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Naturen behöver er hjälp!

Informationsmöte om att bekämpa invasiva växter
Vi vill att naturen där vi bor och vistas är tilltalande och har en rik biologisk mångfald. Ett av hoten mot
naturvärden i vår närhet är den snabba ökning av områden som domineras av invasiva växter.
Tisdag den 22 mars arrangerar Naturskyddsföreningen i Borås ett informationsmöte om invasiva växter.
Länsstyrelsen Västra Götaland , Borås Stads Miljöförvaltning och Trafikverket medverkar med föredrag.

Går det att bekämpa invasiva arter eller är slaget förlorat?
Utrota kanske är svårt men att kraftigt begränsa arters utbredning bör vara möjligt. Precis som i kampen mot
mördarsniglar gäller det att många i ett område gör en insats. Lär er därför att känna igen invasiva arter och hur
de effektivast ska bekämpas. Sprid budskapet till grannar och vänner. I den utställning som finns i anslutning till
föreläsningslokalen finns informationsmaterial, affischer och exempel på flygblad.

Deltagandet är gratis och vi bjuder på kvällsfika.
Inbjudan vänder sig till grupper, exempelvis boende gemenskaper, byalag, bostadsbolag, hembygdsföreningar
och företag med direkt anknytning till markskötsel.

Upplysningar

På nästa sida hittar ni ett program för informationsmötet.

Anmälan
Anmäl antal personer genom att senast 8 mars skicka ett e-brev till
AnmalanInvasiva@kinnarummanatur.se
Om ni uppger e-post till personerna som anmäls så skickar vi en bekräftelse till
var och en senast den 15 mars.
Deltagarantalet är begränsat. Besked om alla får plats lämnas i den bekräftelse
som skickas ut.
Huvudarrangör

Lars Aspholmer
tel 070-662 70 46
e-post
Lars@Brudgummekullen.se
Annika Björk
tel 073-835 66 77
e-post annika-johanna0@hotmail.com
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Program – Föreläsningar och paneldiskussion
18.15 Länsstyrelsen Västra Götaland och Borås Stads Miljöförvaltning
informerar.
Om föreläsarna:
Klara Jansson är samordnare Invasiva främmande arter på länsstyrelsen i Västra Götaland
Mathilda Chocron är kommunbiolog med ansvar för frågor om invasiva arter.
Innehåll:
Ni får en beskrivning av vilka invasiva arter som är aktuella i våra bygder, hur man känner igen
dem och lämpliga bekämpningsmetoder.
Det blir också fakta om när markägaren är ansvarig för att ta bort invasiva arter och de
förändringar i regelverket som förväntas under året. Ändringar som bland annat rör parkslide.
Föreläsarna ger också exempel på insatser som sker i Boråsområdet.
19.15 Trafikverket informerar
Föreläsare:
Victoria Höglund, Miljöspecialist på Trafikverket
Innehåll:
Information om hur Trafikverket jobbar i Borås genom inventering, bekämpning och riktade
miljöåtgärder.
19.30 Paus för fika
19.45 Information om avfallshantering när avfallet innehåller invasiva växter.
Hur ska avfall som innehåller invasiva växter hanteras?
19.50 Frågor, diskussion och idéer om lokala insatser
Föreläsarna och representanter för Naturskyddsföreningarna medverkar i en panel som svarar
på frågor och diskuterar med mötesdeltagarna. Som inspiration ges exempel på hur insatser kan
göras lokalt.
20.30 Sammanfattning och avslutning

Utställning/mingel/kunskapsmaterial
Foajen utanför föreläsningssalen från kl 17.30

Samtala med föreläsare
och andra ämneskunniga

Inspireras av utställning
med fakta och exempel

Användbara material

Känns det som en hopplös
kamp att bekämpa invasiva
arter? Möt föreläsarna och
andra engagerade personer
med erfarenheter i ämnet.
Lufta idéer och bekymmer
och hör vad andra har att
säga.

Här finns faktamaterial från
Naturvårdsverket med fakta
om arter och lämpliga
bekämpningsmetoder.

Vid utställningen finns
informationsmaterial,
skyltar och flygblad. Här
kan deltagare ta med sig
material och även beställa
mer material som då också
kan anpassas efter var de
ska användas.

Läs om goda exempel på
bekämpning i andra delar av
landet.

affischer, skyltar och flygblad

Pulsen konferens
22 mars 2022

Informationsmöte

Invasiva växter

Invasiva främmande växter i Sjuhäradsbygden

Parkslide

Jättebalsamin

Den värsta busen bland våra invasiva växter.
I media ibland omtalad som växten som kan
ta sig in i hus och är i det närmaste omöjlig
att utrota. Det pågår mycket forskning om
bästa bekämpningsmetoder och på mötet
ska vi försöka ge senaste nytt.

Vacker men dominant och med en otrolig
förmåga att sprida sig. En art som
markägaren är skyldig att bekämpa.
Relativt enkel att bekämpa. Går lätt att dra
upp med rötterna. Viktigt att det görs innan
det bildats frö.

Blomsterlupin

Kanadensiskt gullris

Vacker en period på sommaren när den
blommar. Samtidigt en art som lätt tar över
och konkurrerar ut våra inhemska arter.
Flerårig art som sprids med frön (ärtor).
Viktigt att ta bort fröna (ärtskidorna) efter
blomning. Bäst givetvis att bekämpa hela
plantan genom exempelvis slåtter före
fröbildningen.

Den art som just nu kanske sprids mest av
alla. Totalt dominerande utmed många
vägar. Viktigt att den inte får fröa av sig.
Glesa bestånd brukar gå att dra upp. Täta
bestånd och på vissa marker krävs att man
gräver för att få bort merparten av rötterna.

Gul skunkkalla

Vresros

En storväxt art med ursprung i
Nordamerika. Den bildar stora bestånd där
den etablerar sig och tränger undan andra
arter. Gul skunkkalla är listad på EU:s
förteckning över invasiva främmande arter,
vilket innebär att den är förbjuden att
importera, sälja, odla, transportera,
använda, byta och sätta ut i naturen.

Vresros är en storväxt och mycket härdig
buske som klarar av både bränning,
perioder av torka, höga temperaturer och
sandtäckning.
Arten är svår att bekämpa. Bästa sättet
anses vara att gräva upp den med rötterna.

Pulsen konferens
22 mars 2022

Informationsmöte

Invasiva växter

Hitta till Pulsen konferens i Borås

Adress:
Kyrkängsgatan 8, Borås

