet problem. Tittar man på 
Spanien, som har mindre temperaturvariationer under åren och ett varmare klimat, så 
har landet mer än dubbelt så många invasiva arter jämfört med Sverige (Wissman, Norlin 
och Lennartsson 2015). Lokalt i Sverige är invasiva arter ett stort problem och är ett av de 
största hoten mot den biologiska mångfalden. Idag finns det cirka 388 arter som klassas 
som invasiva och 82 som klassas som potentiellt invasiva i Sverige (Wissman, Norlin och 
Lennartsson 2015). Om en ny art skulle etablera sig i ett land är det viktigt att snabba 
åtgärder vidtas. Den första och mest kostnadseffektiva metoden är att förhindra och 
begränsa spridningen av den nya arten. Om arten hinner etablera sig i miljön gäller det 
istället att försöka minimera skadorna arterna kan åstadkomma (Artdatabanken 2019a).  
 
De invasiva arterna runt om i Europa har uppmärksammats mer under de senaste åren, 
eftersom de kan vara en fara för människans hälsa och medför en hel del konsekvenser 
för de inhemska arterna (Tschan 2018). Det medför även en del kostnader. I Europa kan 
det motsvara upp till 103 miljarder SEK per år och i Sverige kan kostnaderna komma upp 
i 4,5 miljarder sek per år (Gren 2007, Artdatabanken 2019a). Med rätt metoder kan man 
hindra spridning av invasiva arter vilket kan hjälpa att sänka kostnaderna (Tschan 2018).   

 

 
 
Figur 1. De viktigaste införselsvägar och antal främmande arter vid varje införselsväg, där de främmande 
arterna är indelade i fyra kategorier: invasiv (rött), potentiellt invasiv (gult), inte invasiv (grönt) och okänt 
(grå). Transport är den tredje största införselsfaktorn, efter trädgårdsodling och jordbruk (NOBANIS 2016).  
 
Det pågår arbeten på nationell nivå för att förhindra och begränsa de främmande arternas 
spridning, men den fria handeln i EU gör det svårt att begränsa handeln och transporter 
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av växter och djur (Artdatabanken 2019a). Transporten är den tredje största faktorn, efter 
trädgårdsodling och jordbruk, för spridning av främmande arter (Tschan 2018), se figur 1. 
De nya arterna kan följa med varor från fordon, båtar och flygplan (Naturvårdsverket 
2019a). Den 1 januari 2015 kom en ny EU-förordning med ett syfte att man så långt som 
möjligt ska hindra invasiva främmande arter att komma in i EU och försöka bekämpa 
arter som redan finns. Därför, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter, är det förbjudet att importera, odla, sälja, 
använda, transportera, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av arter som 
finns på unionsförteckningen över invasiva arter (Naturvårdsverket 2019c). Den 25 juli 
2019 beslutade EU-kommissionen att lägga till 17 nya arter till EU:s förteckning över 
invasiva främmande arter, bilaga 1. Denna nya EU-förteckning kommer träda fram den 15 
augusti 2019. Alla växthandlare kommer ha på sig ett år att sälja ut de exemplar de har på 
lager innan det kommer förbjudas helt att sälja eller att odla. Av de nya 17 arterna är det 
få av dem som kan eller har etablerat sig i den svenska naturen, men med 
klimatförändringarna kan den risken öka (Naturvårdsverket 2019b). Några av de mest 
problematiska arterna vi har i den svenska naturen är Lupinus polyphyllus 
(blomsterlupin), Impatiens gladulifera (jättebalsamin), Heracleum mantegazzianum 
(jätteloka), Solidago canadensis (kanadensiskt gullris), Fallopia japonica (parkslide) och 
Rosa rugosa (vresros). Blomsterlupin, vresros och parkslide är främmande arter som är 
eller riskerar att bli invasiva, men är det inte och omfattas inte av några regler, alltså får 
de säljas och odlas inom EU även om de inom Sverige har en stor negativ påverkan 
(Naturvårdsverket 2019c). I denna rapport kommer fokus ligga i att undersöka 
främmande växtarter längs olika vägkanter i Lekeberg och Laxås kommun, Närke.  

1.2 Syftet och frågeställningar  
Klimatförändringarna och den ökande transporten mellan olika geografiska områden 
kommer att underlätta för de främmande arterna att sprida sig in i landet. Transporter är 
den tredje största faktorn för spridning av främmande arter i Sverige. De nya arterna 
kommer in i landet genom olika transporter, såsom flygplan, fartyg och bilar. I denna 
rapport kommer vägar med olika trafikvolym att undersökas, i Lekeberg och Laxås 
kommun, för att kunna få en överblick hur mängden bilar som passerar en väg påverkar 
spridningen av främmande växtarter och om det skiljer sig mellan vägar av olika storlek. 
 
De frågeställningar som kommer tas upp i arbetet är: 
 

- Påverkas antal främmande arter och täthet av vägens storlek? 
- Vad ger upphov till denna skillnad? 

 
2. Metod 
Undersökningen av de främmande växtarterna längs olika vägar skedde i Lekebergs och 
Laxås kommuner, Närke. Planeringen av projektet gick till genom att med hjälp av 
Artdataportalen undersöka vilka invasiva främmande arter som fanns i Närke, för att 
kunna få en överblick på de arter som skulle kunna hittas i kommunerna. Vägarna valdes 
ut genom att slumpmässigt välja ut olika vägar på en karta från lantmäteriet. De vägar 
som valdes för denna undersökning hade 10 eller 15 provrutor per väg med en storlek på 
30 kvadratmeter. Detta för att kunna få in tillräckligt med data som representerade 
vägen. 
2.1 Europavägarna  
Europaväg 18 är hela 1890 km lång och börjar i Craigavon, Nordirland och sträcker sig till 
staden Sankt Petersburg, Ryssland. I Sverige sträcker sig vägen 512 km från den norska 
gränsen till Kapellskär. Inventeringen skedde vid Lekhyttan som är belägen mellan 
Karlskoga och Örebro, se figur 2. Europavägen 20 är 1880 km lång och sträcker sig från 
Shannon Airport, Irland, till Sankt Petersburg, Ryssland. I Sverige är vägen 770 km lång 
och går från Öresundsbron och Malmö till Stockholm. Inventeringen skedde vid Laxå som 
är mellan Mariestad och Örebro, se figur 2. Inventeringsplatserna valdes genom att åka ut 
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längs motorvägarna och hitta platser där det var lättillgängligt. Viltstängsel går vid större 
delarna av båda Europavägarna, platserna som valdes ut kunde man lätt ta sig runt 
stängslet. Hastighetsbegränsningen på dessa två Europavägar låg mellan 100–110 km/h. 
Enligt Trafikverkets undersökning har dessa två Europavägar runt 10 000–12 000 fordon 
som passerar vägarna varje dygn, med en felskattning på cirka 10 procent. Denna data är 
från 2015 och 2018 (Trafikverket 2019).  

2.2 Mellanvägarna och små vägarna 
De tre mellanvägarna och småvägarna valdes slumpmässigt ut på en karta, figur 2. 
Storleken på vägarna bestämdes genom att kolla på hastigheten, storleken på vägen samt 
mängd biltrafik. Två av mellanvägarna ligger i Lekebergs kommun och en av vägarna 
ligger i Laxås kommun. Alla tre vägar var asfalterade och hade en hastighetsbegränsning 
på 70 km/h. Enligt trafikverket har dessa vägar ett trafikflöde på ungefär 500–1100 
fordon per dag, med en felskattning på cirka 25 procent. Dessa data är från 2008 och 
2013 (Trafikverket 2019). Vägarna ligger en bit utanför Fjugesta och Laxå. Två av de tre 
småvägarna var grusvägar och en var asfalterad. Vägarna har en maximal hastighet 
mellan 30 km/h – 50 km/h. Enligt trafikverket hade dessa vägar en biltrafik på cirka 
100–200 fordon per dag, men en felskattning på 26 procent. Även småvägarna ligger en 
bit utanför Fjugesta och Laxå. Alla utvalda vägar besöktes sedan för att få en överblick om 
de gick att inventera. Vägar med klippta vägkanter och vägkanter där det endast var skog 
eller odlingsmarker valdes bort.  Alla vägar är oberoende av varandra.   
 

 
 
Figur 2. De utvalda inventeringsvägarna där motorvägarna har förkortningen: E 20 och E 18. Mellanvägarna 
har beteckningen M och de småvägarna har beteckningen L. Vägarna ligger i Lekebergs och Laxås kommun, 
Närke (Lantmäteriet 2019) 

2.3 Främmande växtarterna 
De problematiska främmande arter som varit i fokus i detta arbete är arter som fått en 
större spridning eller skapar problem för inhemska arter i Lekebergs och Laxå kommun, 
som kartläggs av Sydnärkes miljöförvaltning är: 
 
Lupinus polyphyllus, blomsterlupin, Noterades för första gången som förvildad i Sverige i 
Skåne 1870. Den introducerades till Sverige som trädgårdsväxt och har sedan spridit sig i 
landet. Blomsterlupin kan bli 50 till 120 cm höga där blommorna sitter i en lång klase. 
Arten är ursprungligen från Nordamerika (Naturvårdsverket 2019e) 
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Fallopia japonica, parkslide, kom till Sverige som en trädgårdsväxt och har sedan spridit 
sig i naturen. Växten är en flerårig ört som blir hög med en grening stam. Arten är 
ursprungligen från Ostasien (Naturvårdsverket 2019f).  
 
Solidago canadensis, kanadensiskt gullris, är en flerårig ört som kom in i Sverige som en 
introducerad trädgårdsväxt. Arten är ursprungligen från Nord- och Sydamerika 
(Wissman, Norlin och Lennartsson 2015). 
  
Bunias orientalis, ryssgubbe, hittades för första gången förvildad 1768. Växten kommer 
ursprungligen från sydöstra Europa (Birnabaum 2006).  
 
Heracleum mantegazzianum, jätteloka, är en stor växt som introducerades i Sverige som 
en trädgårdsväxt och ursprungligen kommer från sydvästra Asien (Naturvårdsverket 
2019g).  
 
Impatiens glandulifera, jättebalsamin, är en ettårig ört som ursprungligen kommer från 
Himalaya (Wissman, Norlin och Lennartsson 2015).  

2.4 Inventeringen 
Inventeringen gjordes genom att slumpa ut 10 provrutor längs småvägarna och 
mellanvägarna. På Europavägarna slumpades 15 provrutor ut. Detta för att få ihop lika 
många provrutor för alla vägar.  Provrutorna slumpades ut på en linje längst vägen där de 
var cirka en halv meter från vägkanten. Alla rutor var rektanglar på 30 kvadratmeter. Alla 
arter inom rutan inventerades för att sedan via Artdatabanken (Artdatabanken 2019b) 
kolla vilka som klassades som främmande och invasiva. Täckningsgraden togs på alla 
arter där de blev indelade i 5 kategorier: 1-enstaka, 2-mindre än hälften, 3-hälften, 4-mer 
än hälften och 5-hela provrutan. Även koordinater via Google Maps togs. Vid nyckling av 
växterna användes två floror: Svensk flora av Erik Almquist och Svensk fältflora av Bo 
Mossberg. Alla arter som hittades finns i bilaga 2. 

2.5 Analys av data 
I denna analys användes Microsoft Excel 2016. Variansanalys användes till samtliga 
tester där tre nivåer användes: Motorväg, mellanväg och liten väg. Om variansanalys 
visade på att det fanns en signifikant skillnad användes t-test för att kunna få reda på 
vilka mellan vägtyper den signifikanta skillnaden fanns. Alpha-värdet som användes på 
samtliga tester var 0,05. Testerna som gjordes var: Antal arter per provruta av alla 
främmande arter, inhemska arter, problematiska arter, samt täckningsgraden för 
enskilda arter och den totala täckningsgraden.  
 
3. Resultat 
Totalt inventerades 90 provrutor, 30 per vägstorlek, där 39 arter hittades på motorväg, 38 
arter på mellanväg och 41 arter på liten väg. Av de arter som hittades på motorvägarna 
var sex av de arter främmande och på mellan och liten väg var det fyra. Resten av arterna 
som hittades är inhemska arter, tabell 1. De problematiska främmande arter som hittades 
var: blomsterlupin, parkslide och vresros. Av de ej problematiska främmande arterna 
hittades: Tripleurospermum perforatum (Baldersbrå), Epilobium adenocaulon 
(Amerikansk dunört), Galium album (Stormåra) och Trifolium hybridum (Alsikeklöver). 
Tabell 1. Antal inhemska arter, antal främmande arter och totalt antal arter, vilka främmande arter som har 
hittas vid de olika vägstorlekarna och arternas ursprung. X=Arten hittad.   

  
Motorväg 

 
Mellanväg 

 
Liten väg 

 
Arternas ursprung 

 
Inhemska arter 

 
33 

 
34 

 
38 

 

 
Främmande arter: 

 
6 

 
4 

 
4 
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Det fanns en signifikant skillnad mellan de tre vägstorlekarna när det gäller antal 
främmande arter per provruta (Variansanalys, P=3,33E-09), se figur 3. Signifikanta 
skillnader hittades mellan alla vägstorlekar (T-test, p=0,001, p=2,17E-09 och 
p=0,00077). Flest främmande arter påträffades vid mellanvägen och minst vid liten väg.  
 

 
Figur 3. Medelvärdet på antal främmande arter per provruta, där en signifikant skillnad hittades mellan alla 
vägar (Medelvärde ± SE).  
 
Det fanns en signifikant skillnad i antal inhemska arter per provruta (Variansanalys, 
P=0,005), där en signifikant skillnad hittades mellan liten och mellanväg (T-test, 
P=0,0025) och motorväg och liten väg (T-test, P=0,045). Ingen signifikant skillnad 
hittades mellan motorväg och mellanväg (T-test, P=0,20), se figur 4. Flest inhemska arter 
påträffades vid liten väg och minst vid motorvägen.  
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Figur 4. Medelvärdet antal inhemska arter per provruta, där det var en signifikant skillnad mellan liten väg 
och mellanväg samt motorväg och liten väg (Medelvärde ± SE).  

Det fanns en signifikant skillnad i antal problematiska främmande arter mellan de olika 
vägstorlekarna (Variansanalys, P=8,30E-06). Den signifikanta skillnaden hittades mellan 
motorväg och mellanväg (T-test, P=0,0027) och mellan mellanväg och liten väg (T-test, 
P=4,64E-07). Där flest problematiska arter hittades vid mellanväg jämfört med motorväg 
och liten väg. Ingen signifikant skillnad hittades mellan motorväg och liten väg (T-test, 
P=0,099), se figur 5.  

 
Figur 5. Medelvärdet på antal problematiska främmande arter per provruta, där en signifikant skillnad 
motorväg och mellanväg samt mellanväg och liten väg (Medelvärde ± SE).   
 
Det fanns en signifikant skillnad mellan de olika vägstorlekarna i täckningsgrad av 
främmande arter (Variansanalys, P=2,50E-1), där det var en signifikant skillnad mellan 
motorväg och mellanväg (T-test, P=2,47E-06,), motorväg och liten väg (T-test, P=0,018) 
och mellanväg och liten väg (T-test, P=5,74E-10), se figur 6. Täckningsgraden var störst 
på mellanväg och minst på liten väg.  
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Figur 6. Den totala täckningsgraden på de främmande arterna per provruta, där en signifikant skillnad kunde 
hittas mellan alla vägar (Medelvärde ± SE).  

En signifikant skillnad fanns i täckningsgrad av blomsterlupin (Variansanalys, P=1,21 E-
06), där det fanns en signifikant skillnad mellan motorväg och mellanväg (T-test, 
P>0,00083) samt mellanväg och liten väg (T-test, P=4,64E-07). Ingen skillnad hittades 
mellan motorväg och liten väg (T-test, P=0,11), se figur 7. Blomsterlupinens 
täckningsgrad var störst på mellanvägen.  

Även för stormåra fanns det en signifikant skillnad i täckningsgrad mellan de olika 
vägstorlekarna (Variansanalys, P=5,37E-06), där den signifikanta skillnaden fanns 
mellan motorväg och mellanväg (T-test, P=0,000046) och på mellanväg och liten väg (T-
test, P=2,19E-05). Ingen signifikant skillnad kunde hittas mellan motorväg och liten väg 
(T-test, P=0,084), se figur 7. Stormårans täckningsgrad var högst på mellanvägen.  

Det fanns en signifikant skillnad i täckningsgrad av baldersbrå mellan de olika 
vägstorlekarna (Variansanalys, P=0,043), där det fanns en signifikant skillnad mellan 
motorväg och mellanväg (T-test, P=0,0093) samt motorväg och liten väg (T-test, 
P=0,039). Denna art hittades inte vid motorvägen, se figur 7. Baldersbrå täckningsgrad 
var högst på mellanväg. 

 
Figur 7. Medelvärdet på blomsterlupinens (Blå), stormåra (Orange) och baldersbrå (Grå) täckningsgrad. En 
signifikant skillnad kunde hittas mellan motorväg och mellanväg samt mellanväg och liten väg på 
blomsterlupin och stormåra. På baldersbrå hittades en signifikant skillnad mellan motorväg och mellanväg 
samt motorväg och liten väg (Medelvärde ± SE). 

Vresros hittades en gång på motorväg och tre gånger på mellanväg. Vresros kunde inte 
hittas på liten väg. Amerikansk dunört påträffades endast på motorvägen. Parkslide 
hittades en gång på motorvägen. Alsikeklöver hittades en gång på motorvägen och fyra 
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gånger på liten väg. Den påträffades inte på mellanvägarna.  
 

4. Diskussion 
Invasiva främmande arter har inga naturliga fiender och kan spridas i den svenska 
naturen. De orsakar problem för inhemska arterna genom att konkurrera och trycka ut 
dessa från deras livsmiljöer (Naturvårdsverket 2019a). En signifikant skillnad på 
medelvärdet av antalet främmande arter per provruta fanns mellan alla vägar. 
Sannolikheten att man träffade på främmande arter var högre vid mellanvägarna jämfört 
med motorväg och liten väg. En signifikant skillnad i antal inhemska arter fanns mellan 
mellanväg och litenväg, där det fanns färre inhemska arter vid mellanvägen. Det innebär 
att där det hittades flest främmande arter, mellanvägen, hittades även färre antal 
inhemska arter. Resultatet visade även att de problematiska arterna var vanligare vid 
mellanvägen jämfört med liten väg. Att färre inhemska arter hittas vid vägar med fler 
främmande arter var förmodligen en följd av att de problematiska främmande arterna 
konkurrerar ut de inhemska arterna (Naturvårdsverket 2019a).  Totalt sätt hittades det 
sex främmande arter vid motorvägarna jämfört med mellan- och småvägar där totalt 
hittades fyra arter. Eftersom Europavägarna har bilar som kommer från andra 
geografiska områden, kan det vara orsaken varför det totalt sätt hittades flest främmande 
arter hittades vid motorvägen (Naturvårdsverket 2019a). 

Att det fanns en signifikant skillnad i medelvärdet av antal främmande arter per provruta, 
och att det fanns en större sannolikhet att man påträffade en främmande art vid 
mellanväg jämfört med liten väg kan möjligtvis ha sin förklaring i att det är mindre 
biltrafik. Idag finns det tillräckligt med bevis att fordon är en faktor som bidrar till 
spridningen av främmande arter längs vägkanterna (Tschan 2018). Med mindre biltrafik 
tas det in färre arter in i ett område.  
 
En del forskning visar på att det är mer sannolikhet att främmande arter sprids med bilar 
än inhemska växtarter och att främmande arters frön transporteras över längre distanser 
(Tschan 2018). Med en högre hastighet kan då fröna transporteras längre och 
utbredningen av de främmande arterna blir då större. Detta kan kanske bero på att vid de 
högre hastigheterna och fler fordon som passerar bildas vindvirvlar som gör att fröna vid 
motorvägarna transporteras längre sträckor jämfört med mellanvägarna. Denna hypotes 
skulle vara en intressant att undersöka. På mellanvägarna som har en lägre hastighet blir 
spridningen inte lika stor samt att det är färre fordon som passerar, som kan ta med sig 
fröna. Småvägarna hade den lägsta täckningsgraden och det kan möjligtvis bero på att det 
är färre fordon som passerar vägarna. Även några av de ej problematiska främmande 
arterna skiljde sig signifikant i täckningsgrad: Stormåra, blomsterlupin och baldersbrå 
hade högre täckningsgrad vid mellanväg. 
 
Gelbrad och Belnap (2003) gjorde en undersökning av om asfaltering av vägar hade 
betydelse för spridningen av främmande arter i Utah, USA. Resultatet visade att 
främmande arter var betydligt vanligare längs asfalterade vägar jämför med exempelvis 
grusvägar. De gav den förklaringen att asfalterade vägar behöver mer intensivt underhåll 
samt att de har en bredare vägkant jämfört med grusvägar. Klippning av vegetationen 
längs vägkanterna samt förflyttning av jordmassor är två viktiga faktorer som gynnar 
spridningen av främmande arter, då en hel del frö fastnar i jorden samt maskinerna vid 
vägarbetena (Tschan 2018). Två av tre av de små vägarna var grusvägar och den tredje var 
asfalterad vilket kan vara anledningen till varför färre främmande arter hittades vid 
småvägarna. Man får ha i åtanken att dessa resultat reflekterar situationen i Lekeberg och 
Laxås kommun och att detta kan variera mellan olika kommuner i Sverige.  

Varför det hittades fler främmande arter och främmande arter hade högre täckningsgrad 
vid mellanväg än motorväg kan ha sin förklaring i skötsel av vägarna eller åldern. 
Faktorer som åldern och skötseln påverkar förekomsten av främmande arter vid 
vägkanterna (Tschan 2018). Vilken ålder eller hur skötseln skiljer sig åt mellan dessa 
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vägar har inte undersökts, och därför är det svårt att dra slutsatser om varför det finns en 
skillnad mellan motorvägarna och mellanvägarna.  

Sydnärkes miljöförvaltning har pågående kartläggning av de invasiva främmande arterna 
runt om i Lekebergs, Laxås och Askersunds kommuner (Lekeberg kommun 2019). 
Inventeringen i detta projekt visade en stor mängd av blomsterlupiner och stormåra, som 
har en större täckningsgrad vid mellanvägarna. Blomsterlupiner fixerar kväve vilket gör 
marken näringsrik. Detta är ett problem för de växter som finns längs vägkanterna som är 
specialiserade på att klara av näringsfattiga områden (Naturvårdsverket 2019e). Inte bara 
blomsterlupin, utan även andra invasiva främmande arter ger mat och pollen till insekter, 
dock saknar många av de främmande växtarterna ett samspel med andra arter. Ängsvädd 
som är en inhemsk art längs vägkanterna är en viktig växt för fjärilslarver av sju olika 
arter. Försvinner ängsvädden, kan de påverka de 7 olika fjärilslarverna negativt och som 
kan riskerar att försvinna (Lekeberg kommun 2019). Våra inhemska arter som lever längs 
vägkanterna har en stor betydelse för andra arter och därför är det viktigt att de arterna 
inte försvinner. Försvinner de arterna vet man inte vad som händer med de arter som är 
beroende av den inhemska arten.  
 
Inventeringen skedde i juni och juli, då majoriteten av de problematiska arterna som 
finns i Närke blommar. Man kunde även ha gjort en inventering senare i juli-augusti då 
kanadensiskt gullris börjar blomma (Mossberg 2006). Resultatet skulle kunnat sett 
annorlunda ut då olika växter har olika växtsäsonger. Till nästa gång skulle man 
inventerat vägarna flera gånger under olika månader för att kunna få in alla främmande 
arter som finns i kommunerna. Man skulle även kunna lägga till ytterligare vägar för att 
täcka in fler områden. En fortsatt studie som vore intressant att göra är att undersöka 
samma vägar igen om cirka 15 år och se om antalet främmande arter har ändrats. Med 
kommande klimatförändringar, som även tidigare studier har uppmärksammats, kan de 
främmande arterna bli allt mer vanliga (Tschan 2018). Den stora utbredning som 
blomsterlupinerna har i kommunerna gör det omöjligt att utrota dessa arter, men med 
rätt åtgärder kan man begränsa arternas fortsatta spridning (Wissman, Norlin och 
Lennartsson 2015). Med mer forskning och snabba åtgärder kan man hindra dessa arter 
från att sprida sig i landet och ”rädda” de inhemska arterna mot att bli utkonkurrerade. 
 
Slutligen är de främmande arterna ett problem i kommunerna speciellt vid 
mellanvägarna. Blomsterlupinen är i juni-juli den främmande art som dominerar mest i 
dessa områden. De främmande arterna tar upp stora ytor och trycker ut de inhemska 
arterna vi har. Även om EU-förordningen inte har några lagar kring denna art, så bör 
man fortfarande inte odla, sälja eller hjälpa den att sprida sig i naturen. Med 
klimatförändringarna kommer fler främmande arter att gynnas och spridningen av dessa 
kan komma att bli svårare att hindra om inget görs. Mer information till allmänheten 
behövs för att försöka hindra främmande arter att sprida sig i våra miljöer.  
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1.Nya arter på EU:s förteckning. Den 25 juli 2019 beslutade EU-kommissionen att lista 17 nya arter 
som invasiva främmande arter. NV=Naturvårdverket, HaV=Havs- och vatten myndigheten (Naturvårdsverket 
2019c).  
 

 
Bilaga 2. Arterna som hittades på respektive väg.   
 
 


