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Deltagande länder

• Sverige
• Norge
• Danmark
• Island
• Färöarna



Mål

• Öka kännedom om de största spridningsvägarna för 
invasiva främmande växter bland allmänheten.  

• Öka kunskapen om hur den biologiska mångfalden 
påverkas av otillåten spridning och felaktig hantering 
av invasiva främmande växter bland allmänheten.

• Öka kunskapen om hur de olika växterna ska 
bekämpas och hur växtavfallet ska hanteras för att 
minimera risken för spridning.

• Öka kunskapen bland unga om IAS och dess negativa 
påverkan av ekosystem, hotade arter och livsmiljöer.
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Aktiviteter

• Informationskampanj –
trädgårdsägare
• Föredrag - trädgårdsägare
• Utbildningsmaterial - unga
• Effektmätning
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Informationskampanj
- Medier

Projektet har syns i:

• Sociala medier
• Tidningar
• Nyhetsbrev
• Webb



Informationskampanj
- Mässa

Projektet har deltagit på mässorna:

Nordiska Trädgårdar – Stockholm
Nolia Trädgård – Umeå
CHP Garden – Köpenhamn
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Projektet har hållit föredrag på:

Nordiska Trädgårdar, Stockholm
Nolia Trädgårdsmässa, Umeå
Trädgårdsmässan Gröna, Västerås 
Koloniträdgårdsföreninga, Uppsala och
Stockholm 

Informationskampanj
- Föredrag
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Utbildning -
Unga

Projektet har producerat:

• Utbildningsmaterial för trädgårdselever
• Lärarhandledning till lärare som undervisar i grund och

gymnasieskolan, 12-18 år
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Lärobok riktad till gymnasieelever som
studerar trädgård, park och
anläggning.

Utbildningsmaterial



Lärobok på danska, norska och svenska

Invasive plantearter - side  1

Invasive plantearter
– og hvordan biodiversiteten 
påvirkes

Lærebog til elever i den grønne branche



Innehåll i boken
• Invasiva främmande arter förr och nu
• Vad är en främmande växt?
• Vad görs för att stoppa de?
• Invasiva främmande växterna
• EU-listade växter
• Nationslistade växter
• Hur kan en växt vara farlig?
• Minskande biologisk mångfald
• Introduktioner av invasiva främmande växter 

på gott och ont
• Spridningsvägar
• Artbeskrivningar
• Växtsjukdomar och skadedjur
• Kommunicera invasiva främmande växter
• Framtidsutsikter

• Diskussionsfrågor
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Exempel på sidinnehåll



• Ursprung
• Identifiering
• Påverkan på den biologiska

mångfalden
• Bekämpning & hantering

24 artbeskrivningar
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Lärarhandledning

• Öka elevernas kunskaper om 
människans påverkan på den 
biologiska mångfalden och vad
man kan göra för att motverka de 
växande hoten, samt att ge dem 
möjlighet att sätta in kunskaperna i
ett samhällsperspektiv där även
känslor vägs in. 
• En ökad vetenskaplig
allmänbildning kan hjälpa eleverna
att utveckla förmågan till kritisk
granskning av argument.
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Ämnen som berörs

Biologi:
• Biologisk mångfald
• Ekosystemet
• Klimat
• Växtkännedom och växtlära
• Bekämpning

Bild:
• Bildanalys av filmer och foton. 
• Vilka signaler vill olika

intressegrupper skicka via bildspråk
• Botaniskmålning

Engelska:
• Engelskspråkiga texter och filmer

kan användas.
• Eleverna kan göra presentationer

eller debattövningar på engelska
• Läsa och förstå förordningar från EU 

och forskningsmaterial

Kemi:
• Miljöaspekter och analys
• Bekämpningsmedel

Foto: Torbjörn Tyler



Ämnen som berörs forts.

Historia:
• Den botaniska utvecklingen
• Carl von Linné och andra äventyrare som fört

med sig växter från deras expeditioner

Samhällskunskap:
• Globalisering
• Varför är invasiva främmande växter ett

västvärldsproblem?
• Ekonomi – stora kostnader för samhället, vem

ska betala?
• Lagar och regler, EU-förordning, nationella lagar

och regler
• Personligt ansvar

Svenska
• Eleverna kan författa debattartiklar.
• Övar retorik och skriva tal inför diskussioner
• Presentationsteknik
• Läsförståelse med språkutveckling
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Övningsexempel
Fyrahörnsövning
Varje hörn i klassrummet representerar ett av alternativen. 
Eleverna ställer sig i det hörn de bäst tycker stämmer med deras 
åsikt.
Vem är ansvarig om en invasiv främmande växt sprider sin in i en 
privat trädgård från en allmänning? Som t ex parkslide.
1. Kommunen som är ansvarig för allmänningen?
2. Trädgårdsägaren
3. Grävbolaget som förmodligen transporterade 

rotdelar när de kört i området?
4. Annat
Vem/vilka borde bestämma vilka plantor och frön som det är 
tillåtet att importera?
1. Länders regeringar
2. Forskarna
3. Marknaden
4. Annat
Vems fel är det att de antalet arter i naturen minskar?
1. Det är de rika ländernas fel
2. Det är de fattiga ländernas fel
3. Det är allas fel
4. Annat



Nollmätning - Resultat

• Enkätsvar
• Danmark 1506
• Norge 1369
• Sverige 900
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Har du sett, hört eller läst något inslag/artikel om invasivafrämmande arter det senaste halvåret?

Sverige
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Danmark



Får de invasiva främmande arterna dig att känna...
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Har du en invasiv främmande växt i din trädgård?

Sverige
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Effektmätning 
- Sverige 

Hur mycket känner du till om IAS? 

Antal svar 2021: 900 personer
Antal svar 2022: 2035 personer
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Nej Ja, parkslide Ja,
blomsterlupin

Ja, vresros Ja,
kanadensiskt

gullris

Ja,
jättebalsamin

Ja, jätteloka Ja, tromsöloka Ja, gul
skunkkalla

Ja, vintergröna ja, parksallat
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Responses 2022

Responses 2021



Eldar upp Lämnar till den kommunala
återvinningen

Lägger bland
hushållssoporna

Låter bli att röra Lägger utanför tomten Komposterar
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Hur hanterar du främst växtavfallet från parkslide?
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