
Nya ogräsproblem i sikte

Spridningen av ogra sarter till nya omra�den a r en standigt pa� ga�ende process, som 
en effekt av klimatfo randringar och med hja lp av manniskor och djur. Ibland ga� r 
spridningen extra fort. Torkan och den medfo ljande foderbristen sommaren 
2018 o kade transporten av foder, ba�de inom landet och fra�n utlandet. Det finns 
en risk att fro n av ogra s har fo ljt med transporterna till omra�den da r arten inte 
finns sedan tidigare. Ha r presenteras tre grupper av arter som det a r aktuellt att 
ha� lla utkik efter i fa lten. En tidig uppta ckt av en ny art fo ljd av snabb och effektiv 
bekampning kan inneba ra stora besparingar framo ver. Arterna presenteras ha r 
med bild och lank till SLU Ogra sra�dgivaren och till Virtuella floran. Dessutom 
finns fo r varje art na� gra la stips med mer information om artens biologi och 
mo jligheter att kontrollera den. Fo r ra�d om kemisk kontroll hanvisar vi till 
Jordbruksverkets Ogra sdatabas: 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforodling/
ograsdatabas.4.35974d0d12179bec28580002385.html 

Grupp 1: Etablerade ogräs på väg norrut
Arter i denna grupp a r va l etablerade i framfo rallt de so dra jordbruksomra�dena, 
och kan fo rvantas sprida sig norrut genom nationell handel med maskiner och 
foder. Det finns dessutom en risk att fro n fra�n herbicidresistenta populationer 
fo ljer med importerade varor. Till denna grupp ho r flera gra sogra s, som renkavle,
sandlosta, ho nshirs och ra� ttsvingel, men a ven arter som bagarnattskatta och 
sta�nds som a r framst knutna till tradga� rdsgro dor respektive betesvallar.

Renkavle, Alopecurus myosuroides

Lank till OG:s bilder och text
Lank till Virtuella floran: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/alopmyo.html 

Lästips
Andersson L & Milberg P (2002) Vilka gräs blir ogräs? 
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktajordbru
k/pdf02/jo02-04.pdf   

Moss S (2017) Black-grass (Alopecurus myosuroides): why has this weed become 
such a problem in western Europe and what are the solutions? 
https://www.ingentaconnect.com/contentone/resinf/opm/2017/00000028/0000
0005/art00004# 

Sandlosta, Bromus sterilis (syn. Anisantha sterilis)
Lank till OG:s bilder och text
Lank till Virtuella floran: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/bromu/bromste.html 
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Lästips
Andersson L & Milberg P (2002) Vilka gräs blir ogräs? 
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktajordbru
k/pdf02/jo02-04.pdf   

Bond W, Davies G & Turner R (2009) The biology and non-chemical control of 
Barren Brome (Anisantha sterilis (L.) Nevski. 
https://www.gardenorganic.org.uk/sites/www.gardenorganic.org.uk/files/
organic-weeds/anisantha-sterilis.pdf 

Hönshirs, Echinochloa crus-galli
Lank till OG:s bilder och text
Lank till Virtuella floran: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/echin/echicru.html 

Lästips
Andersson L (2016) Hönshirs – biologi och kontrollmöjligheter (länk till artikel i 
OR), samt presentation på Växjö möte: 
http://pa.ltj.slu.se/janlars/partnerskapalnarp/ekonf/20161206/4_Lars_Andersson
.pdf 

Råttsvingel, Vulpia myorus
Lank till Virtuella floran: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/vulpi/vulpmyu.html
Lästips: 
Andersson L (2017) Råttsvingel – biologi och kontrollmöjligheter (länk till artikel i 
OR), samt presentation på Växjö möte: 
http://pa.ltj.slu.se/janlars/partnerskapalnarp/ekonf/20171205/15_Lars_Andersso
n.pdf 
Hagdahl R (2018) Råttsvingel och ekorrsvingel – biologi, kontrollmöjligheter och 
utbredning  https://stud.epsilon.slu.se/13803/7/hagdahl_r_180515.pdf 

Stånds, Senecio jacobaea
Lank till OR:s bilder och text
Lank till Virtuella floran: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senejac.html 

Lästips
Dock Gustafsson A-M (2011) Stånds är farligast när den är torr. 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.4b2051c513030542a9280001782/h 

Bond W, Davies G & Turner R (2007) The biology and non-chemical control of 
Common Ragwort (Sencio jacobaea L.). https://www.gardenorganic.org.uk/sites/
www.gardenorganic.org.uk/files/organic-weeds/senecio-jacobaea.pdf 
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Bägarnattskatta, Solanum physalifolium
Lank till OR:s bilder och text
Lank till Virtuella floran: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/solaphy.html 

Lästips
Jönsson B, red. (2007) Strategi för integrerad bekämpning av nattskatta och 
bägarnattskatta i radodlade grödor, speciell morot och palsternacka. Slutrapport 
för SLF-projekt Trädgård 0456037. 
http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/strategi-for-integrerad-
bekampning-av-nattskatta-o/ 

Grupp 2: Ogräs med begränsad förekomst i södra Sverige 
Dessa arter raknas som besva rliga ogra s i lander som Tyskland och Polen, och 
fo rekommer mer eller mindre sa llsynt i konkurrenssvaga gro dor i Ska�ne, 
Blekinge och Halland. Ha r inga� r arter som svinamarant, kavelhirs, strandfrane 
och gangel. Mer information om dessa kommer senare.

//Arbetsmaterial -- arbete pågår, dokumentet uppdateras allteftersom.//

Grupp 3: Tillfälliga inslag i floran, eventuellt på väg att etablera sig i Sverige
I denna grupp inga� r arter som utgo r ogra sproblem i Syd- och Mellaneuropa, men 
som annu inte har stadigt etablerade populationer i Sverige. Exempel pa�  sa�dana 
arter a r malo rtsambrosia, spikklubba, kolvhirs, hirs, lindmalva, gullo rt, va lsk 
krassing. Mer information om dessa kommer senare.

//Arbetsmaterial -- arbete pågår, dokumentet uppdateras allteftersom.//
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