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ABSTRACT 

 

Garden lupine (Lupinus polyphyllus) is a well-known invasive plant in Sweden that frequently inhabits 

road verges. Because of its traits, such as competitive ability and nitrogen-fixation, it may have negative 

effects on biodiversity of road verges, which are habitats that represent a refuge for many native 

meadow plant species. Despite management of roadsides, Garden lupine is common along roads of 

different sizes. The present work investigates if there are differences in the species’ distribution, density 

and size among asphalt roads and gravel roads. As the asphalt roads’ road verges most likely experience 

a more intense management, my hypotheses were that gravel roads had more plants per m2 within the 

populations and a higher proportion of their verges were covered by lupine compared to asphalt roads. 

Fifteen suitable sections of each road type were randomly chosen and their lupine populations were 

measured. The measurements included population area, number of lupine plants, the plant sizes, the 

minimum distance of plants to the road and road verge width. After analyzing the data using Chi2-test 

and t-tests only a few significant differences between road types were found. There was a tendency of 

Garden lupine to occur in more sections of asphalt roads compared to gravel roads but gravel roads had a 

higher density within populations, coverage of the verges, larger populations and larger average plant 

size. One significant difference was that plants grew further away from the road along asphalt than on 

gravel roads, which could indicate that plants that escape management through clipping may sustain the 

populations along asphalt roads. 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är en välkänd invasiv växt i Sverige som frekvent växer i 

vägkanter. På grund av dess egenskaper, som konkurrensförmåga och kvävefixering, kan den ha 

negativa effekter på biodiversiteten vid vägkanter, vilket är habitat som utgör en tillflykt för många 

inhemska ängsväxter. Trots skötsel av vägkanter är blomsterlupin vanlig längs vägar av olika storlekar. 

Detta arbete undersöker om det finns skillnader i artens fördelning, täthet och storlek mellan asfaltsvägar 

och grusvägar. Eftersom asfaltsvägarnas vägkanter sannolikt utsätts för en mer intensiv skötsel, var mina 

hypoteser att grusvägar hade fler plantor per m2 inom populationerna och att en högre andel av deras 

vägkanter täcktes av lupin jämfört med asfaltsvägar. Femton lämpliga sträckor av vardera vägtyp var 

slumpmässigt utvalda och deras lupinpopulationer mättes. Mätningarna inkluderade populationsarea, 

antal plantor, plantstorlekar, det minsta avståndet mellan plantor och väg, samt vägkantsbredd. Efter 

analysen av datan med hjälp av Chi2-test och t-tester hittades enbart ett fåtal signifikanta skillnader 

mellan vägtyper. Det fanns en tendens att blomsterlupin förekommer längs fler asfaltssträckor jämfört 

med grusvägar men grusvägar hade en högre täthet inom populationer, täckning av kanterna, större 

populationer och större genomsnittlig plantstorlek. En signifikant skillnad var att plantor växte längre 

från vägen längs asfaltsvägar jämfört med grusvägar, vilket kan indikera att plantor som undkommer 

röjningen kan bevara populationerna längs asfaltsvägar. 

 

 

INLEDNING 

 

Invasiva arter är ett problem i de flesta länder. Dessa arter introducerades till områden, medvetet eller 

omedvetet av människan, där de normalt inte ska förekomma och etablerade sig. De invasiva arterna 

påverkar de inhemska arterna starkt negativt genom till exempel utkonkurrering (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2017). Detta i sin tur kan påverka den biologiska mångfalden och ekosystemet i 

området (Nentwig, Bacher, Kumschick, Pyšek, & Vilá, 2017; Scherer-Lorenzen, Olde Venterink, & 

Buschmann, 2007), men även människans hälsa och ekonomi kan påverkas negativt genom bland annat 

spridning av sjukdomar och inverkan på grödor (Nentwig et al., 2017; Havs- och vattenmyndigheten, 

2017). 
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Blomsterlupin härstammar från Nordamerika och är en invasiv art i bland annat Sverige. Arten blev 

introducerad i landet som trädgårdsväxt och har sedan 1870 även etablerat sig utanför trädgårdarna 

(Wissman, Norlin, & Lennartsson, 2015). Den är konkurrenskraftig och kan snabbt dominera lämpliga 

habitat där jorden ofta är magrare, exempelvis i vägkanter. Som ärtväxt lever lupinen i symbios med 

kvävefixerande bakterier (Wissman et al., 2015), det betyder att de fixerar kväve från luften till marken 

och kan på så sätt även påverka markförhållandena genom att öka tillgången av växtnäring 

(Naturvårdsverket, 2018; Naturskyddsföreningen, 2013; Scherer-Lorenzen et al., 2007). Enligt studier är 

blomsterlupinen känslig för kalk vilket kan bero på att cyanobakterierna som arten lever i symbios med 

föredrar mark med lågt pH (Wissman et al., 2015; Tang & Robson, 1993). 

 

Vägkanter har blivit ett alltmer viktigt habitat i det moderna samhället då ytor med ängsmark har 

minskat kraftigt de senaste åren (Eriksson & Cousins, 2014). I det gamla bondesamhället var ängsmark 

en betydligt vanligare syn och med dessa ängsmarker gynnades arter som kräver detta habitat. När 

jordbruket moderniserades minskade ängsmarkerna och arterna i detta habitat blev mer utsatta. Enligt 

Lindborg, Eriksson & Ehrlén (2003) återstår enbart 1 % av ängsmarken jämfört med början av 1900-

talet. Ängsmark är näringsfattig och om näring tillförs förändras sammansättningen av floran, det kan 

exempelvis gynna hundkäx (Anthriscus sylvestris) istället för ängsväxter (Naturskyddsföreningen, 2013) 

och även riskera att fler invasiva arter trivs i habitatet (Scherer-Lorenzen et al., 2007). Vägkanter har 

liknande miljöförhållanden med ängsmark och många av de utsatta ängsväxterna kan etablera sig längs 

med vägar istället (Runesson, 2012). På grund av blomsterlupinens egenskaper hotar därför arten ett 

viktigt habitat och dess utsatta biologiska mångfald (Naturvårdsverket, 2018). 

 

I Sverige blommar blomsterlupin i juni-juli och bildar sedan ett antal frökapslar med 4-12 frön i vardera. 

När dessa har mognat slungas fröna upp till fem meter bort. Blomsterlupinens frön är livskraftiga och 

kan överleva passering genom mag- och tarmkanalen hos exempelvis betesdjur (Tschan, 2018). Studier 

har visat att fröna kan vänta på bättre förhållanden under en lång tid, upp till ca 50-70 år vid optimala 

förhållanden, för att sedan gro (Wissman et al., 2015). 

  

Trafikverket använder sig av slåtter och röjning för att hålla vägkanterna öppna och ge bra sikt för 

trafikanterna. Eftersom vägkanterna liknar ängsmark trivs många ängsväxter och detta tar Trafikverket 

hänsyn till genom att anpassa arbetet för att gynna den biologiska mångfalden. Då blomsterlupiner 

missgynnar denna miljö väljer Trafikverket att inte spara arten när de utför åtgärderna (Trafikverket, 

2018). Trots detta är blomsterlupiner en vanlig syn i Sverige för trafikanter.  

  

Jag kommer att undersöka olika vägkanter för att se om vägtypen påverkar blomsterlupinens population 

när det gäller täthet och täckning, men även studera artens utbredning i lokalen. En väg som är asfalterad 

har andra egenskaper jämfört med en väg som består av grus, det kan till exempel vara olika typer och 

mängd av kemikalier som vägsalt, olika mängd stoft och skillnad på skötseln av vägkanterna 

(Trafikverket, 2012). Om resultatet för detta projekt visar en signifikant skillnad på 

blomsterlupinspopulationerna mellan de två vägtyperna kan man gå vidare i ett nytt projekt för att 

undersöka exakt vad som påverkar blomsterlupinerna negativt eller positivt. Denna information kan 

hjälpa till att bekämpa eller minska populationen av blomsterlupin och därav främja den inhemska 

biologiska mångfalden. 

 

Eftersom asfaltsvägarnas vägkanter sannolikt utsätts för en mer omfattande skötsel jämfört med 

grusvägar vilket kan motverka fröspridningen antog jag hypoteserna att (1) populationerna har färre 

antal plantor per m2 vid asfaltsvägar samt (2) att blomsterlupinen täcker en större andel vägkant vid 

grusvägar. 
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MATERIAL OCH METOD 

 

Fältarbetet ägde rum sydost om Örebro stad, i området mellan Ekeby-Almby, Stora Mellösa och 

Hidingsta. En karta med vägar, samhällen och grundläggande information om terrängen skrevs ut från 

Lantmäteriet. Ett flertal bilvägar utanför tätbebyggda områden noterades och kontrollerades sedan 

genom bilfärder om vägkanterna var lämpliga för denna undersökning. Lämpliga vägkanter definieras 

här som att vägkanten inte till större del består av mark som kontinuerligt klipps med gräsklippare eller 

mycket tät skog där mycket lite eller ingen sol når vägkanterna (fig. 1). Lämpliga sträckor var 500 meter 

långa och markerades in på både den utskrivna kartan och på en mobil med GPS-funktion för att mer 

exakt kunna beräkna avstånden. Om möjligt markerades flera sträckor ut på samma väg med minst en 

kilometers avstånd från föregående sträcka. Tjugo stycken asfalterade sträckor märktes ut där 

väghastigheten var minst 50 km/h samt tjugo stycken grusvägar som inte hade gräs i mittspåret. Dessa 

sträckor var för övrigt slumpmässigt valda. 

 

 
Figur 1. Generell bild över vägkanter vid asfaltsväg (vänster) och grusväg (höger). 

 

När alla sträckor var utmarkerade inventerades sträckorna på blomsterlupin på båda sidor av vägarna. 

Det inventerades femton sträckor av vardera vägtyp av de tjugo utvalda (fig. 2). Under inventeringen 

mättes sträckornas vägkantsbredd och ett medelvärde togs fram för vardera sträcka. Inventeringen 

genomfördes genom att gå i vägkanten på båda sidor av vägen och söka efter blomsterlupin. När en 

planta hittades markerades den med en målad träpinne (fig. 3), koordinater noterades och närområdet 

genomsöktes mer noggrant efter lupiner. En planta beräknades tillhöra samma population om den växte 

max sextio centimeter från en annan planta. När alla plantor i samma population i vägkanten hade 

markerats med träpinnar mättes avståndet mellan de två yttersta plantorna längs med vägen och de två 

yttersta plantorna vinkelrätt från vägen, samt hur nära vägen den närmsta plantan växte. Även 

vägkantsbredden mättes vid varje population. Slutligen räknades antal plantor i populationen och de 

delades in i olika grupper beroende på storlek. En plantas storlek bestämdes genom att mäta plantans 

bredd och längd vid marken. Storleksgrupperna var indelade i 1-100 cm2 (max 10*10 cm), 101-400 cm2 

(max 20*20 cm), 401-900 cm2 (max 30*30 cm) o.s.v. Den insamlade datan noterades i en Excel-skapad 

tabell utskriven på papper. Sträckorna och populationerna skiljdes åt genom att ange grusväg som “g” 

och asfaltsväg som “a” med talen 1-15, samt tillhörande populationer som “p1” o.s.v. Exempelvis “4g 

p2” för fjärde grusvägsträckan och denna sträckas andra population. Under fältarbetet fördes samtal med 

förbipasserande personer och boende i närheten för att både informera om arbetet med blomsterlupin och 

för att få eventuell information om deras erfarenhet av vägkantens skötsel. 
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Figur 2. Karta över de undersökta sträckorna. a = asfaltsväg, g = grusväg. Karta hämtad från Lantmäteriet april 2019. 
 

Alla data fördes över till Excel för bearbetning. Antal sträckor med och utan blomsterlupin räknades för 

vardera vägtyp och analyserades i ett Chi2-test. En populations area beräknades genom att multiplicera 

de två måtten för de yttersta plantorna, det vill säga avståndet mellan de två yttersta plantorna längs med 

vägen och de två yttersta plantorna vinkelrätt från vägen. Antal plantor per m2 räknades ut genom att 

dividera populationens totala antal plantor med populationens area. För att få fram andelen (%) 

blomsterlupin längs en sträcka summerades sträckans alla populationsareor, och sträckans 

vägkantsbredd multiplicerades med 1000 m (ger sträckans vägkantsarea). Summan av 

populationsareorna dividerades sedan med vägkantens area. Täckning inom populationen definieras som 

andel (%) av populationens area som består av blomsterlupin. Detta räknas ut genom att summera arean 

för populationens alla plantor och dividera detta med populationens area. Då det fanns en viss  

storleksspridning inom varje grupp av plantstorlekar användes medeltalet för gruppernas area, till 

exempel för gruppen 1-100 cm2 användes medelvärdet 50 cm2 (0,005 m2). I ett fåtal fall blev den totala 

täckningen över 100 % och detta justerades till 100 % då dessa populationer innehöll enbart en planta 

som hade en faktisk storlek på mindre än medelvärdet. 

 

 
Figur 3. Planta utmärkt med en pinne (vänster) och del av utrustningen (höger) (GPS, stycketalsräknare, karta med sträckor & tabell). 
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För att ta reda på om det fanns en signifikant skillnad mellan grusvägar och asfaltsvägar utfördes 

tvåsidigt t-tester på sträckornas vägkantsbredd, vägkantsbredden vid populationerna, populationsarea, 

täckning inom population, plantor per m2 i population, andel lupin i vägkanter (totalt för alla trettio 

sträckor samt för enbart sträckorna med blomsterlupin) och hur nära vägen den närmsta plantan i 

populationerna växte. För att få en översikt av antal plantor i vardera storleksgrupp skapades ett 

stapeldiagram.  

  

Material som användes för fältarbetet var GPS, mobil med kamera och GPS, penna, papperskarta, tabell 

på papper, måttband, stycketalsräknare, träpinnar målade med orange och varselkläder (fig. 3). För 

analysen av data och rapporten användes Microsoft Office Excel 2013 och Microsoft Office Word 2013. 

 

 

RESULTAT 
 

Totalt hade tio asfaltssträckor av femton blomsterlupin, medan fem av femton grusvägar innehöll 

blomsterlupin (tabell 1). Asfaltssträckorna innehöll totalt 98 populationer där sträcka 9a (fig. 2) hade 

flest populationer med 24, medan vägkanten för sträcka 12a (fig. 2) hade störst andel blomsterlupin med 

10,2 %. Grusvägssträckorna innehöll totalt 42 populationer där sträcka 6g (fig. 2) var sträckan med både 

flest antal populationer (26 st) samt vägkanten med störst andel blomsterlupin (24 %). 

 
Tabell 1. Chi2-test av antal sträckor med och utan lupin för asfalt- och grusvägar, med lika antal sträckor som förväntat antal. 

 Asfaltsväg Grusväg 

Antal sträckor med lupin (observerad) 10 5 

Antal sträckor utan lupin (observerad) 5 10 

Antal sträckor med lupin (förväntad) 7,5 7,5 

Antal sträckor utan lupin (förväntad) 7,5 7,5 

p =  0,07 

 

Analysen med t-test visade tre signifikanta skillnader av totalt åtta t-tester; vägkantsbredd för sträckorna, 

vägkantsbredd vid populationerna samt avståndet mellan väg och närmsta planta (p = <0,01). Resterande 

t-tester, däribland täthet och andel lupin, visade ingen signifikant skillnad (tabell 2). 

 
Tabell 2. Tvåsidigt t-test av olika populationsvariabler mellan asfalt- och grusvägar, med signifikansnivån på 0.05. 

 Asfaltsväg, medel Grusväg, medel df t p 

Plantor per m2 i population (antal) 15,04 ± 5,00 27,72 ± 12,00 5 -0,64 0,55 

Andel lupin i vägkant, alla sträckor (%) 2,51 ± 0,65 1,87 ± 0,48 22 0,35 0,73 

Andel lupin i vägkant, lupinsträckor (%) 3,76 ± 1,19 5,60 ± 2,50 5 -0,38 0,72 

Vägkantsbredd, sträckorna (m) 4,71 ± 1,22 2,23 ± 0,58 24 8,47 <0,01 

Vägkantsbredd, vid population (m) 4,68 ± 1,48 2,50 ± 1,12 12 4,73 <0,01 

Planta närmast väg (m) 1,58 ± 0,50 0,82 ± 0,37 13 3,10 <0,01 

Plantornas täckning inom population (%) 28,35 ± 8,02 33,69 ± 9,58 13 -0,40 0,69 

Populationsarea (m2) 17,19 ± 5,44 28,68 ± 8,65 19 -0,71 0,49 

 

Medelstorleken för plantorna vid asfaltsvägarna var 0,018 m2 och för grusvägarna 0,031 m2. Vid 

asfaltsvägar hade storleksgruppen 0,005 m2 i genomsnitt flest antal plantor (228 ± 96) jämfört med 

storleksgruppen ≥ 0,08 m2 som hade lägst antal plantor (7 ± 1). Längs grusvägar hade storleksgruppen 

0,02 m2 i genomsnitt flest antal plantor (143 ± 110) och dess storleksgrupp med lägst antal plantor var  

≥ 0,08 m2 (73 ± 8) (fig. 4). 
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Figur 4. Stapeldiagram av medelantalet i vardera plantstorlek för asfalt- och grusväg, samt standardfel. 
 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet visar få signifikanta skillnader mellan grusvägar och asfaltsvägar. Om man enbart jämför de 

sträckor som innehöll blomsterlupin kan man se en trend som pekar mot att grusvägar i genomsnitt hade 

en större utbredning av arten på sina sträckor och en högre täthet av plantor inom populationerna. Det 

var dock betydligt färre grusvägssträckor jämfört med asfaltsvägssträckor som hade blomsterlupin. Att 

fler asfalterade sträckor innehåller blomsterlupin kan bero på att invasiva arter generellt sprider sig 

lättare längs med vägarna då de kan spridas via transportfordon (Brisson, de Blois, & Lavoie, 2010; 

Meunier & Lavoie, 2012) och en asfaltsväg är oftast mer trafikerad jämfört med en grusväg. Gällande 

plantstorleken är det ett vanligt mönster att växtpopulationer består av flest ungplantor och antalet 

minskar med ålder/storlek (Silvertown & Lovett Doust, 1993). Detta visas tydligt för asfaltsvägarna i 

stapeldiagrammet medan det är en svagare trend för grusvägar, något som eventuellt kan bero på 

varierande skötselintensitet och frekvens mellan vägtyperna. 

 

När det gäller mina hypoteser kan ingen av dom stödjas eftersom de flesta statistiska analyser inte visade 

några signifikanta skillnader mellan asfalt- och grusvägar. Grusvägarna hade en genomsnittlig täthet på 

28 plantor per m2 jämfört med 15 per m2 längs asfaltsvägar vilket tyder på en tendens men skillnaderna 

var inte signifikanta på grund av stor variation inom varje vägtyp. Min andra hypotes gällande andelen 

blomsterlupin har ett varierande svar beroende på om den genomsnittliga utbredningen ska gälla alla 

sträckor (asfaltsväg hade då en större andel) eller enbart för de sträckor som innehöll blomsterlupin 

(grusväg hade då större andel). Oberoende av vilket medelvärde så hittades ingen signifikant skillnad här 

heller. En av grusvägarna stack ut från de andra fjorton, den innehöll 24 % blomsterlupin jämfört med 3 

% som var den näst högsta andelen för grusvägar. För att kontrollera om resultatet skulle förändras om 

sträckan med denna höga andel lupin togs bort gjordes ett separat t-test men även här fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grusväg och asfaltsväg (p = 0,17). 

 

På grund av att undersökningen gjordes tidigt under säsongen (mitten av april) är det en risk att alla årets 

plantor inte hade växt upp än vilket kan påverka bland annat antal plantor per m2 och arean för 

populationerna. Vid vissa vägkanter fanns äldre grästuvor från förra säsongen vilket även detta kan 

medföra en felkälla då små plantor lätt göms under gräset och missas. Jag försökte minska denna risk 

genom att vika undan gräset där jag gick. 

 

Enligt personer i närområdet av sträckorna som jag kom i kontakt med under fältarbetet utfördes färre 

slåttringar i vägkanterna under 2018 på grund av torkan och risken att starta en eld. Normalt utför 

Trafikverket en slåttring tidigt under säsongen vid asfaltsvägar som enbart klipper delen närmast vägen 

för att senare under sommaren slåttra hela vägkanten. Detta kan eventuellt förklara varför det fanns en 
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signifikant skillnad på avståndet mellan vägarna med hänsyn till avstånd av närmsta plantan till 

vägkanten. Enligt Wissman et al. (2015) har bland annat Trafikverket gjort försök där man i fyra år 

slåttrade två gånger per säsong; första gången var före första blomningen och andra gången var efter 

andra blomningen, utan att kunna minska populationerna. Huston (2004) menar att ett bra sätt att 

bekämpa invasiva arter är dock att påverka störningen samt produktiviteten. Det betyder att 

rekommendationen är klippning av lupinerna två gånger per säsong för att motverka fröspridning och att 

plocka bort de avklippta plantorna för att magra ur marken (Valtonen, Jantunen, & Saarinen, 2006). 

Borttransportering av de klippta blomsterstänglarna motverkar även att fröerna eftermognar och sprids 

(Brobäck, 2015). Enligt Valtonen et al. (2006) växte oftast inte lupiner där vägkanten klipptes frekvent 

vilket förstärker påståendet om att denna taktik hjälper, vilket också kan förklara varför 

blomsterlupinerna växer längre bort från asfaltsvägar jämfört med grusvägar.  

  

Ett antal undersökningar visar att blomsterlupin påverkar den inhemska floran och faunan negativt men 

även att den kan ge ett fåtal positiva effekter. Enligt en studie av Jakobsson & Padrón (2013) kan 

besöken av pollinerare till inhemska arter öka när lupiner växer i området. Valtonen et al. (2006) har 

också sett att lupinen kan gynna till exempel humlor, men att den missgynnar bland annat fjärilar. När 

blomsterlupinen finns i ett litet bestånd påverkar den inte områdets biodiversitet avsevärt utan de 

inhemska växterna har en någorlunda stabil förekomst även om antal individer minskar, det ändras dock 

när lupinen sprider sig och blir till en stor population (≥1000 m2) (Ramula & Pihlaja, 2012; Thiele, 

Isermann, Otte, & Kollmann, 2010). Den största enskilda populationen jag registrerade var 312 m2 men 

på många platser fortsatte populationen utanför vägkanten vilket betyder att den faktiska storleken på 

populationerna kan vara betydligt större än vad jag uppmätte. 

 

Då blomsterlupinen är konkurrenskraftig och snabbt kan sprida sig även till angränsande habitat som 

olika gräsmarker är det viktigt att motarbeta den invasiva arten (Klinger, Harvolk-Schöning, Eckstein, 

Hansen, Otte, & Ludewig, 2019). Om inget aktivt arbete mot spridningen av blomsterlupin görs är det 

en stor risk att de nuvarande populationerna breder ut sig ytterligare och att sträckor utan lupin kommer 

så småningom att få etablerade populationer. Ett orosmoment som syntes under fältarbetet var just 

spridningen och hur lätt det verkade vara för lupinen att etablera sig på olika marker. Tschan (2018) 

undersökte invasiva arters spridning via vägar och detta är ett av huvudproblemen för artens utbredning, 

tillsammans med slåttring och markarbeten där fröer transporteras till nya platser. Under perioden i fält 

noterades ett fåtal platser med grävd mark och i dessa växte lupiner, vilket stämmer in på 

undersökningen av Tschan (2018). Eftersom populationerna breder ut sig även utanför vägkanterna i 

olika miljöer försvårar det arbetet mot lupiner då det inte räcker att enbart slåttra vägkanterna på dessa 

platser. Enligt en EU-förordning från 2015 ska alla medlemsländer motarbeta invasiva arter (Tschan, 

2018), problemet med blomsterlupin är att den inte ingår i förordningen (European Commission, 2017) 

trots att arten är ett stort problem i Sverige och rekommenderas att motverkas (Naturvårdsverket, 2019). 

 

Den mest framgångsrika metoden för att utrota blomsterlupinen lokalt är genom kemisk bekämpning. 

Det betyder dock att även övriga arter påverkas och denna metod är därför inte att rekommendera 

(Wissman et al., 2015). En lämpligare strategi, som är den vanligaste i Sverige, är just att stråttra 

markerna där de klippta växterna även samlas in och att detta görs under blomningen innan plantorna har 

fått frökapslar (Wissman et al., 2015; Tschan, 2018). Ett alternativ som har lyckats i Tyskland är bete 

med får eller kor (Tschan, 2018), det kan även vara en bra kombination med slåttringen då betningen 

sker kontinuerligt (Wissman et at., 2015). På de platser som man inte kan eller vill slåttra eller beta kan 

man istället gräva bort plantorna för att minska spridningen, vilket har prövats med positivt resultat vid 

bland annat väg 549 Härryda (Wissman et al., 2015). 

 

Under fältarbetet träffade jag många personer som var nyfikna på vad jag gjorde i dikena. De flesta 

tyckte att blomsterlupin skapar en fin klick med färg längs med vägarna och visste inte att de ställde till 

med problem för de inhemska arterna. Att sprida kunskap om riskerna med invasiva arter som 

exempelvis blomsterlupin kan eventuellt bromsa utbredningen då förhoppningsvis färre personer hjälper 

arten att sprida sig, i kombination med att vägkanterna slåttras innan fröbildningen.  
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