
Information angående expansiva arter i  

Havängs sommarby 

 

Det är säkert många som under vår och sommar noterat den rikliga förekomsten av Harris i 

Haväng. Harris kan förväxlas med sin släkting Ginst. Vi vill därför lämna följande information 

som underlag för era ställningstaganden till eventuella åtgärder på era tomter och dess 

närområde. Vi vill rekommendera att vi hjälps åt att hindra spridningen av denna.  

 

Harris är en expansiv art. Den kallas även Har-ris och Hararis. 

Det mest kända är begreppet invasiva arter. Detta markerar arter som har förts in av 

människan från ett annat ekosystem och börjat sprida sig av egen kraft och tar över. 

(Exempel som kan finnas inom sommarbyns närhet är parkslide, blomsterlupin och vresros). 

Vidare finns det arter som alltid har funnits där, så kallat inhemska arter som av någon 

anledning får bättre levnadsbetingelser. Detta beror oftast på vår påverkan, eftersom vi 

förorsakar att planeten blir varmare och mer näringsrik. I vårt område kan det även bero på 

avverkning av skog eller annan konkurrerande vegetation. Dessa arter brukar man kalla 

expansiva. De kan ställa till problem också trots att de inte är främmande för vårt ekosystem. 

Harris anses vara en sådan expansiv art, och rekommenderas bli hanterad på samma sätt 

som de invasiva.  

 

Harris ([Har-ris] Cytisus scoparius på latin) 

 

(Bild tagen från SLU:s artdatabank) 

Harris är en lövfällande, ofta storväxt buske som kan bli upp till en och en halv meter 

hög. Grenarna är styvt upprätta, vanligen femkantiga, och de är gröna även under 

vintern. Bladen är skaftade och tilltryckt håriga, de övre bladen är vanligen enkla 

medan de nedre är trefingrade. Harris blommar i maj-juni med stora gula blommor 

som sitter ensamma eller parvis i bladvecken. Kronan kan bli upp till två centimeter 

lång. Frukten är en plattad balja som öppnar sig explosivt när den är mogen. 

Baljornas valvler blir spiralformade efter det att baljan öppnats. 



Harris karaktäriseras av de gröna kantiga grenarna och de stora gula blommorna och 

den kan knappast förväxlas med andra buskar. 

Du kanske har en Harris på din tomt som inte spritt sig, det är för att förhållandena 

kan vara annorlunda på din tomt, gör då det du kan för att denna inte ska expandera.  

Men att tänka på är att naturen hittar sina sätt att sprida sig, med fåglar eller vinden 

etc. 

 

Såhär gör jag mig av med avfallet efter röjning: 

Det är viktigt att tänka på att rengöra redskap och kläder så att det inte följer med 

växtdelar som kan spridas till andra ställen. Tänk på att det är viktigt att planera 

bekämpningsåtgärden eftersom en felaktig bekämpning kan leda till att man förvärrar 

situationen och ökar spridningen. Harriset ska tas upp med rötterna för att förhindra 

spridningen.  

Växtavfallet bör tas om hand direkt för att undvika spridning. Hantera växtavfallet 

försiktigt. Det får inte läggas på komposten eller lämnas i vatten, skog eller mark, 

eftersom det innebär en stor spridningsrisk. Lägg växtavfallet i plastsäckar. Växtavfall 

ska du därför lämna i containern för Brännbart rest på din återvinningscentral 

(Måsalycke) alternativt i facket eller kärlet för restavfall där hemma vid mindre 

kvantitet. 

Viktigt är att du aldrig lägger växtdelar från invasiva arter i facket för trädgårdsavfall 

på återvinningscentralen eller hemma. 

 

Övrig information: 

Har ni intresse för detta, och vill fördjupa era kunskaper hänvisar vi er till 
Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/ samt 
Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/ 
 
Naturvårdsverket har även där en metodkatalog för bekämpning av invasiva 
främmande växter: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-
vagledning/Metodkatalog-for-bekampning/  


