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Hur stoppas resan längs vägen? 
David Brobäck 

 
Kanske har du den i din trädgård. Kanske har du sett den sträcka ut sig över fälten eller bilda 
ett färgglatt spår längs med våra vägar. Det är så klart blomsterlupinen jag tänker på. Många 
förknippar dessa färgglada ärtväxter med sommaren och älskar att ha dem blommandes i sina 
trädgårdar. Men vad många kanske inte vet är att lupinen inte kommer från Sverige. Lupinus 
polyphyllus som blomman heter på latin kommer ursprungligen från Nordamerika och kom 
antagligen till Sverige i slutet på 1800-talet när folk började odla den i sina trädgårdar. 
Därifrån har den tagit sig ut i det vilda och funnit sig en tillflyktsort i bland annat våra 
vägkanter. Men lupinen är inte ensam om att trivas längs med vägarna. Många ängsväxter har 
också hittat ut till vägkanterna, eftersom ängarna i Sverige bara blivit färre och färre. Många 
av dessa växter är hotade och växer numera endast i vägkanterna. När blomsterlupinen tar 
plats längs vägarna konkurreras ängsväxterna ut och minskar i antal. Hur ska vi då kunna 
bevara en rik mångfald av arter längs med våra vägar? Trafikverket har sedan en tid tillbaka 
arbetat med att se över och sköta vägsträckor där det växer värdefull flora. En del i det arbetet 
är att försöka begränsa arter som exempelvis blomsterlupinen och det är speciellt viktigt att 
se till att den inte sprider sig vidare in bland de värdefulla ängsväxterna. Men hur ska 
egentligen detta gå till? Det kanske enklaste är att se till att blomsterlupinen producerar så få 
frön som möjligt. Under sommaren klipps vägkanter och i och med det även blomsterlupinen. 
Tidpunkten för klippningarna varierar från väg till väg. Jag ville undersöka hur dessa 
variationer kan påverka blomsterlupinen och se vilken tidpunkt för klippning som är bäst för 
att begränsa spridningen av den.   
 
Att klippa lupinerna tidigt, innan de har satt frön, vore logiskt. Men riktigt så enkelt är det 
inte. När blomsterlupinen klipps ned så kommer den ofta tillbaka senare på säsongen med 
nya blommor och nya frön. Dessutom försvinner med blommorna en viktig födokälla för 
bland annat humlor. Under sommaren 2014 undersökte jag hur lupiner reagerade på 
klippningar vid olika tidpunkter och klippningar vid olika höjd. Jag ville ta reda på hur bra de 
var på att växa tillbaka och om de skulle bilda nya blommor och frön. Jag ville också se vad 
som hände om man klipper blomsterlupinen precis när frukter har bildats men innan de har 
mognat. Skulle frön kunna mogna även på växter som klippts av och skulle fröna därefter 
kunna gro?  
 
Blommor och frön kom endast tillbaka i de fall då lupinerna blivit klippta under blomning. 
Men sett över hela växtsäsongen producerades det mer frön i de senare klippningarna 
eftersom de hade hunnit sätta frön innan jag klippte lupinerna. Genom att klippa ned 
lupinerna så långt som möjligt, kom det tillbaka färre blommor med frön. Fröna på de 
avslagna lupinerna mognade men de hade mer mögel på sig och var mindre än vanliga frön. I 
och med att lupinerna fick minst antal frön när de klipptes vid blomning är det antagligen 
denna tid som är bäst att klippa dem. Det är också bra eftersom slåttermaskiner då inte 
kommer i kontakt med några frön. Annars sprids frön sannolikt vidare med maskinerna. Men 
det kan även vara möjligt att klippa lupinerna direkt efter blomning, för att rädda 
födoresursen för pollinatörer. Det är möjligt att frön från de avslagna plantorna inte klarar 
transporten genom slåttermaskinerna eftersom de är små och outvecklade. Möglet som 
angrep dem skulle också kunna medföra att de inte lyckas etablera sig i nya miljöer. Mitt råd 
till Trafikverket är därför att sätta igång sina slåttermaskiner tidigt på sommaren för att 
begränsa blomsterlupinens framfart. 


