
FAKTA OCH RÅD
Vresros är en av de  
mest problematiska invasiva 
växtarterna i  Sverige idag.  
Här är fakta om arten och råd 
om hur den kan begränsas  
och bekämpas. 

Vresros (Rosa rugosa) är en 
vedartad och mycket taggig 
buske med stora vita eller 
rosa blommor. Den kommer 
från de östra delarna av 
Asien. Växten sprids både 
med frön och rotskott och 
blommar mellan juni och 
september. Vresros har 
länge använts som en träd-
gårdsväxt. 

Vresros
Växten är invasiv eftersom den har:
• En mycket stor förmåga att etablera sig och sedan breda ut sig  

i naturen.

• Förmåga att skjuta ut långa rotskott som kan komma upp flera  
meter från huvudplantan.

• Frön som sprids mycket lätt med både fåglar och i vatten.

• Ett kraftigt rotsystem som är svårt att få bort.

• Stor förmåga att helt ta över sandiga och grusiga miljöer och  
skugga ut annan vegetation. 

Varför är vresros ett hot mot biologisk mångfald?
Vresros etablerar sig lätt i sandiga eller grusiga miljöer. Där bildar 
den ogenomträngliga snår som skuggar ut andra arter. Att få bort 
arten kan vara väldigt svårt då nya plantor kommer från rötter eller 
rotfragment.
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Här växer vresros idag
Utbredning av vresros 

i Sverige baserat  
på observationer  
i  Artportalen, 1995–
2020 (Observera 
att detta bara är 
rapporteringar, 
vilket gör att det 
är större sanno-
likhet att arten 
har rapporte-
rats där det bor 
fler människor). 
I Artportalen är 
det bara i Åsele-, 
Lule- och Torne 
lappmark där arten inte är 
 rapporterad alls.

Här växer vresros idag
Arten trivs på blottad sandig och grusig mark. Den växer på allt 
ifrån havsstränder och torra gräsmarker till vägkanter och störda 
ytor i urban miljö. Vresros står också kvar i många planteringar 
eftersom den länge har använts som trädgårdsväxt.

Så fungerar spridningen
Vresros får stora nypon som i genomsnitt innehåller ungefär 60 
frön. Nyponen äts av fåglar och däggdjur och kan därför spridas 
över stora avstånd. Fröna och nyponen flyter dessutom vilket 
 innebär att vresros kan sprida sig i vatten längs stränder eller till nya 
områden. (Man har till och med hittat nypon som efter nio månader 
i havsvatten hade grobara frön.) Detta gör att vresros som växer på 
stränder kan orsaka nyetableringar mycket långt bort. 

När väl arten är etablerad kan den lokalt sprida sig med rotskott. 
Detta gör att den bara på några år kan skapa stora snår. Små bitar av 
rotskott kan skapa en ny planta vilket gör att den kan etablera sig vid 
användning av jord eller sand som innehåller rötter. Vid erosion på 
stränder kan rötter spridas genom att delar bryts loss och flyter iväg. 

Så arbetar du med vresros
Begränsa
Slå av växten vid blomning varje år så frösättning aldrig sker.

Bekämpa
Här finns många olika alternativ där både slåtter, täckning och 
uppgrävning ingår. Eftersom mycket forskning och försök pågår så 
finns uppdaterade beskrivningar och jämförelser mellan metoder  
i Naturvårdsverkets metodkatalog för bekämpning av invasiva 
främmande arter. Den hittar du genom att söka på metodkatalog 
invasiva arter på Naturvårds verkets webbplats. 

Vresros finns inte med på 
EUs förteckning över inva-
siva arter vilket betyder att 
den ännu inte omfattas av 
några regler.

http://www.naturvardsverket.se
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 Försiktighetsåtgärder vid bekämpning:

• Växten är mycket taggig så skyddsutrustning eller redskap för att 
 undvika stick är nödvändigt.

• Var försiktig så inte rotdelar eller frön sprids vid transport av massor 
eller växtdelar.

• Växtavfallet ska slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushålls
sopor, absolut inte i komposten. 

• Större mängder växtavfall ska transporteras i slutna säckar till åter
vinningscentralen. Ta reda på vart på din återvinningscentral du ska 
lägga växtavfall från invasiva arter. Det ska absolut inte slängas bland 
trädgårdsavfall. 

• Tvätta redskap, skosulor, maskiner, skopor och liknande för att inte 
riskera att sprida arten vidare. Se till att vattnet vid rengöring inte kan 
rinna ut någonstans och orsaka nyetableringar av växten.

• Gör årliga uppföljningar av bekämpningsåtgärder för att ta bort små
plantor tills inga nya plantor dyker upp.

Förväxlingsarter 
Vresros är relativt välkänd 
men kan blandas ihop med 
andra rosarter. Vresros kän-
netecknas av stora rosa eller 
vita enkla blommor, stora 
orange-röda uppsvällda ny-
pon och tätt  taggiga stjälkar.

Rapportera arten på 
invasivaarter.nu när du  

upptäcker den!

!

Den här informationen   
kommer från kunskapsstödet 
”Kommunens arbete med  
invasiva växtarter” som tagits  
fram av SLU Centrum för  
biologisk mångfald på  
uppdrag av  Naturvårdsverket.  
Materialet finns i sin helhet  
på  Naturvårdsverkets  
webbplats.

http://www.naturvardsverket.se
http://invasivaarter.nu

