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Hej
Kan ni lägga in kompletteringen på ärende 2021.859.
Tack

Med vänliga hälsningar
Christine Johansson
miljöinspektör
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Telefonnummer: 046-359 54 99
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Från: amanda.gren@trafikverket.se <amanda.gren@trafikverket.se>
Skickat: den 19 mars 2021 13:00
Till: Christine Johansson <christine.johansson@lund.se>
Kopia: diariecenter.region@trafikverket.se
Ämne: SV: Anmälan bekämpning jätteloka - Lunds kommun - TRV 2021/20773
Hej Christine!
Ja, men det kom in på skypen tror jag så jag lyckades inte få det att fungera.
Här kommer återkoppling på era frågor.
1. Sträckan finns med i kartverktyget, under planerad bekämpning i lagerlistan finns ytterligare ett lager (se till
höger i bilden nedan) som måste tändas för att man ska se sträckorna. Testa att klicka i det.
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Här är bild på de två aktuella ytorna i Lunds kommun.
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2. Nej jätteloka finns inte längs med hela den aktuella sträckan utan punktvis på ett antal ställen. Då man också
från år till år inte helt kan veta o den spridit sig tas lite extra avstånd med i körplan för att få med eventuella
tillkommande plantor.
3. Generellt är användning av växtskyddsmedel förbjudet enligt Trafikverkets förbudslista för kemiska
produkter. Undantag görs dock för bekämpning av växtlighet på järnvägen utmed linjer och på driftplatser
samt för bekämpning av den invasiva arten Jätteloka (Heracleum montegazzianum). Tågtrafiken i Sverige har
ökat markant de senaste tio åren och tågtrafik och underhållsinsatser måste samsas om den begränsade
tillgången till spåret. Underhållsmetoderna måste därför vara snabba och ta så lite tid i spår som möjligt i
anspråk.
Kemisk bekämpning av vegetation är en sådan snabb och effektiv metod. Trafikverket har lång erfarenhet av
arbete med denna typ av bekämpning och arbetar ständigt med att vidareutveckla och effektivisera
verksamheten.
4. Det är dubbelspår på aktuell sträcka så det är endast det ena av de två spåren som kommer bekämpas. U
står för uppspår (Malmö till Sthlm i ert fall), N står för nerspår och E för enkelspår.
Med vänlig hälsning,
Amanda Gren
Miljöhandläggare kemisk ogräsbekämpning
Region Väst
amanda.gren@trafikverket.se
Direkt: 072-236 77 98
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