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Sammanfattning  

Invasiva växtarter, trädgårdsväxter och deponier har alla en kulturell koppling och deras 

förekomster möts ofta förr eller senare. Syften med denna studie var att göra växtinventering på 

nedlagda deponiområden och se om det finns ett samband mellan deponiinnehåll och förekomsten 

av dessa växter. 

Enligt Naturvårdsverket (2021a) hör de invasiva arterna till två klassifikationer; de som omfattas 

av regler som förbjuder import, odling och försäljning och de som inte omfattas av regler men som 

man uppmanas att förhindra spridning av inom och utanför ägogränserna.  

Metodologiskt består studien av skrivbordsstudier och fältarbete. Av 27 nedlagda deponier i 

Sölvesborgs kommun valdes efter kartgranskning 6 ut för digitalisering och fältinventering. 

Kriteriet var att deponiområdena var aktiva under 1960, det årtal Lantmäteriets historiska ortofoton 

togs över kommunen. Digitaliseringen gjordes för att avgränsa undersökningsområdena på de 6 

deponierna, för att sedan göra växtinventering av utvalda invasiva växtarter och vedartade 

trädgårdsväxter. 

På fem av de sex utvalda deponierna förekom följande invasiva arter: jätteloka Heracleum 

mantegazzianum, kanadensiskt gullris Solidago canadensis, parkslide Reynoutria japonica och 

vresros Rosa rugosa, med en uppskattat total area på 1500 m². De vedartade trädgårdsväxter som 

ingick i studien förekom med en uppskattat total area på 3500 m². Deponiernas vanligaste 

förekommande deponiinnehåll är hushållsavfall. 

Den starka närvaron av den invasiva arten jätteloka som finns på en deponi behöver snarast 

åtgärdas, men även de andra arternas närvaro på kommunens nedlagda deponier bör ingå i en 

framtida åtgärdsplan. De vedartade trädgårdsväxternas närvaro på deponierna är så stor att de hotar 

att påverka det lokala ekosystemet.  

Ämnesord  

Invasiva arter, Trädgårdsväxter, Nedlagda deponier, Växtinventering, Ekologi.  

  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Author  

Lillemor Ekblom  

Title 

Invasive plants and non-native woody garden plants on discontinued landfill sites in the municipality 

of Sölvesborg, Blekinge county. 

Supervisor 

Johan Elmberg 

Examiner 

Joachim Regnéll 

Abstract  

Invasive plants, garden plants and landfills all have a cultural connection, and their presence often 

sooner or later coincide. The aim of the study was to do an inventory of plants on disused landfill 

areas to see if there is a connection between the landfill contents and the presence of these plants. 

According to Naturvårdsverket (2021a) invasive species belong to two classifications; those 

subject to a ban import, cultivation and sale, and those that are not banned, but which people are 

encouraged to prevent the spread of, within and beyond their properties.  

Methodologically, the study is based on desk- and fieldwork. Out of 27 disused landfills in the 

municipality of Sölvesborg, 6 were selected after a map review to be digitized and field work 

carried out. The criterion was that the disused landfills areas were active during 1960, the year 

from which Lantmäteriet´s historical orthophotos were available. Based on the digitizing the extent 

of the survey areas at the 6 landfills were outlined, within which an inventory of selected invasive 

and woody garden plants was carried out. 

The following invasive plants were found in five of the six selected landfills areas: Giant hogweed 

Heracleum mantegazzianum, Golden rod Solidago canadensis, Japanese knotweed Reynoutria 

japonica and Rugosa rose Rosa rugosa, together covering an estimated total area of 1500 m². The 

woody garden plants included in the study had an estimated total area of 3500 m². The most 

common landfill contents were waste from household.  

The strong presence of the invasive Giant hogweed in one disused landfill area, has to be urgently 

addressed. The presence of the other invasive plants found within the municipality´s disused 

landfills needs to be addressed in a future action plan. The presence of woody garden plants at the 

landfills is so large that they threaten to affect the native ecosystem.  
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Inledning  

Min nyfikenhet för att studera invasiva växter och trädgårdsväxter på nedlagda deponier 

har växt genom min studietid till Landskapsvetare. Dessa tre företeelser har alla en 

kulturell bakgrund och kan korsa varandras stigar förr eller senare med sin närvaro, som 

när trädgårdarna städas eller styrs om i växtinnehåll och avfallet sen stjälps av på ett 

deponiområde. De nedlagda deponierna har oftast under sin aktiva tid inte haft specifika 

riktlinjer i hur avfallshanteringen ska genomföras; styrningen kan ha varit knapp eller inte 

funnits alls. När växtavfallet hamnade på deponier brändes det i regel inte, vilket kan göra 

att närvaron av invasiva växter och trädgårdsväxter kvarstår. De kvarvarande växterna 

kan då ha rotat sig var på de sen kan sprida sig inom dessa nedlagda deponiområden och 

bidra med en påverkan på både ekologi och miljö idag. Nu för tiden har Sverige en mer 

komplex struktur av lagar och förordningar, vilka inkluderar hantering av invasiva arter, 

trädgårdsväxter och avfall. Dock kan rester från tiden innan lagarna och förordningarna 

kvarstå på de nedlagda deponiområdena, områden som finns här och var i landet och som 

ofta är glömda och lämnade åt ödet.  

Idag har alla någon gång hört uttrycket ”invasiva arter” som är en het potatis i media, men 

även diskussioner om deponier förekommer ofta i media. Det blir ibland huvudbry när 

tätorter ska bebygga nya områden och man stöter på nedlagda deponier lite varstans i 

landskapet. På grund av höga omkostnader och svåra omständigheter att utveckla de här 

områdena saknar deponierna idag ofta specifik markanvändning. Detta kan medföra att 

främmande arter som antingen genom tid tillförts eller på egen hand spridit sig dit har 

etablerats och fått en hemvist att frodas på. Att flera invasiva växtarter en gång har prytt 

trädgårdar bör man ha i åtanke vid användningen av andra, för dagen icke invasiva, 

trädgårdsväxter. Det är även viktigt att omhändertagandet av trädgårdarnas avfall tas på 

största allvar, då avstjälpning utanför fastighetsgränserna tyvärr är en vanlig företeelse 

runt om i landet. 

Vikten av att undersöka de här områdena känns stor då införandet av främmande arter 

och närvaron av avfall orsakas av människan. Det är vårt ansvar att åtgärda de orsaker 

som vållar rubbningarna av den naturliga balansen och inte bara lämna deponierna till sitt 

öde.  
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Syfte  

Syftet med studien är att genom växtinventering undersöka om nedlagda deponier tjänar 

som en hemvist för invasiva växtarter och främmande vedartade trädgårdsväxter, och 

därtill undersöka vilket deponiinnehåll som är vanligast förekommande i samband med 

invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter.  

Avgränsningar 

Studien kräver avgränsningar som gör att den blir rimlig att genomföra under kurstiden. 

En begränsning för växtinventeringarna gjordes genom vilka kartunderlag som fanns att 

tillgå för deponiernas aktiva tid, därefter gjordes ytterligare begräsningar genom 

pilotbesök för att undersöka områdenas störning idag. De deponiområden som vid 

pilotbesöket hade en hög grad av störning där de dominerades av bebyggelse, grus- och 

asfaltsplan eller klippta ytor avskrevs från vidare undersökning. Tidsbegränsningen 

kräver även en avgränsning av när och hur ofta inventering kunde göras och vilka 

trädgårdsväxter som skulle inventeras. Då studien delvis är förlagd till höstterminen 

avgränsades de främmande trädgårdsväxterna till de av vedartad karaktär som står längre 

synliga och möjliga att inventera under en längre tid under året.  

Frågeställningar 

Vilka invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter finns på de nedlagda 

deponiområdena? 

Vilket eller vilka deponiinnehåll är vanligast förekommande i samband med de invasiva 

växtarterna och vedartade trädgårdsväxterna?  
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Bakgrund 

I Sverige finns tusentals nedlagda deponier och ett hundratal som är i drift 

(Naturvårdsverket 2020a). Deponier blir en samlingsplats för avfall av olika kategorier, 

exempelvis från hushåll, industrier, verksamheter och trädgårdar (Börjeson 2007; se sida 

8–9 för definitioner)). Detta gör att områdena får en varierad tillförsel av avfall, bland 

annat frön, rötter och delar av exotiska växter, som i sin tur kan bidra till att 

deponiområdena blir en fristad för trädgårdsväxter och invasiva arter. Tillförseln kan göra 

att områdena blir vackra med en exotisk touch, men etableringarna kan också skapa 

biologiska problem och de bör övervakas och begränsas, vilket Demkers (2006) nämner 

i en artikel i Biodiverse. Organiskt avfall blev inte förrän 2020 förbjudet att deponera 

enligt deponeringsförordningen (2001:512, 8 §), vilket gör att nedlagda deponier inte har 

berörts av speciella föreskrifter angående avfall från trädgårdar. 

Det finns flertalet studier av nedlagda deponier med olika inriktningar, Schyllander 

(2013) utförde provtagning på dricksvatten på grävda eller borrade brunnar som låg inom 

en radie på 500 m från sju utvalda nedlagda deponier i Karlstads kommun. Augustsson 

och Fredh (2021) inventerade fyra av Älmhults nedlagda deponier för att kunna göra en 

MIFO-klassning (Metodiken för Inventering av Förorenade Områden) för att se vilken 

påverkan det finns för människors hälsa och miljö vid med de nedlagda deponiområdena. 

Lindelöf (2012) undersökte osäkerheten för beräkningarna av metangasutsläpp från 

deponier, där hon bland annat uppskattade om metangasutsläppen utgör stor eller liten 

påverkan i jämförelse mot övriga metangaskällor i Sverige. Statens geotekniska institut 

(SGI) har flera forskningar bland annat en publikation av Rihm (2014) som främst riktar 

sig till kommuner och länsstyrelser för att främja deras arbete i riskklassning, 

riskbedömning och inventering av nedlagda deponier. Dock nämns här inget om invasiva 

arter fast än publikationen berör risker för människors hälsa eller miljö (Rihm 2014). 

Nedlagda deponier – Naturvårdsverket 

Naturvårdverket har flera allmänna råd och föreskrifter om hur deponier ska hanteras 

inom kommunerna. Föreskriften gällande nedlagda deponier lyder:  
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”Nedlagda deponier 6 §  

Planen skall innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall 

eller som inte längre används för detta ändamål. För varje sådan deponi 

skall en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller 

miljön redovisas. För de deponier där kommunen har varit 

verksamhetsutövare skall planen även innehålla uppgifter om planerade och 

vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller 

miljön (Naturvårdsverket 2006).” 

Nedlagda deponier – Sölvesborg 

Sölvesborgs kommun tog på sig uppdraget att inventera och identifiera sina nedlagda 

deponier i samarbete med grannkommunerna Karlshamn och Olofström. Projektet 

innebar ett omfattande sökande i arkiv, skrifter och tips från allmänheten. Variationen av 

källor i Börjesons (2007) underlagsgranskning kan ha skapat en risk för felmarginal i 

deponiernas placering och innehåll. Tipparna benämns ofta som ”allmän-, kommunal- 

eller privat avstjälpningsplats och spontantipp”, vilket förklarar instansansvar men även 

deponins uppkomst (Börjeson 2007).  

Projektet hade enligt Sölvesborgs kommuns uppgifter en utgångspunkt om 15 

deponiområden, men det resulterade i att de fann totalt 27 nedlagda deponier, dock är 

deras placering i vissa fall ännu osäkra. Deponierna varierade också i storlek och innehåll 

(Börjeson 2007).  

Deponiinnehållet benämns och klassas oftast efter de olika slags avfall som hamnat där, 

men även efter vilken typ av aktör som kan ha deponerat avfall. I rapporten ”Avfallsplan 

för Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner” (Börjeson 2007) kategoriseras 

deponiinnehållet enligt följande definitioner:   

- Hushållsavfall. Nationalencyklopedin (2021b) skriver ”hushållsavfall, avfall som 

härstammar från boendet och därmed jämförbart avfall som kan samlas in i säck eller 

kärl.” Hämta avfall.nu (2009): ”Exempel på hushållsavfall är matavfall, grovavfall, 

trädgårdsavfall, latrin, slam, farligt avfall med mera.”  
- Industriavfall. Nationalencyklopedin (2021c) skriver: ”industriavfall, avfall som 

uppstår på grund av industriell produktion och som inte återvinns i industrins egna 

processer.”  
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- Organiskt/Trädgårdsavfall, som i Börjesons (2007) benämns som ”Trädgårdsavfall”. 

Nationalencyklopedin (2021e) skriver: Till organiskt avfall räknas matrester och 

likartat köksavfall, trädgårdsavfall och annat odlingsavfall, gödsel och latrin. 

- Verksamhetsavfall. Nationalencyklopedin (2021h) skriver: ”avfall från arbetsplatser, 

t.ex. kontor, butiker, skolor och restauranger, dock inte industrier.” 

Rapporten från Börjeson (2007) nämner även ”Diverseavfall” och ”Jordbruksavfall”, 

men det finns ingen annan förklaring till vad dessa benämningar egentligen avser för typ 

av avfall.  

Av de 27 nedlagda deponierna i Sölvesborgs kommun har en avgränsning gjorts genom 

studiens metod (se sida 19), vilket resulterade i en granskning av 6 deponiområden (Figur 

1): 

Mjällby: 

Bolsabacken (BOL): ”Stentipp” avstjälpningsplats på ca 5 940 m², aktiv under 

åren ̴1950–2006, deponiinnehåll jordbruks- och trädgårdsavfall. 

Siretorp (SIR) ”Spontantipp” avstjälpningsplats på ca 979 m², aktiv under åren ̴1950-? 

deponiinnehåll diverse- och trädgårdsavfall. 

Stiby (STI) ”Stentipp/Spontantipp” avstjälpningsplats på ca 3 237 m², aktiv period oklar 

troligen ~1957-?, deponiinnehåll diverse-, hushålls- och jordbruksavfall  

Tallbacken/Torrahem/ Hagalund (TAL) Allmän kommunal avstjälpningsplats på ca 14 

786 m², aktiv under åren 1953–61, deponiinnehåll hushålls-, jordbruks- och 

industriavfall. 

Sölvesborg: 

Slottet (SLO) En allmän kommunal avstjälpningsplats på ca 11 114 m², aktiv under åren 

1952–67, diverse- hushålls och verksamhetsavfall. 

Sölve grustag (SÖG) Sölvesborgs stads soptipp på ca 8 921 m², aktiv under åren 1936–

73, deponiinnehåll hushålls-, industri-, verksamhets- och trädgårdsavfall. 
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Figur 1 Sölvesborg kommun 1960 med studiens undersökningsområden; BOL, SIR, SLO, STI, SÖG och TAL. 

Invasiva arter  

En invasiv art har egenskaper som gör att den kan etablera sig i geografiskt främmande 

miljöer och därtill konkurrera ut en eller fler inhemska arter. De är alltså djur eller växter 

som ursprungligen kommer från andra länder och som antingen har tagits hit medvetet 
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för tex trädgårdsplanteringar, föda eller ekonomisk vinning, eller kommit in oavsiktligt 

genom snålskjuts med människor, ballast eller transportmedel. Invasiva arter har ofta god 

spridningsförmåga och saknar dessutom ofta naturliga fiender. De kan också föra med sig 

nya patogener som påverkar de inhemska arterna. Invasiva arter påverkar på så vis 

ekosystemet i de livsmiljöer de lever i (Naturskyddsföreningen 2021).  

Ansvaret för bekämpning av invasiva arter ligger på olika instanser. Alla länder inom EU 

har en gemensam förordning där EU-listade invasiva främmande arter omfattas av förbud 

att bland annat importera, odla, sälja och släppa ut i naturen. EU-listan rör från juli 2018 

totalt 66 arter av både djur och växter. Om lagar, förordningar eller regler bryts tillämpas 

Miljöbalken (1998:808) som kan medföra fängelse eller böter (Naturvårdsverket 2022). 

Ansvarsfördelning som gäller för invasiva arter: 

• Naturvårdsverket ska vägleda med kunskapsunderlag och anvisa vilka lagar, 

förordningar och regler som gäller i bekämpningen av invasiva arter.   

• Länsstyrelserna har ett ansvar gällande utrotningsåtgärderna mot de flesta av EU:s 

listade invasiva arter, där hanteringsåtgärder för främmande arter skall tas fram 

som underlag för de ansvarsenheter som ska utföra bekämpning av invasiva arter. 

De ansvariga enheterna att bekämpa de invasiva främmande arterna är kommuner, 

Trafikverket och fastighetsägare, där utöver utrotning även ett rimligt 

återställande av skadat ekosystem ingår.  

• Kommuner har ett ansvar att förhindra och bekämpa invasiva arter inom 

kommunen. Det innebär att de på sina allmänna ytor så som parker inte ska 

plantera invasiva arter och att de ska bekämpa deras förekomst. Kommunen har 

även ett ansvar för avfallshanteringen och ska se till att inlämnade invasiva arter 

på återvinningscentralerna tillintetgörs för att förhindra spridning.  

• Jordbruks-, livsmedels- och tullverken ansvarar för att hindra avsiktlig införsel av 

främmande arter till landet. 

• Trafikverket ansvarar för bekämpning av invasiva arter inom vägområdena.  

• Skogsstyrelsen ansvarar för att övervaka hur främmande skogsträdsarter används 

inom virkesproduktion. 

• Fastighetsägare har ansvar att se till att invasiva arter inte kan spridas eller odlas 

inom sin mark. Upptäcks en invasiv art inom fastighetens gränser ska 

fastighetsägaren bekämpa den (Naturvårdsverket 2021b).  
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En viktig del i bekämpandet av invasiva arter är just avfallshanteringen på deponierna. 

Det finns föreskrifter och råd till hushåll om hur invasiva arter ska hanteras vid kassering. 

Kommuner hanterar sina kommuninvånares hushållssopor på olika vis, vilket gör att det 

inte kan tas för givet att hushållssoporna bränns. Kommuninvånare rekommenderas 

därför kontakta sin kommun för råd om vart avfall av invasiva arter ska kastas. 

Återvinningscentralerna rekommenderas av Naturvårdsverket att förbränna invasiva arter 

och att inte kompostera dem.  

”Budskapet är att vara försiktig med frön, växt- och rotdelar för att 

hindra spridning av de växter man förfogar över. En växt kan bli 

invasiv i en annan miljö än den ursprungliga och i ett framtida 

förändrat klimat (Naturvårdsverket 2020b).” 

 

I Strands et al. (2018) rapport klassificeras växtarter efter en modell (Figur 2) där två 

axlar visar vilken påverkansgrad olika växter kan ha mot inhemska arter. Y-axeln har en 

gradient från ingen känd till stor påverkan på den ekologiska effekten och x-axeln har en 

gradient från låg till hög invasionspotential. Har arten en 4 på ena axeln i kombination 

med en 3–4 på den andra axeln så klassificeras arten till att ha en mycket hög risk i 

påverkan, det vill säga en allvarlig påverkansgrad på den inhemska biologiska 

mångfalden (Figur 2).  

  

Figur 2 En av Strands et al. (2018) arbetsmodeller över bedömning av främmande växters påverkansgrad på 

inhemska arter. Inflikande information om vart de för den här studien berörda växtarter hamnar på deras 

arbetsmodellen. 
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De invasiva arter som ingår i den här studiens inventeringslista har samtliga rapporterats 

enligt Artafakta (2021b) att förekomma i Blekinge län och de hör till två av 

Naturvårdsverkets (2021a) olika kategorier gällande invasiva arter:  

- Arter som omfattas av regler som rör invasiva arter innebär ”att den är förbjuden att 

importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen” 

(Naturvårdsverket 2021a).  

- För arter som inte ännu omfattas av några regler som den just nämnda gäller 

rekommendationen ”att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att 

den sprider sig om man har den på sin mark” (Naturvårdsverket 2021a). 

Inventerade invasiva växtarter 

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus (Figur 3) – På 

Naturvårdsverkets (2021a) lista hör blomsterlupinen till 

kategorin som inte omfattas av någon regel som rör invasiva 

arter. Enligt Strands et al. (2018) rapport har blomsterlupin 

en allvarlig påverkansgrad med stor ekologisk effekt på den 

inhemska biologiska mångfalden och en hög 

invasionspotential (Figur 2). Giftinformationscentralen 

(2018) har inga kända rapporter om allvarliga förgiftningar. 

Växten är införd från Nordamerika och trivs på 

mineraljordar som vägrenar och skräpmarker och blommar 

i juni – augusti (Mossberg et al. 1992).    

Gul skunkkalla, Lysichiton americanus (Figur 4) – På Naturvårdsverkets (2021a) lista 

hör gul skunkkalla till kategorin som omfattas av regler som rör invasiva arter. Enligt 

rapporten av Strand et al. (2018) har gul 

skunkkalla en allvarlig påverkansgrad med 

en stor ekologisk effekt på den inhemska 

biologiska mångfalden och en hög 

invasionspotential (Figur 2). Växten är 

införd från Nordamerika och trivs i fuktiga 

miljöer (Mossberg et al. 1992) och 

blommar i maj (Berglund 1996).  

Figur 3 Blomsterlupin. Bild Erik 

Sjödin/SLU Artdatabanken 

Figur 4 Gul skunkkalla. Bild Allan Wallberg/SLU 

Artdatabanken 
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Jättebalsamin, Impatiens glandulifera (Figur 5) – 

På Naturvårdsverkets (2021a) lista hör 

jättebalsamin till kategorin som omfattas av regler 

som rör invasiva arter. Enligt rapporten av Strand 

et al. (2018) har den en allvarlig påverkansgrad 

med stor ekologisk effekt på den inhemska 

biologiska mångfalden och en hög 

invasionspotential (Figur 2). Växten är införd från 

Himalaja och trivs i näringsrik fuktig/våt mark som vid åkerkanter och diken, samt 

blommar i juli – september (Mossberg et al. 1992). 

Jätteloka, Heracleum mantegazzianum (Figur 6) – På 

Naturvårdsverkets (2021a) lista hör jättelokan till 

kategorin som omfattas av regler som rör invasiva 

arter. Enligt Strands et al. (2018) rapport har jättelokan 

en allvarlig påverkansgrad med en medelstor 

ekologisk effekt på den inhemska biologiska 

mångfalden och en hög invasionspotential (Figur 2). 

Vid beröring av växten kan kraftig irritation, blåsor 

och rodnad uppstå, särskilt i kombination med starkt 

solljus. Enligt Giftinformationscentralen (2018) finns 

inga rapporter om förgiftningar vid förtäring. Växten är införd från Sydvästasien och trivs 

på fuktig näringsrik mark som vid åker- och vägkanter och skräpmarker. Den blommar i 

juli – september (Mossberg et al. 1992).  

Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis (Figur 7) – På Naturvårdsverkets (2021a) 

lista hör kanadensiskt gullris till kategorin som inte omfattas av någon regel som rör 

invasiva arter. Enligt Strands et al. (2018) rapport har kanadensiskt gullris en allvarlig 

påverkansgrad med en medelstor ekologisk effekt på den inhemska biologiska 

mångfalden och en hög invasionspotential (Figur 2). Växten är införd från Nordamerika 

Figur 5 Jättebalsamin. Bild Stefan Cherrug/SLU 

Artdatabanken. 

Figur 6 Jätteloka. Bild Jozsef Szaloki/SLU 

Artdatabanken 
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och trivs på friska öppna marker som trädgårdar, vägrenar och skräpmarker (Mossberg et 

al. 1992). Den blommar i juli-oktober (Berglund 1996).  

Parkslide, Reynoutria japonica (Figur 8) – 

På Naturvårdsverkets (2021a) lista hör parkslide till kategorin som inte omfattas av någon 

regel som rör invasiva arter. Enligt Strands et al. (2018) rapport har parkslide en allvarlig 

påverkansgrad med en medelstor ekologisk effekt på den inhemska biologiska 

mångfalden och en hög invasionspotential (Figur 2). Växten är införd från Ostasien och 

trivs på friska näringsrika marker ofta nära bebyggelse. Den blommar i september – 

oktober (Mossberg et al. 1992).  

Sidenört, Asclepias syriaca (Figur 9) – På 

Naturvårdsverkets (2021a) lista hör sidenört till 

kategorin som omfattas av regler som rör invasiva 

arter. Enligt Strands et al. (2018) rapport har sidenört 

en låg påverkansgrad med en låg känd ekologisk effekt 

på den inhemska biologiska mångfalden och en medel 

-låg invasionspotential (Figur 2). Växten kommer från 

Nordamerika och trivs på torra – friska kalkrika marker 

(Artfakta 2021a).  

Figur 7 Kanadensiskt gullris. Bild Stefan Cherrug/SLU 

Artdatabanken. 
Figur 8 Parkslide. Bild Frank Vincentz/SLU 

Artdatabanken. 

Figur 9 Sidenört. Bild Circeus/SLU 

Artdatabanken 
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Vresros, Rosa rugosa (Figur 10) – På Naturvårdsverkets (2021a) lista hör vresros till 

kategorin som inte omfattas av någon regel som rör invasiva arter. Enligt rapporten av 

Strand et al. (2018) har vresros en allvarlig 

påverkansgrad med en stor ekologisk effekt 

på den inhemska biologiska mångfalden och 

en hög invasionspotential (Figur 2). Växten 

är införd från Ostasien och trivs på steniga 

sandiga marker som stränder, skräpmarker 

och vägkanter. Den blommar i juni – 

september (Mossberg et al. 1992). 

Främmande vedartade trädgårdsväxter 

Vad som är eller inte är en trädgårdsväxt är svårt att definiera, men som samlat begrepp 

är det växter som oftast odlas inom trädgårdens ramar. Det är intresset för trädgårdar som 

givit upphov till en stor del av mångfalden av exotiska växter i Sverige. Flera av de idag 

invasiva växtarterna har varit trädgårdsväxter, så som jätteloka och parkslide 

(Nationalencyklopedin 2021d, f och g). När en trädgårdsväxt är införd till en annan 

geografisk miljö är den främmande för den inhemska ekologin, där av har det i den här 

studien valts att understryka att deras närvaro 

är främmande.    

Att slänga trädgårdsavfall utanför egen ägo 

mark räknas som nedskräpning och går under 

Miljöbalken (1998:808) (Figur 11).  

Figur 10 Vresros. Bild Erik Sjödin/SLU Artdatabanken 

Figur 11 Informationsskylt som informerar att det är 

förbjudet att slänga trädgårdsavfall 
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Inventerade vedartade växtarter 

Gullregn, Laburnum alpinum/anagyroides (Figur 12) – I rapporten av Strand et al. 

(2018) har de två arterna av gullregn en allvarlig påverkansgrad med en stor ekologisk 

effekt på den inhemska biologiska mångfalden och en medelhög invasionspotential 

(Figur 2). Gullregn är giftig. Vid förtäring av fröna kan symtom av bland annat 

illamående, hjärtklappning och feber uppkomma, men enligt Giftinformationscentralen 

(2018) är allvarliga förgiftningar ovanliga. Arterna kommer ifrån Sydeuropa och trivs på 

kalkrika marker. Gullregn blommar i maj – juni (Mossberg et al. 1992).  

Robinia, Robinia pseudoacacia (Figur 13) – 

I rapporten av Strand et al. (2018) har arten en hög påverkansgrad med en stor ekologisk 

effekt på den inhemska biologiska mångfalden och en medel-låg invasionspotential 

(Figur 2). Robinia är giftig. Vid förtäring av fröna kan symtom av bland annat illamående, 

yrsel och hjärtklappning uppkomma, men enligt Giftinformationscentralen (2018) är 

allvarliga förgiftningar ovanliga. Växten kommer från Nordamerika, trivs på marker av 

många slag och blommar i juni (Mossberg et al. 1992)    

Snöbär, Symphoricarpos albus (Figur 14) – 

Enligt rapporten av Strand et al. (2018) har 

arten en hög påverkningsgrad med en stor 

ekologisk effekt på den inhemska biologiska 

mångfalden och en medelhög 

invasionspotential (Figur 2). Vid förtäring av 

bären kan symtom som magbesvär uppstå, 

men enligt Giftinformationscentralen (2018) 

är förgiftning ovanlig. Växten kommer från Nordamerika, trivs på friska näringsrika 

marker och blommar i juli – september (Mossberg et al. 1992).  

Figur 12 Gullregn. Bild Giftinformationscentralen. Figur 13 Robinia. Bild Giftinformationscentralen. 

Figur 14 Snöbär. Bild Jozsef Szaloki, Linköping, SLU 

Artdatabasen. 
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Syren, Syringa vulgaris (Figur 15) – I 

rapporten av Strand et al. (2018) har arten en 

allvarlig påverkansgrad med en stor 

ekologisk effekt på den inhemska biologiska 

mångfalden och en hög invasionspotential 

(Figur 2). Enligt Giftinformationscentralen 

(2018) är växten ofarlig. Växten kommer 

ifrån Sydösteuropa, trivs i de flesta marker 

och blommar i maj - juni (Mossberg et al. 1992) 

Vildvin och Rådhusvin, Parthenocissus inserta och Pathenocissus tricuspidata (Figur 

16 & 17) – I rapporten av Strand et al. (2018) har arten en hög påverkansgrad med 

medelstor ekologisk effekt på den inhemska biologiska mångfalden och en medelhög 

invasionspotential (Figur 2). Vid förtäring kan symtom som illamående, kräkning och 

diarré uppstå. Enligt Giftinformationscentralen (2018) är inga kända förgiftningar 

rapporterade. Dessa arter kommer från Asien och trivs på friska mullrika marker (Odla 

2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Syren. Bild Claes-Göran Magnusson, 

Sundbyberg, SLU Artdatabasen 

Figur 16 Vildvin. Bild Lars Ekqvist, 

Älvsjö, SLU Artdatabanken. 
Figur 17 Rådhusvin. Bild Erling Jirle, Lund, SLU 

Artdatabanken. 
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Material och metod 

Material 

De material som använts i examensarbetet är:  

Dataprogram: ArcGis Pro och Officeprogrammen- Excel och Word. 

Kartunderlag: Lantmäteriets historiska ortofoto 1960, kartan är uppbyggt under åren 1949 

– 1970 (Lantmäteriet 2022). 

Växtinventeringsmaterial: Växtlitteratur (se litteratur nedan), mobilapplikation 

”PlantNet” och inventeringsprotokoll. 

Litteratur:  

Artfakta (2021b). SLU Artdatabanken. 

Börjeson Anders (2007). Identifiering och inventering av nedlagda deponier i västra 

Blekinge. Sammanställning av grundläggande uppgifter om nedlagda deponier i 

Sölvesborgs kommun.  

Naturvårdsverket (2021a). Artfakta 

Mossberg, Stenberg och Ericsson (1992). Den nordiska Floran 

Metod 

För att veta inom vilket område växtinventering skulle utföras behövdes ett kartunderlag 

som täcker en period där deponierna har varit aktiva, dock fastställdes perioden till 1960 

som är lantmäteriets referens år på sitt historiska ortofoto (Lantmäteriet 2022). Med 

hjälp av ett historiskt kartunderlag ortofoto från 1960 kunde deponiområdenas 

ungefärliga utbredning fastställas till både till storlek och placering och utifrån 

Börjesons (2007) rapport kunde deponiernas avfallsinnehåll fastställas.  

Skrivbordsstudier 

Först behövdes underlag för de nedlagda deponiernas lokalisering i kommunen. Med 

hjälp av Anders Börjessons (2007) rapport framgick flera användbara underlag så som 

deponiernas benämning, koordinater, deras innehåll och information om aktiva år. Denna 

information fördes först in i Excel (Tabell 1).  
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Lantmäteriets historiska ortofoto med 1960 laddades ner och öppnades i ArcGIS Pro. De 

deponier som inte var aktiva under året 1960 avskrevs för att kunna kartlägga inom vilket 

område växtinventeringen skulle göras. Samlad information fördes in i en Excel-tabell 

(Tabell 1) (hela tabellen finns som Bilaga 1). Genom ett punktlager lokaliserades 

deponierna i ArcGIS Pro efter koordinaterna från rapporten Börjeson (2007).  

I ett polygonlager med attributinformation innehållande deponibenämning och area 

digitaliserades de olika aktuella deponiområdenas ytor efter sammanhängande område 

med liknande störning. Då den protokollförda arean i rapporten från Börjeson (2007) är 

given i en ungefärlig yta beslutade jag att sätta en acceptans med en felmarginal +/-300 

m². Arealen räknades ut i polygonlagrens attributtabell under attributkolumn ”area”, med 

verktyget ”Calculate Geometry”. Hamnade arealen högre/lägre än Börjesons (2007) 

angivna deponiyta +/- 300 m2 gjordes en omdigitalisering tills området hamnade inom de 

båda kriteriernas ramar.  

 

Fältarbete 

De nedlagda deponierna som kvarstod efter kartgranskningen besöktes under maj-juni 

2021. Vid ett första fältbesök granskades deponiområdenas potential för en 

växtinventering (Tabell 1).  Efter det första fältbesöket fastställdes vilka växtarter som 

skulle ingå i inventeringen. De invasiva arterna valdes ut efter att ha konsulterat 

Naturvårdsverket (2021a) och därefter granskat i Artfakta (2021b) om det finns förekomst 

av arten i Blekinge. Trädgårdsväxterna valdes ut efter vilka som har en god 

spridningsförmåga och finns kvar under sensommaren, där valet föll på kategorin 

”vedartade trädgårdsväxter”.  

Tabell 1 Utdrag med exempel från Excel-dokumentet. Markering ”x” innebar ”fortsatt undersökning” och 

markeringen ”0” att deponin uteslöts från vidare undersökning. För att se hela tabellen se Bilaga 1.  
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I september 2021 gjordes växtinventeringarna på de 

sex deponierna som efter skrivbordsstudiernas och 

fältbesökets granskning bedömdes vara möjliga att 

inventera. Inventeringarna gjordes med strukturerade 

rundor inom det uppskattade områdena som tagits fram 

i ArcGIS Pro. Rundorna gick i så stor mån som möjligt 

med lika stort mellanrum mellan varje inventerad linje 

(Figur 18). På ett förberett utskrivet protokoll från 

Excel med de invasiva arterna och utvalda vedartade 

trädgårdsväxterna, antecknades de påträffade växterna 

i uppskattad täckning i m² (Tabell 2).  

 

 

Växtinventering

Deponi:

Invasiva arter, Blekinge och 

Sverige

Invenering i uppskattad m² Total m²

Jätteloka (Heracleum 

mantegazzianum)

Gul skunkkalla (Lysichiton 

americanus)

Jättebalsamin (Impatiens 

glandulifera)

Sidenört (Asclepias syriaca)

Parkslide (Reynoutria japonica, 

tidigare Fallopia japonica)

Vresros (Rosa rugosa)

Blomsterlupin (Lupinus 

polyphyllus)

Kanadensikt gullris (Solidago 

canadensis)

Trädgårdsväxter Inventering i uppskattad m² Total m²

Vildvin (Parthenocissus)

Rådhusvin (Parthenocissus 

tricuspidata)

Gullregn (Laburnum)

Syren (Syringa vulgaris)

Robinia (Robinia pseudoacacia)

Snöbär (Symphoricarpos albus)

Tabell 2 Illustration av inventeringsprotokollet för fältarbetet där ev. växtfynd antecknades ner 

med uppskattade kvadratmeter. 

Figur 18 Exempel på hur genomsöknings 

slingan för växt inventeringen kan se ut 

inom ett deponiområde. 
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Sammanställning 

Växtinventeringsdata fördes in i Excel efter besök i varje deponiområde med information 

om områdets area. De enskilda växternas uppskattade ytor slogs samman för att få en 

övergripande areal för var deponis utbredning, även den procentuella andelen av samtliga 

växtfynd av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter beräknades (Tabell 3). Det 

för att få en lättare överblick med diagram på hur deponins förekomst av invasiva 

växtarter och vedartade trädgårdsväxter såg ut.  

Tabell 3 Utdrag på hur uträkningstabellens uppbyggnad såg ut i Excel. 

 

I sambandsgranskningen mellan förekomst av invasiva arter och vedartade 

trädgårdsväxter mot deponiinnehåll sattes samtliga undersökta deponiers benämningar 

upp i Excel med kolumninformation om inventeringens fynd och vilket deponiinnehåll 

som angetts i rapporten från Börjeson (2007). Tabellens innehåll granskades efter vilka 

deponiinnehåll som oftast förekom med närvaro av invasiva växtarter och vedartade 

trädgårdsväxter (Tabell 4).  

Tabell 4 Utdrag från Excel hur samband mellan växtinventeringsfynd och deponiinnehåll framställdes. 
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Resultat 

Växtinventering  

Växtinventeringen gjordes under två dagars fältarbete den 2–3 september 2021 på sex av 

Sölvesborgs kommuns nedlagda deponier; Bolstabacken (BOL), Siretorp (SIR), Slottet 

(SLO), Stiby (STI), Sölve grustag (SÖG) och Tallbacken (TAL) (Figur 1). 

Figur 19 Förekomst (% av total yta) av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter på det nedlagda 

deponiområdet BOL som är markerat på det historiska ortofotot från 1960. 
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Deponiområdet BOL med en area omkring 5940 m² hade förekomst av den invasiva 

främmande arten kanadensiskt gullris med en uppskattad area på 4 m². Det fanns ingen 

förekomst av de vedartade trädgårdsväxterna inom deponiområdet (Figur 19 och Tabell 

5). 

Figur 20 Förekomst (% av total yta) av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter på det nedlagda 

deponiområdet SIR som är markerat på det historiska ortofotot från 1960. 
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Deponiområde SIR med en area omkring 979 m² hade förekomst av den invasiva 

främmande arten parkslide med en uppskattad area på 50 m². Det fanns även förekomst 

av de vedartade trädgårdsväxterna snöbär och syren, med en uppskattad area på 80 m² 

och 180 m² (Figur 20 och Tabell 5). 

Deponiområde SLO med en area omkring 11 114 m² hade förekomst av de invasiva 

främmande arterna kanadensiskt gullris, parkslide och vresros med uppskattade areor på 

1 m², 200,5 m² och 8 m². Det fanns även förekomst av de vedartade trädgårdsväxterna 

Figur 21 Förekomst (% av total yta) av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter på det nedlagda 

deponiområdet SLO som är markerat i det historiska ortofotot från 1960. 
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gullregn, robinia, rådhusvin och snöbär med en uppskattad area på 500 m², 325 m², 60 m² 

och 486 m² (Figur 21 och Tabell 5). 

 

Deponiområde STI med en area omkring 3237 m² hade förekomst av de invasiva 

främmande arterna kanadensiskt gullris och parkslide med en uppskattad area på 1 m² 

Figur 22 Förekomst (% av total yta) av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter på det nedlagda 

deponiområdet STI som är markerat i det historiska ortofotot från 1960 
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och 50 m². Det fanns även förekomst av de vedartade trädgårdsväxterna syren och vildvin 

med en uppskattning på 15 m² och 1830 m² (Figur 22 och Tabell 5). 

 

Deponiområde SÖG med en area omkring 8921 m² hade förekomst av de invasiva 

främmande arterna jätteloka och kanadensiskt gullris med en uppskattad area på 1102,5 

Figur 23 Förekomst (% av total yta) av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter på det nedlagda 

deponiområdet SÖG som är markerat i det historiska ortofotot från 1960. 
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m² och 29 m². Det fanns även förekomst av den vedartade trädgårdsväxten gullregn med 

en uppskattad area på 55 m² (Figur 23 och Tabell 5). 

Deponiområde TAL med en area omkring 14 786 m² hade ingen förekomst av de invasiva 

främmande arterna, men den vedartade växten syren förekom med en uppskattad area på 

50 m² (Figur 24 och Tabell 5). 

Figur 24 Förekomst (% av total yta) av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter på det nedlagda 

deponiområdet TAL som är markerat i det historiska ortofotot från 1960. 
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Tabell 5 Summerande tabell på växtinventerings data för deponierna Bolsabacken (BOL), Siretorp (SIR), Slottet (SLO), 

Stiby (STI), Sölve grustag (SÖG) och Tallbacken (TAL). 
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Samband deponiinnehåll och växtinventeringsfynd 

På sex av sex undersökta deponier förekom en eller flera invasiva främmande 

växtarter och/eller vedartade främmande trädgårdsväxter. De vanligaste till mer 

sällan förekommande sambanden mellan växtinventeringsfynden och 

deponiinnehåll var: 

Invasiva växtarter: 

På fem av de sex nedlagda deponier gjordes inventeringsfynd av invasiva 

växtarter där det: 

- På 3 av 5 deponier förekommer diverse-, hushåll- och trädgårdsavfall  

- På 2 av 5 deponier förekommer jordbruk- och verksamhetsavfall 

- På 1 av 5 deponier förekommer industriavfall (Tabell 6).  

Vedartade trädgårdsväxter: 

På fem av de sex nedlagda 

deponierna gjordes 

inventeringsfynd av vedartade 

trädgårdsväxter där det:  

- På 4 av 5 deponier 

förekommer hushållsavfall. 

- På 3 av 5 deponier 

förekommer diverseavfall.  

- På 2 av 5 deponier 

förekommer industri-, jordbruks-, 

trädgårds- och verksamhetsavfall 

(Tabell 6).  

 

 

Tabell 6 Vilka deponiinnehåll, invasiva växtarter och 

vedartade trädgårdsväxter som förekommer på de nedlagda 

deponiområdena BOL, SIR, SLO, STI, SÖG och TAL. 
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Diskussion 

Av Börjesons (2007) 27 dokumenterade nedlagda deponier omfattade min 

växtinventering 6, vilket är få lokaler för att få ett resultat som håller för större 

jämförelser. Resultatet av mina inventeringar är alltså begränsat, men studien visar 

att fem av de sex inventerade deponierna har förekomst av invasiva främmande 

arter. Resultatet är det samma för vedartade trädgårdsväxter. Detta innebär att det 

är mer regel än undantag att de nedlagda deponierna har förekomst av invasiva arter 

och vedartade trädgårdsväxter.  

Som jag nämner i stycket innan förekommer invasiva växtarter på fem av de sex 

undersökta deponiområdena. Den invasiva främmande art som förekommer oftast 

är kanadensiskt gullris med en närvaro på fyra deponier, men med sin totala area på 

35 m² utgör den en bråkdel av till exempel jättelokans 1102,5 m² med en närvaro 

på en deponi. Den markanta skillnaden mellan de två ger förståelse till varför 

jättelokan omfattas av reglerna för invasiva främmande arter, medan det 

kanadensiska gullriset ännu inte gör det, utan omfattas mer av rekommendationer 

(Naturvårdsverket 2021a). Om jämförelsen med kanadensiskt gullris i stället görs 

mot parkslide, vilket inte heller omfattas av Naturvårdsverkets (2021a) regler, visar 

det dock motsatsen till min tidigare förklaring att det skulle vara den höga 

kapaciteten till utbredningsförmåga som skulle vara en förklaring till att arten 

omfattas av Naturvårdsverkets (2021a) regler. För enligt min studie ligger 

parksliden på andra plats i utbredning med totalt 300,5 m² på tre deponier. Det är 

dock inte hur pass uppseendeväckande utbredningen av jättelokan och parksliden 

är eller hur harmlöst det kanadensiska gullriset verkar vara mot varandra eller andra 

invasiva arter som är viktigt. Viktigare är i stället vilken påverkan de har på det 

inhemska ekosystemet (Naturskyddsföreningen 2021). Detta gäller även vresrosens 

för studiens ringa förekomst på omkring 8 m² - den kan om den tillåts finnas kvar 

ha förödande effekter på den övriga vegetationen på sikt (Naturvårdsverket 2021a). 

För att bekämpa vresrosen krävs omfattande arbete för att utrota rötter och fröer, 

som till exempel uppgrävning av rotsystemen eller under en längre tid störa växtens 

uppkomst. Bekämpningsmetoder är genomgående ett dilemma även när det gäller 

de andra invasiva växtarterna, men på Naturvårdsverket (2021a) finns 

beskrivning av olika bekämpningsmetoder för respektive invasiv växt.  
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Det gjordes inga fynd av blomsterlupin, gul skunkkalla, jättebalsamin och sidenört. 

De alla har enligt Artfakta (2021b) rapporterats förekomma i Blekinge län, men 

enligt min studie förekommer de inte på nedlagda deponiområden. Deras frånvaro 

kan bero på de studerade deponiernas karaktär, snarare än att de skulle saknas på 

andra nedlagda deponier. De fyra arterna trivs på olika markförutsättningar vilket 

mer kanske visar undersökningsområdenas brist på lämpliga förutsättningar;  

- de inte har de fuktiga marker som till exempel gul skunkkalla och jättebalsamin 

båda trivs på (Mossberg et al. 1992).  

- de inte har den mineraljord som blomsterlupin föredrar (Mossberg et al. 1992) 

eller friska kalkrika marker som sidenört är knuten till (Artfakta 2021a).    

Som jag nämner i första stycket förekommer vedartade trädgårdsväxter på fem av 

sex deponier. Vad gäller de sex vedartade trädgårdsväxterna som studien omfattar, 

påträffades samtliga, men i olika grad ut fördelat mellan de fem deponierna. Den 

art som förekommer på flest deponier är syren med en närvaro på tre deponier, men 

den har den näst minsta totala area på omkring 245 m². Den totala arean förvånar 

mig då syren ändå är en relativt vanligt förekommande växt ute i landskapet. Arten 

har enligt Strand et al. (2018) en allvarlig påverkningsgrad med stora ekologiska 

effekter och en hög invasionsförmåga för den inhemska biologiska mångfalden. I 

detta perspektiv är den förvånansvärt blygsamma förekomsten på de undersökta 

deponiområdena ett positivt resultat. På ett av de deponiområden där syrenen 

förekommer fanns en annan vedartad trädgårdsväxt som i stort sett tagit över 

området, nämligen vildvin (med en uppskattad täckning på hela 1830 m²). Vildvinet 

fanns i studien på en deponi och den täckte området som en matta över mark, buskar 

och träd. Enligt Strand et al. (2018) är det en art som har en hög påverkan på den 

inhemska biologiska mångfalden, vilket betyder att den anses ha mindre 

påverkansgrad än den tidigare nämnda syrenen. Min studie visar alltså att Strands 

et al. (2018) bedömning inte stämmer gällande vildvinets eller syrenens 

påverkansgrad. Det som skiljer dem är att vildvinet är inte lika vanligt 

förekommande i landskapet, men i den här studien har vildvinet störst areal på 1830 

m², vilket bör ses som ett tecken på hur den kan ta över ett område.  
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En annan vedartad trädgårdsväxt som förvånade med sin talrika närvaro inom två 

deponiområden är gullregnet. Strand et al. (2018) menar att gullregnet är en art med 

en allvarlig påverkansgrad på den inhemska biologiska mångfalden, vilket 

resultatet i den här studien kan styrka med att den har en relativ närvaro på de 

deponier den förekommer. De fynd som gjorde av gullregn var spridda lite varstans 

inom deponiområdena och det fanns både unga och äldre individer, vilket visar på 

en viss ekologisk succession som har förmåga att tränga undan de inhemska 

växtarterna. Gullregn är dessutom giftig att förtära (Giftinformationscentralen 

2018), vilket stärker dennes förmåga ytterligare att tränga undan eventuella 

konkurrenter bättre. På deponin SLO där närvaro av gullregnet finns, finns även tre 

andra vedartade trädgårdsväxter som också är giftiga: robinia, snöbär och 

rådhusvin. Detta deponiområde är idag ett rekreationsområde i anslutning till 

Sölvesborgs slott. De kan enlig Giftinformationscentralen (2018) liksom det 

tidigare nämnda gullregnet vid förtäring ge symtom av illamående, kräkning och 

diarré. Det som jag med den informationen reagerar på är att det nedlagda 

deponiområdet som idag ligger i anslutning till en slottspark med 

rekreationsmöjlighet har närvaro av fyra vedartade trädgårdsväxter som är giftiga, 

och som dessutom har en hög till allvarlig påverkansgrad på den biologiska 

mångfalden. Dock är inte arterna gullregn, robinia, snöbär eller rådhusvin ännu 

klassade av EU som invasiva och främmande (Naturvårdsverket 2021b).  

Som helhet uppskattades de invasiva växterna täcka omkring 3 % av deponiernas 

totala yta på omkring 4,5 ha, alltså en total yta av invasiva arter på nästan 1500 m². 

För de vedartade trädgårdsväxterna var den totala ytan nästan 8 % vilket blir lite 

mer än 3500 m². Det jag vill lyfta med att se denna helhet är att det finns ett 

underliggande hot även från trädgårdsväxter utanför trädgårdarna. Detta bekräftas 

av Strand et al. (2018), att av de trädgårdsväxter som är med i min studie har tre en 

hög till allvarlig påverkansgrad på den biologiska mångfalden i landet.   

Så är då nedlagda deponiområden generellt en hemvist för invasiva växtarter och 

vedartade trädgårdsväxter? Jag skulle vilja ha mer data från fler nedlagda deponier 

alternativt liknande studier från andra orter innan ett tydligt svar kan fastställas. I 

den här studien var det på två lokaler av sex som det fanns en större omfattning i 

utbredning som skulle kunna klassas vara en hemvist för en invasiv växtart och en 
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vedartad främmande trädgårdsväxt. Det skulle då betyda att en tredjedel av 

deponierna verkar vara en hemvist för främmande växtarter, men med så få 

undersökta lokaler går det inte att fastställa att det skulle gälla generellt i 

Sölvesborg. Men, alla undersökta deponiområden hade fynd av invasiva växtarter 

och/eller vedartade trädgårdsväxter, vilket tyder på att deponiområdena kan bli en 

hemvist för arter som till följd skapar biologiska problem (se Demkers 2006). 

I sambandsgranskningen mellan växtinventeringsfynden och deponiinnehåll är 

hushållsavfall det vanligaste förekommande deponiinnehållet, som finns på fyra av 

sex deponier. Detta motsäger min tanke att trädgårdsavfall skulle vara det 

vanligaste förekommande innehållet på deponier med förekomst av invasiva 

växtarter och främmande vedartade trädgårdsväxter. Resultatet att hushållsavfall är 

det vanligaste sambandet med inventeringsfynden kan ha sin förklaring i att i 

avfallen som kommer från hushåll även kan innehålla trädgårdsavfall (Hämta 

avfall.nu 2009). Hushållsavfall är nästan lika diffust till sitt egentliga innehåll som 

”diverse”. Nationalencyklopedin (2021b) beskriver att hushållsavfall kommer från 

ett boende samlat i en säck och Hämta avfall.nu (2009) nämner att flera 

avfallskategorier kan höra till hushållsavfall. Så de deponier som har hushållsavfall 

men inte trädgårdsavfall kan likväl också ha avfall från trädgårdarna. Sedan finns 

också en viss osäkerhet i det egentliga deponiinnehållet i rapporten av Börjeson 

(2007). För de nedlagda deponierna som inte har haft någon dokumentation av 

avfallsinnehåll har Börjeson (2007) behövt gå genom arkiv, skrifter och tips från 

allmänheten för att veta mer om deponiinnehållen. Detta kan medföra att vissa 

kategorier av deponi inte finns med eller tvärt om tillförts i rapporten.  

Vid granskningen av invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter var för sig, 

visar det sig att de fem deponier med en närvaro av en eller flera invasiva växtarter 

hade vanligast förekomst av tre deponiinnehåll: diverse-, hushåll- och 

trädgårdsavfall. På de fem deponier som hade förekomst av en eller flera vedartade 

trädgårdsväxter förekom oftast hushållsavfall. Om det stämmer att hushållsavfall 

även innehåller avfall från trädgårdarna, som Hämta avfall.nu (2009) skriver, så har 

studiens samtliga sex undersökta deponier på ett eller annat sätt en koppling till 

trädgårdsavfall. För att kunna styrka denna teori behövs dock växtinventering göras 

på (andra) deponier med en avsaknad av både hushålls- och trädgårdsavfall. Visar 
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en inventering av dessa alternativa deponier att det helt saknas invasiva växtarter 

och främmande vedartade trädgårdsväxter kan hypotesen styrkas ytterligare, alltså 

att närvaron av dessa två växtkategorier har en koppling till just hushålls- och 

trädgårdsavfall.  

Med studiens resultat skulle jag först och främst rekommendera Sölvesborgs 

kommun att själv, alternativt uppmana fastighetsägaren, att åtgärda deponi SÖG 

från den rika förekomsten av den invasiva arten jätteloka. Deponin ligger dels i 

anslutning till ett aktivt grustag, vilket kan medföra spridning till andra lokaler, dels 

finns promenad- och rid-stråk genom området. Vilket kan med jättelokans närvaro 

orsaka skador på människor och djur, men även en spridningsrisk genom transport 

av frön på skor, tassar och hovar. I och med inventeringsfynd av både invasiva 

växtarter och flera vedartade trädgårdsväxter på deponierna skulle jag 

rekommendera kommunen att skicka ut information till boende och verksamheter 

om vikten att ta hand om hushålls- och trädgårdsavfall. Jag föreslår även mer 

information om vilka invasiva arter som finns i Sverige, hur man åtgärdar förekomst 

av dem och ansvaret man har som fastighetsägare. Jag själv har erfarit privat men 

även blivit rådfrågad om vart de olika avfallen ska sorteras i sopkärlen. Därför 

skulle man kanske uppgradera informationsutskick om de åtta olika 

avfallsindelningarna, information om kommunernas återvinningscentralers 

öppettider och vilken service det finns där och hur man som tomtägare själv kan 

åtgärda sina trädgårdsavfall på ett säkert sätt. Detta för att försöka förebygga och 

förhindra en framtida ekologisk påverkan på de inhemska ekosystemen genom 

bristfällig avfallshantering.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Alla genomgångna deponier från Börjesons (2007) rapport om Sölvesborgs nedlagda deponier. 

 


