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Främmande invasiva växter (IAS) kan skada inhemska arter, ekosystem, människor och djur De kan
ha stora negativa effekter på jord- och skogsbruk med betydande ekonomiska konsekvenser.

Sjögull, Örkelljunga

Jätteloka

Skada från Jätteloka

Parkslide

Det är viktigt att all hantering av IAS utförs så att inte spridning sker. Spridning kan ske dels av
växtdelar, (0,02 g av Parkslide kan räcka för denna växt ska etablera sig), dels genom fröspridning.
IAS tas om hand antingen genom att det skickas till förbränning (mindre mängder växtdelar) eller
genom deponering av massor. IAS-material får absolut inte lämnas bland trädgårdsavfall och får inte
komposteras. Inte heller får det levereras till övrigt brännbart för krossning och sortering. Även om
inkommande IAS massor inte är förorenat med annat får det absolut inte användas för tillverkning av
jord eller i vallar eller annat konstruktionsmaterial utan det ska deponeras.
1. Kommunikation ska ske mellan anläggningen och avfallslämnaren innan inleverans.
Transporten måste ske så att inte spridning sker. Därför ska IAS vara täckt vid transporten.

2. Växtdelar ska vara inneslutna i täta säckar och ska helst skickas utan lagring, på anläggningen,
direkt till förbränningsanläggningen. Alternativt kan växtdelarna läggas i särskild container.
Containern/platsen ska vara uppmärkt med ”Invasiva växter”. Transporten ska vara täckt.
Kommunikation med aktuell förbränningsanläggning ska ske före borttransporten.

3. Inkommande massor ska vara täckta. Det kan t e x göras genom duk som läggs i flaket och
som även läggs över massorna.
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4. Avlastning måste ske på sådant sätt att inte spridning sker. Duken deponeras med massorna.

5. Övertäckning med en total mäktighet av minst 5 m ska ske till färdig höjd. Om tunnare
övertäckning ska göras ska särskilt beslut ha tagits av ansvarig Sec eller AC. (5 m övertäckning är satt för den IAS som är mest krävande – Parkslide).

6. All hantering ska utföras så att inte hjul, skopa, stövlar mm kommer i kontakt med IAS. Om
kontakt ändå har skett ska rengöring utföras och borttaget materialet ska tas om hand.

