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Invasiva växter 
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Om begreppet invasiva växter 
Har du hört talas om begreppen invasiva växter och främmande växter? Var och hur i så fall? 
Har du några särskilda tankar kring invasiva växter?  
 
 
Egen spridning – och andras  
Har du erfarenhet av växter inklusive träd som sprider sig mer än du önskat eller tycker är 
rimligt? Resonera gärna genom att exemplifiera. Fundera gärna också över vad som är 
önskvärd respektive icke-önskvärd spridning. Var går gränserna för att det känns som att en 
växt tar över? 
 
Har du själv delat med dig av växter som lätt sprider sig eller tagit emot till exempel delade 
växter av grannar och vänner som visat sig sprida sig snabbt och enkelt?  
Har du någon gång ångrat att du planterat vissa växter? Eller att du gett bort växter som 
sprider sig lätt? 
 
Har du stött på växter i handeln som du menar är sådana som sprider sig väldigt lätt och 
mycket?  
Har du köpt växter utomlands för att plantera hemma? 
 
Har du grävt upp eller delat växter du stött på i naturen? Eller slängt eget överflöd i naturen? 
Var slänger du eventuella växter du gräver upp? 
 
 
Växter på olika platser 
Finns det växter du menar som absolut inte hör hemma i en trädgård, park, allmänning, på 
en skolgård, i skog, hav eller i svensk natur i allmänhet? Vad skulle du kategorisera som 
främmande respektive inhemska växter? 
 
Vilka arter betraktar du som inhemska växter/träd? Vad hör, enligt dig, till en svensk 
trädgård, park eller allmänning? Vad ska växa i skogen, på odlingsfälten eller i havet? Finns 
det några växter du betraktar som mer eller mindre ”äkta” eller ”naturliga”? Diskutera gärna 
vad för slags växter du tycker passar, eller inte passar, på olika platser. 
 
Har diskussionerna om spridningsbenägna växter påverkat ditt sätt att se på och framför allt 
att hantera vissa växter? Berätta gärna i så fall. 
 
Vilka växter betraktar du som sådana som sprider sig lätt? Var finns de? Ge gärna exempel. 
Om du har bilder får du mycket gärna skicka med dem. 
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Har du iakttagit någon förändring över tid vad gäller vilka växter som trivs bättre eller 
sämre? Beskriv! 
 
Bevarande och önskvärd spridning 
Vilka växter, menar du, är värda – och kanske viktiga – att bevara? Varför? Beskriv gärna 
växten/växterna, dess växtsätt, placering och dina tankar kring dess betydelse. Har du sett 
förändring i sätt att se på vad som är värdefulla växter?   
 
Finns det växter du absolut inte skulle vilja vara utan? Argumentera gärna i så fall varför de 
är viktiga för dig.  
 
Har du hört talas om några växter som är utrotningshotade? Tänk gärna på trädgårdsväxter 
såväl som vilda växter. Är det någon växt som tidigare har gått att köpa på 
trädgårdsmarknaden som du tycker saknas där idag? 
 
 
För mycket och för lite – eget ansvar och andras 
Har du varit med om någon situation där du och andra tycker olika om vilka växter som är 
värda att bevara respektive bekämpa? Hur har det i så fall yttrat sig?  
 
Kan du påminna dig om att du varit med om att olika inställningar till olika slags växter lett 
till någon slags konflikt? Har du kanske till och med själv känt svårt att avgöra vilka växter du 
vill bevara respektive bekämpa? 
 
Hur skulle du agera om en trädgård i ditt bostadsområde innehöll en mängd växter som 
betraktas som invasiva eller främmande, det vill säga växter som riskerar att tränga ut andra 
och som kan ställa till annan skada? 
 
 
Information om invasiva växter 
Har du fått information om att iaktta försiktighet vad gäller vissa växter? Varifrån har du fått 
informationen eller hämtat kunskapen ifrån? Hur var den utformad? Har den informationen 
påverkat dig på något sätt? Hur i så fall? Har du någon upplevelse av myndigheternas 
attityder och ageranden i frågor om invasiva växter? 
 
Upplever du att plantskolorna ger råd och tips om sådana här saker? 
Känner du att det finns något du skulle vilja veta mer om? Om vad och på vilket sätt? 
 

Du är välkommen att formulera en fri berättelse på temat om du föredrar det. Frågorna är tänka som 

vägledning och inspiration.  

Svaren skickas till expedition@folklivsarkivet.lu.se eller postas med det medföljande svarskuvertet om du 

valt det svarssättet 
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