
Svar på fråga: Lämplig markanvisning, från Lutz Rininsland. 

Att  ha en strategi för att bekämpa invasiva arter är en viktig frågan för Vänersborgs 
kommun.  

Ett rikt växt och djurliv är ett av Sveriges miljökvalitetsmål, som pekar på vikten av 
biologisk mångfald. "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer...Att övervaka och bekämpa 
invasiva främmande arter och bevara den genetiska variationen hos växter och djur 
är också mycket viktigt. 

Fritidsodling i olika former är något som kommunen bör gynna och uppmuntra. Det 
bidrar till folkhälsa, vi belönas med blommor,frukt, bär och grönsaker. Dessutom 
gynnar stads- och fritidsodlingen biologisk mångfald främst för pollinerande insekter. 
Odling gör helt enkelt nytta för vår närmiljö. 

 
Parkslide finns inte heller med på kommunens önskelista, det är en besvärlig invasiv 
art som är mycket svår att bekämpa. Personal från Park, Gata och även Miljö och 
hälsa har utbildat sig i frågan, och har numera en gemensam strategi under 
uppbyggnad för hur de ska tackla problemet. Även på Kretsloppsparken finns 
kunskap om hantering av Parkslide. Eftersom regelverket är nytt och det svenska 
arbetet med invasiva främmande arter är under utveckling så kommer det tas fram 
mycket ny vägledning under det kommande året. Att vara proaktiv och handla innan 
Parkslide hamnar på EUś lista för arter som måste bekämpas är naturligtvis 
ekonomiskt och ekologiskt en fördel.  
 
För Parkslide på kommunal mark har naturligtvis kommunen ett ansvar att  prioritera 
vilka lokaler som ska bekämpas. I första hand är det  lokaler där risk för spridning är 
störst. (Bra om alla som kan identifiera Parkslide rapporterar in den på Artportalen, 
det är kommunens sätt att hålla reda på växtlokalerna) 
 
Områden kring nya koloniområden bör prioriteras. Här finns det ett gemensamt 
ansvar mellan kommunen och odlarna  för att inte bidra till en större spridning. 
Information och samverkan behövs för att eliminera Parkslide från befintliga 
växtlokaler på rätt och säkert sätt.  
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