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Abstract 
Invasive alien species is one of the biggest threats to biodiversity worldwide. American Skunk-

cabbage (Lysichiton americanus) is an invasive alien plant originating from North America. It 

has become naturalised in several European countries, including Sweden. American Skunk-

cabbage is a threat to other plants as it forms dense stands and outcompetes native vegetation 

by shadowing. It is believed that the biggest population of Skunk-cabbage in Sweden is along 

Fylleån in Halland. The aim with this report is to map the distribution of Skunk-cabbage in a 

section of the stream and to examine different methods for control and eradication of the weed. 

A survey was performed along a section of the stream between the dates 30th April – 8th May 

2019. The survey was executed from Ryaberg to Torsaberga (13 km). The search area was 

comparted into 6 locations. The highest point where Skunk-cabbage was found upstream in 

Fylleån was at location 6. A total of 4157 individual plants were found along a stretch of 6km 

and 34 km of the stream is believed to be affected by the invasion. A majority of the plants 

grows in marshland. Both mechanical and chemical control are used when eradicating Skunk-

cabbage. The most common method is digging by hand. This is also the method that I 

recommend in the event of an eradication campaign in Fylleån. No eradication efforts will be 

performed in Fylleån during 2019 due to restricted economical resources. Different projects are 

under development for the purpose of future eradication of Skunk-cabbage in Halland.  

 

Sammanfattning 
Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biodiversiteten globalt. Gul skunkkalla 

(Lysichiton americanus) är en invasiv främmande växt från Nordamerika. Arten är naturaliserad 

och etablerad i flera europeiska länder, däribland Sverige. Skunkkalla har en förmåga att 

konkurrera ut andra arter genom skuggning. Den bildar täta och stora bestånd och tränger på så 

vis undan annan växtlighet. Sveriges största bestånd av skunkkalla förmodas finnas längs med 

Fylleån i Hallands län. I bevarandeplanen för Natura 2000-området Fylleån finns en punkt om 

att man behöver ta ställning till de stora bestånden av skunkkalla i ån. Den här rapporten 

behandlar både utbredning och kartläggning av skunkkalla i en utvald del av Fylleån, samt 

bekämpningsmetoder för arten. Kartläggning av utbredningen har skett genom en inventering 

längs med ån. Inventeringen utfördes mellan Ryaberg och Torsaberga (13km) mellan datumen 

30/4 – 8/5 2019. 4157 plantor av skunkkalla hittades längs en sträcka av 6km mellan Ryaberg 

och Fröbökekvarn. Fyndplatserna delades in i 6 lokaler. Lokal 6 är den högsta fyndplatsen av 

skunkkalla i Fylleåns lopp. 3,4 mil av ån bedöms vara påverkad av invasionen. Den vanligaste 

växtplatsen längs med ån bedöms vara sumpmark. I bekämpning av skunkkalla använder sig av 

både mekanisk och kemisk bekämpning. Den vanligaste använda bekämpningsmetoden visade 

sig vara bortgrävning för hand. Det är också den metoden jag förespråkar vid en eventuell 

utrotning i Fylleån. På grund av brist på ekonomiska resurser kommer inte någon utrotning att 

ske i Fylleån 2019. Olika projekt är nu under konstruktion för framtida bekämpning i länet. 
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Inledning 

Invasiva främmande arter bidrar till förändring av ekosystem och ekosystemtjänster (Pyšek & 

Richardson, 2010) och biologisk invasion är en av de största anledningarna till förlusten av 

artmångfald globalt (Hussner, 2012). Europa har ett ständigt inflöde av nya arter, detta sker 

både spontant eller med direkt eller indirekt mänsklig assistans (Tyler m.fl., 2015). Nya 

introducerade eller immigrerade arter kan minska biodiversiteten då de kan utkonkurrera 

inhemska arter. Introducerade arter som orsakar problem kallas för invasiva. Introduktion av 

nya arter i ett område kan vara mycket problematiskt ur ett naturvårdsperspektiv (Tyler m.fl., 

2015). Introduktionen av främmande växter i ekosystemen kan ske både genom handel och 

utplantering, men också genom felaktig hantering i transporten av växtmaterial (Gudžinskas, 

m.fl., 2018). 

Det finns sammanlagt över 10 000 introducerade främmande arter i Europa. 13% av dessa har 

visat sig ha ekologisk påverkan medan 11% har visat sig ha ekonomisk påverkan. En tredjedel 

av alla limniska främmande organismer har visat sig kunna ha stor ekologisk och ekonomisk 

påverkan och invasiva arter i sötvattensmiljöer anses därför vara extra problematiska (Vilà 

m.fl., 2010). Invasiva växter är ett mycket stort hot mot biologisk mångfald i sötvattenshabitat 

i Europa (Brundu, 2015; Petruzzella m.fl., 2018).  

Akvatiska ekosystem är även känsliga för klimatförändringar. Många ekosystem som tidigare 

inte kunnat utgöra lämpliga habitat för exotiska växter på grund av det kalla klimatet, kan 

komma att göra det på grund av klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Detta kan 

leda till ökad spridning och etablering av invasiva växter då nya arter har lättare för att sprida 

sig längre norrut på grund av det ändrade klimatet med högre temperaturer (Gillard m.fl., 2017). 

Stor artmångfald kan dock försvåra för etableringen av invasiva växtarter. Enligt 

undersökningar utförda av Petruzzella m.fl. (2018) så har miljöer med hög biologisk mångfald 

en högre motståndskraft mot invasiva arter, speciellt om miljöerna har en hög andel arter som 

tillhör samma funktionella grupp som den främmande arten. Styrkan av den biologiska 

motståndskraften (resiliens) ökar dessutom med ökad artmångfald (Petruzzella m.fl., 2018).   

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) är en perenn växt som har sitt ursprung i västra 

Nordamerika (Klingenstein & Alberternst, 2010). Skunkkallan bildar täta bestånd och kan 

kännas igen på de gula hölsterbladen och den kvalmiga lukten som givit växten sitt namn 

(Anderberg, 2003). Skunkkallans blad kan bli 1,5 meter höga och den kan på så vis konkurrera 

ut andra arter genom skuggning. En planta kan dessutom täcka en yta av en kvadratmeter 

(EFSA, 2007). Skunkkallan är också mycket långlivad, och kan leva i cirka 80 år (Klingenstein 

& Alberternst, 2010). Skunkkallan har planterats ut i flera europeiska länder för att pryda 

fuktiga miljöer som bäckar och dammar i trädgårdar och i parker (Tyler m.fl., 2015) och den 

har sedan spridit sig och blivit invasiv (Klingenstein & Alberternst, 2010). Majoriteten av de 

mest problematiska invasiva växterna i Europa har introducerats just för att användas som 

prydnadsväxter inom trädgårdsodling (Andreu & Vilà, 2010; Gudžinskas m.fl., 2018; Tyler 

m.fl., 2015). Skunkkallan har etablerat sig i flera europeiska länder, exempelvis England, 

Irland, Danmark, Norge och Sverige (Klingenstein & Alberternst, 2010). Risken finns att 

växten introduceras och etablerar sig i ännu fler europeiska länder (Gudžinskas, m.fl., 2018).  
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Tiden för naturalisering är snabbare för arter som aktivt introducerats av människan än för arter 

som av misstag introducerats. Fortsatt introduktion främjar invasionen genom hela 

naturaliseringsprocessen (Kowarik, 2003). Skunkkallan har flera strategier för spridning. Den 

sprids med frön, men kan även föröka sig vegetativt med hjälp av avbrutna växtdelar. Plantorna 

blommar och frösättning sker efter cirka 5 år (CABI, 2018). Skunkkallans frön sprids nedströms 

med rinnande vatten. I ursprungsområdet har även fröspridning med hjälp av fåglar och 

däggdjur observerats, det är inte säkert om detta sker även i Europa, men möjligheten finns 

(Klingenstein & Alberternst, 2010).  

Skunkkallan har en effektiv spridningsförmåga i vattendrag, och där den växer så kan den täcka 

stora ytor. Skunkkallan har planterats ut i Sverige mellan 1910 och 1960 och har sedan 

förvildats (Sundberg, 2016). Skunkkallan finns främst i södra Sverige. Den är vanligt 

förekommande på västkusten (Artportalen, 2019). Den är en stor konkurrent mot andra växter 

då den lätt tränger undan inhemska arter (Tyler m.fl., 2015). Skunkkallan kan ha stor negativ 

påverkan på biodiversiteten i sitt nya förekomstområde. Studier utförda i Tyskland visar en 

negativ påverkan och i vissa fall lokal utrotning av kärlväxter så som olika arter av orkidéer 

samt mossor av släktet Sphagnum (Klingenstein & Alberternst, 2010). Det finns dock få studier 

utförda om skunkkallan som en invasiv art i Europa samt om dess påverkan här.  

Ett annat problem med skunkkallan är att den har lätt för att etablera sig i känsliga naturliga 

miljöer som sumpskogar, kärr och längs strandkanter (Tyler m.fl., 2015). Den är tolerant vad 

gäller ljusförhållanden och kan växa i både skuggiga och solexponerade miljöer, den kan även 

växa i olika sorters jordmån i både terrestra och akvatiska ekosystem vilket gör den 

anpassningsbar och konkurrenskraftig (EFSA, 2007; Klingenstein & Alberternst, 2010). 

Skunkkallan växer bäst i näringsrika miljöer, men klarar även av att leva i näringsfattig 

jordmån. Skunkkallan kan växa i grunda vatten och i blöt jord längs med vattendrag. Rötterna 

är väl anpassade till att leva i syrefattiga miljöer. Den växer och etablerar sig dock med ett 

långsamt tempo jämfört med andra snabbväxande invasiva arter och populationen kan därför 

enklare kontrolleras i ett tidigt skede (CABI, 2018).  

Tyler m.fl., (2015) utförde en undersökning över invasiva växtarter i Sverige för att bestämma 

och ranka olika arter efter deras invasiva potential. I studien så granskades 721 introducerade 

arter av kärlväxter och mossor (Tyler m.fl., 2015).  30 arter sågs som extra problematiska varav 

skunkkalla var en av dem. Anledningen till att skunkkallan anses som extra problematisk är för 

att den växer i naturliga och seminaturliga miljöer. Detta då dessa typer av miljöer ofta 

innehåller mer hotade eller ovanliga arter. Den bildar också stora bestånd. En art som bildar 

stora och täta bestånd är mer skadlig mot andra arter än en art som endast består av utspridda 

individer (Tyler m.fl., 2015).  

Ett handelsförbud är det bästa alternativet för att förhindra att fler främmande arter får inträde 

till nya europeiska länder där de kan riskera att bli invasiva (Hussner, 2012). Skunkkalla är nu 

med i EU:s förteckning över invasiva arter. Det är därför förbjudet att plantera och sälja 

skunkkalla i medlemsländerna (Naturvårdsverket, 2019a). Enligt EU bör åtgärder tas för att 

förhindra spridningen av skunkkalla och för att motverka skador i känsliga och värdefulla 

ekosystem som naturliga miljöer och Natura 2000-områden (European Union, 2017).   
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Naturvårdsverket är ansvarig myndighet nationellt när det kommer till landlevande invasiva 

arter, men på lokal nivå har länsstyrelserna ansvar för tillsyn, tidig upptäckt och samordningen 

av bekämpning och utrotning av invasiva arter (Naturvårdsverket, 2019b). Länsstyrelsen har 

också tillträde till fastigheter för att kunna utföra sitt arbete. Enligt den nya svenska 

förordningen om invasiva arter är markägare ansvariga att bekämpa arter av unionsbetydelse 

på deras mark (Naturvårdsverket, 2019b). Kommunen har ansvar över allmänna ytor och 

grönområden så som parker. Kommunen ansvarar över bekämpningen av invasiva arter på 

kommunal mark. Kommunen har också ansvar för avfallshanteringen och kan på så vis 

förhindra spridning vid hanteringen av växtavfall. Länsstyrelsen kan delegera över ansvaret till 

kommunen när det kommer till exempelvis tillsyn och bekämpning av invasiva arter 

(Naturvårdsverket, 2019b).  

Det första förvildade fyndet av gul skunkkalla i Sverige hittades i Halland 1975 (Georgson 

m.fl., 1997). Skunkkalla har enligt Artportalen (2019) observerats i flera åar och vattendrag i 

Hallands län. I Fylleån har växten iakttagits på många platser längs med ån, den har också 

observerats hybridisera med vit skunkkalla (Lysichiton camtschatcensis) i Fylleån (Artportalen, 

2019). Den gula skunkkallan tros ha spridit sig i Fylleån från handelsträdgården Vargaslätten, 

som är belägen norr om Simlångsdalen i Hallands län, och sedan etablerat sig nedströms. Även 

den vita skunkkallan tros vara en trädgårdsflykting från Vargaslätten (Georgson m.fl., 1997). 

Det finns även senare fynd uppströms från Vargaslätten. Högsta inrapporterade fyndplatsen i 

Fylleåns lopp är vid Fröbökekvarn, norr om Simlångsdalen och lägsta är vid Hagöns camping 

vid Östra stranden i Halmstad (Artportalen, 2019).  

Fylleån är skyddat som Natura 2000-område och är beläget till största delen i Halland, men 

även i Småland. Fylleåns avrinningsområde är 394km2 (Länsstyrelsen Hallands län, 2018). 

Skyddade naturområden är viktiga inom naturvården och bevarandebiologin. Ett hot som 

många skyddade naturområden möter är spridningen och etableringen av invasiva främmande 

arter inom områdets gränser (Braun m.fl., 2016). Fylleån rinner också genom flera naturreservat 

(Brogård, Hagön, Danska fall, Årnarp, Gårdshult, Bröda, Hule, Sundsholm och Veka). I Natura 

2000-området finns sammanlagt 12 arter av kärlväxter och 5 arter av mossor som anses vara 

skyddsvärda och regionalt intressanta (Länsstyrelsen Hallands län, 2018). Beståndet av 

skunkkalla i Fylleåns avrinningsområde är förmodligen ett av Sveriges största. (Länsstyrelsen 

Hallands län, 2018). Åns nuvarande tillstånd bedöms av länsstyrelsen som otillfredsställande, 

dels på grund av de vandringshinder som minskar olika fiskarters spridningsförmåga i ån men 

även på grund av den kraftiga spridningen av skunkkalla som har observerats (Länsstyrelsen 

Hallands län, 2018).   

De framtida konsekvenserna av spridningen av skunkkalla i ån är ännu okända (Länsstyrelsen 

Hallands län, 2018). I en studie från England har man dock sett att etablering av skunkkalla har 

bidragit till en minskning och förlust av olika arter av halvgräs, örter och grässorter (Sanderson, 

2013). Längs Fylleån växer två arter av halvgräs som anses regionalt intressanta, rankstarr 

(Carex elongata) och skärmstarr (Carex remota) (Länsstyrelsen Hallands län, 2018). Man 

skulle med stöd från studien av Sanderson (2013) kunna anta att dessa arter skulle kunna 

missgynnas av en etablering av skunkkalla. Man har också bevittnat en negativ påverkan i 

frekvensen av mindre örter, så som kabbleka (Caltha palustris) och skogsveronika (Veronica 

montana) i områden där skunkkallan etablerats (Sanderson, 2013). Bland de prioriterade 

åtgärderna i bevarandeplanen för Natura 2000-området finns det en punkt om att ta ställning till 

vilka åtgärder som ska tas mot gul skunkkalla i ån (Länsstyrelsen Hallands län, 2018). Den här 

rapporten är framtagen i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län och kan bidra med ökad 

information för framtida arbete med den invasiva skunkkallan.  
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Syfte 

Det finns ett tydligt kunskapsgap i Länsstyrelsens kunskap om hur utbredd skunkkallan är i 

Fylleån samt hur den effektivast ska bekämpas. Den här rapporten behandlar kartläggning och 

utbredning av skunkkalla i en utvald del av Fylleån samt bekämpningsmetoder för arten. 

Rapporten kommer också att ta upp framtida satsningar inom arbetet med skunkkalla i Hallands 

län. Länsstyrelsen behöver enligt sin bevarandeplan för området ta ställning till hur de ska 

hantera skunkkallan i Fylleån, den här rapporten kan hjälpa dem genom att bidra med ökad 

information om ämnet. Det finns också märkbart lite forskning gjord på artens invasiva förmåga 

och på konsekvenserna som en etablering medför. Arbetet kring invasiva arter är både relevant 

och viktigt att undersöka då nya arter ständigt introduceras och etablerar sig i nya områden. I 

den här rapporten kommer följande två frågeställningar att besvaras: 

• Hur ser utbredningen av skunkkalla ut i Fylleån? Hur högt uppströms i ån hittar man 

arten? 

 

• Vilka åtgärder har visat sig vara mest effektiva i bekämpningen av skunkkalla?  

 

Material och metoder 

Inventering 

Den första frågeställningen besvaras genom en inventering av beståndet av skunkkalla i en del 

av Fylleån. Skunkkallan blommar under våren (mars-maj) och inventeringen utfördes mellan 

30 april 2019 och 8 maj 2019 med sex dagar i fält. Inventeringsområdet avgränsades till en 

lämplig storlek för att passa inom tidsramen av projektet. Den övre delen av ån, uppströms från 

Simlångsdalen ansågs vara av störst intresse för en inventering, då det är viktigt att kartlägga 

hur högt arten har etablerat sig uppströms i ån, ur ett utrotningsperspektiv. Man behöver veta 

hur högt upp i ån man bör rikta åtgärderna samt att det är viktigt att veta hur lång sträcka längs 

med ån som är drabbad av invasionen. Eftersom att skunkkallan först spred sig från 

handelsträdgården Vargaslätten (Georgson m.fl., 1997), så är det relativt känt redan hur den har 

etablerat sig nedströms därifrån (Artportalen, 2018). Med den här inventeringen var målet att 

undersöka de bestånden som finns uppströms från Vargaslätten, då någon inventering inte skett 

där tidigare. Inventeringen utfördes längs med ån i 13 km med start i Ryaberg, norr om 

Simlångsdalen, och sedan uppströms till Torsaberga, söder om Nedre Dovasjön, där ån härrör 

från olika sjösystem. 

Kartmaterial från lantmäteriet användes under planeringen av inventeringen för att se lämpliga 

vägar och stigar ner till ån. Översiktskartor användes också för att se eventuella tomtgränser 

och avspärrningar, dessa områden med förhindrad framkomlighet undveks. På plats fanns det 

områden med mycket sly, med sankmark eller med väldigt skarpa stup ner mot vattnet där 

framkomligheten försvårades. Dessa områden undveks också. Under inventeringen användes 

en GPS från märket Garmin för att markera ut koordinater för fyndplatserna. Vid inventeringen 

användes inventeringsrutor om 3x3m då det var räckvidden för min GPS. Punkterna som 

markerats ut på GPS representerar en inventeringsruta med förekomst av skunkkalla. 

Sammanlagt markerades 225 rutor och i varje ruta uppskattades antalet plantor. Habitattypen i 

varje ruta (jord, sumpmark, stenbotten etc.)  noterades också för att det skulle vara möjligt att 

bedöma svårighetsgraden med att gräva upp plantorna på de olika fyndplatserna. GPS-

koordinaterna kunde sedan läggas in i ArcMap för att skapa en karta över skunkkallans 

utbredning längs med inventeringsområdet i Fylleån. 
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Bekämpningsmetoder 

För att svara på den andra frågeställningen så har fokus legat på åtgärder för bekämpning av 

skunkkalla. Frågeställningen besvaras med en litteraturstudie då det inte fanns någon möjlighet 

att göra ett uppföljande åtgärdsarbete, då ett sådant tar flera år att utföra. Resultatet baseras på 

tidigare forskning och på rapporter. Lämplig litteratur eftersöktes på Web of Science och 

Google Scholar. Jag sökte främst efter generella artiklar om utrotning och bekämpningsmetoder 

av invasiva växtarter i vattennära miljöer. Artiklar som berörde frågan i Europa var det som 

eftersöktes då det är här som skunkkallan är invasiv. Flera av de utvalda artiklarna valdes också 

ut från referenslistorna i redan utvalda artiklar. Det fanns vissa begränsningar och problem som 

uppstod i litteratursökningen. Under mina sökningar på databaserna så hittade jag inte en enda 

vetenskaplig artikel som behandlade åtgärder för specifikt skunkkalla. För att hitta 

bekämpningsmetoder för arten så användes rapporter och metodkataloger från myndigheter. 

Exempelvis så användes rapporter framtagna av EU och Naturvårdsverket i arbetet. För att få 

en mer vetenskaplig grund så användes också vetenskapliga artiklar om liknande arter i 

likartade miljöer samt generella artiklar om utrotningsarbetens gynnsamhet och kostnad. Jag 

har även samlat in information om utrotningskampanjer och åtgärdsarbete via möten och samtal 

med svenska myndigheter som arbetar med den här typen av frågor.  

Resultat   
Inventeringsresultat 

Sammanlagt hittades 4157 exemplar av skunkkalla längs en sträcka av 6 km. Sträckan delades 

upp i 6 lokaler. Totalt markerades 225 punkter ut med GPS från de olika lokalerna (figur 1) 

varje punkt representerar en ruta om 3x3m. Fynden på varje lokal räknades samman (figur 2). 

 
Figur 1. Översiktskarta över det totala inventeringsområdet med indelning i lokaler samt fyndplatser för 

skunkkalla. Från vänster; 1. Ryabergs kalkningsstation, 2. Ryabergs rastplats, 3. Röskebo, 4. Hallandsleden, 5. 

Fröbökekvarn, 6. Norr om Fröbökekvarn. Stjärnan indikerar slutstation för inventeringssträckan i Torsaberga.  

© Länsstyrelsen © Lantmäteriet. Se bilagor för detaljkartor över lokalerna samt översiktskarta över Halmstad. 
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Startplats för inventeringen var vid Ryabergs kalkningsstation. Här påträffades 78 plantor i en 

sumpmark. Vid Ryabergs rastplats fanns ett bestånd av 298 plantor (figur 2).  Lokalen med 

störst bestånd var vid Röskebo. Där hittades 1795 plantor. Skunkkallan bildade mycket täta 

bestånd i översvämmade områden längs med ån så som i sumpskogar och i våtmarker. Flera 

stora och täta bestånd av skunkkalla fanns vid åsträckan längs med Hallandsleden från Röskebo 

till Fröbökekvarn. Uppströms från Fröbökekvarn återfanns endast ett exemplar av skunkkalla. 

Det ensamma exemplaret växte på en liten ö i mitten av ån cirka 500 meter uppströms från 

kvarnen. Under de följande 6 kilometrarna mellan lokal 6 och Torsaberga påträffades inga fler 

plantor. Alla plantor som jag observerat är dock inte medräknade i mina resultat då de växte på 

oframkomliga platser dit man inte kunde nå med GPS.  

 

Figur 2. Antalet plantor av skunkkalla vid olika lokaler i Fylleån. De olika lokalerna finns markerade i 

översiktskartan (figur 1).  

Skunkkallan bildade störst bestånd i den blöta jorden längs med ån eller i översvämmade 

områden. Majoriteten av plantorna växte i habitatet sumpmark (86%) där jorden var väldigt 

blöt. Stora och täta bestånd återfanns i naturliga miljöer som sumpskogar. En mindre del av 

plantorna växte i torrare jord (6%) och i sediment med mycket sten på land (3%). Vissa av 

plantorna växte i själva ån med rötterna nedsänkta under vattenytan (5%). Habitattypen här var 

stenbotten med stora stenar (figur 3).  

 

 

Figur 3. Andel plantor i olika växtmiljöer i Fylleån.   
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Bekämpningsmetoder 

Förvaltningen av invasiva växter kan ha flera olika mål, det kan exempelvis vara förebyggande 

åtgärder för att förhindra en etablering eller inneslutning av befintliga bestånd och på så vis 

undvikandet av fortsatt spridning (Pyšek & Richardson, 2010). Förebyggande åtgärder är den 

mest kostnadseffektiva metoden när det kommer till hantering av invasiva växter, men om de 

förebyggande åtgärderna inte är framgångsrika så är det viktigt att invasionen upptäcks tidigt 

och att man agerar snabbt för att utrota den främmande arten från området. Snabba ingripande 

åtgärder kan minimera kostnaderna för förvaltningen av den invasiva arten (Hussner m.fl., 

2017).  

Vid en eventuell etablering kan målet istället vara en minskning eller total utrotning av 

bestånden. Bekämpningsmetoderna kan vara biologiska (användandet av andra arter för 

kontroll), kemiska (användandet av kemikalier, exempelvis ogräsmedel) eller mekaniska 

(exempelvis bortgrävning). De här metoderna kan användas enskilt eller tillsammans (Hussner 

m.fl., 2017).  Vid total utrotning kan miljön rehabiliteras till ett tillstånd liknande det innan den 

invasiva arten etablerade sig där (Wittenberg & Cock, 2001). I Sverige använder man ofta en 

blandning av metoder när man hanterar invasiva växter. I behandlingen av jättebalsamin 

(Impatiens glandulifera) används exempelvis biologisk kontroll genom betning av får och 

getter i kombination med rotdragning, slåtter och besprutning. Vid hanteringen av en annan 

EU-listad art jättelokan (Heracleum mantegazzianum) använder man sig av slåtter, rotkapning, 

besprutning och betning av nötkreatur, får, grisar och getter (Naturvårdsverket, 2019b).  

Det finns även arter som är invasiva i landet, men som inte är reglerade i EU-förordningen om 

invasiva arter. Dessa arter är dock ändå problematiska i vår natur. Två exempel på sådana arter 

är parkslide (Fallopia japonica) och blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) som båda är föremål 

för åtgärder i svensk natur (Naturvårdsverket, 2019a). Parkslide är besvärlig att utrota då 

rötterna sträcker sig långt ner. Den måste grävas upp med grävmaskin samt besprutas. 

Blomsterlupin bekämpas genom uppgrävning, besprutning med ogräsmedel och med betning 

av får (Naturvårdsverket, 2019a). Bekämpningen av invasiva växter kan vara en kostsam 

historia. Bekämpning av vattenhyacint (Eichhornia crassipes) i Spanien kostade 3,35 miljoner 

euro per år mellan 2005 och 2007 (Andreu m.fl., 2009).  

Förebyggande metoder är att föredra så att främmande arter inte introduceras. Den viktigaste 

metoden för att förhindra en etablering av skunkkalla är att utbilda allmänheten om att inte 

plantera den i sina trädgårdar eller i naturen, och även att informera om att inte slänga 

trädgårdsavfall i naturen (CABI, 2018). Sedan 2016 är det förbjudet att i Sverige plantera och 

odla skunkkalla enligt EU:s förordning 1143/2014 om förebyggande och hantering av 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Sedan 2017 är det också förbjudet att 

sälja plantor av arten (Klingenstein & Alberternst, 2010). Markägare är också ansvariga att 

bekämpa EU-listade invasiva arter (Naturvårdsverket, 2019b). Det är dock inte säkert att 

markägare är medvetna om aktuell lagstiftning eller vad de ska göra om de har en invasiv art 

på sin mark. I framtida arbete kommer det vara viktigt att informera allmänheten om 

problematiken kring invasiva främmande arter och om aktuell lagstiftning så att de kan 

bekämpa dessa arter på sin mark.  
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Det finns flera åtgärder som kan utföras för att minska skunkkallans spridning samt för 

bekämpning av den. Utrotningsarbetet innebär dock en störning för naturen där växten lever 

och är även kostsamt (Klingenstein & Alberternst, 2010). Bortgrävning med rötterna har visat 

sig vara den mest effektiva metoden för utrotning av skunkkalla (CABI, 2018). Borttagning för 

hand är den föredragna utrotningsmetoden, men den kan vara besvärlig då rötterna ofta sträcker 

sig djupt ner i jorden. Skunkkallan växer ofta i svåråtkomliga miljöer vilket kan försvåra 

utrotningsarbetet ytterligare (CABI, 2018). Borttagning för hand anses vara en effektiv och bra 

metod, men måste upprepas i flera år (Naturvårdsverket, 2019a). I flera europeiska länder 

(exempelvis Tyskland, Danmark och Schweiz) har man lyckats att avsevärt minska stora 

bestånd av arten genom bortgrävning av plantor. Den här åtgärden har visat sig vara speciellt 

effektiv under början av sommaren (Klingenstein & Alberternst, 2010).  Åtgärdsarbetet är 

utdraget och tidskrävande och ett åtgärdat bestånd bör följas upp två gånger under varje 

växtsäsong då det kan finnas en fröbank. Vid uppföljningen bör återstående plantor grävas bort. 

Övervakning av alla små plantor bör även ske då de kan regenerera genom frögroning eller från 

jordstammar. Skunkkallans frön kan överleva i fröbanken i 9 år (Klingenstein & Alberternst, 

2010). Uppföljningsarbetet bör därför fortsätta tills fröbanken är helt uttömd (CABI, 2018).  

Bortgrävning med hjälp av grävmaskin har visat sig vara en effektiv, men kostsam metod. 

Grävmaskinen avlägsnar då alla plantor och hela rotsystemet. Jorden transporteras sedan bort 

från platsen. Problemet som uppstår med metoden är hanteringen av jorden som måste ske på 

ett ansvarsfullt vis så att ingen ny spridning kan ske (Naturvårdsverket, 2019b). Bortgrävning 

med grävmaskin har använts i bekämpningen av andra invasiva växter. Exempelvis i arbetet 

med vresros (Rosa rugosa) som bekämpats i SandLife-projektet. Här har man använt sig av 

gallerskopor för att gräva bort rosbuskarna för att återställa sandblottor. Man ville i projektet 

gynna blommande örter, fåglar, insekter och ödlor (SandLife, 2018).  

Kemisk kontroll används sällan i behandlingen av skunkkalla, förmodligen för att man inte vill 

skada de känsliga akvatiska miljöer som växten ofta lever i (CABI, 2018). Kemisk behandling 

förekommer dock i viss utsträckning. I Skottland använder man sig av både mekanisk och 

kemisk behandling vid bekämpning av skunkkalla. Den mekaniska behandlingen sker antingen 

genom bortgrävning av plantor eller genom avlägsnande av blommor med frökapslar för att 

förhindra fröspridning. Avlägsnandet av blommor och frökapslar sker under våren innan 

plantans frön hunnit mogna. Bortgrävning av mindre plantor sker i maj/juni med hjälp av spade. 

Större bestånd kan avlägsnas med hjälp av grävmaskin om det är möjligt (GBNNSS, 2017). 

Vid kemisk kontroll i Skottland använder man glyfosat som är ett ogräsmedel. Behandling sker 

i maj/juni och kan upprepas till hösten. Medlet injiceras i växtens pålrot på stora växter, men 

kan också sprayas på mindre växter. Användning av ogräsmedel är inte alltid lämpligt där 

växterna växer nedsänkta i vatten (GBNNSS, 2017). Glyfosat används redan inom 

ogräsbekämpning inom jordbruket i Sverige (Boström, m.fl., 2015). Användning av medlet för 

just utrotning av skunkkalla är en billig metod, men Naturvårdsverket (2019b) anser att 

användning i fuktiga miljöer bör undvikas så långt som möjligt. Även 2,4-D amine används 

inom kemisk bekämpning av skunkkalla. Det beräknas också vara en billig metod. 

Behandlingen kostar cirka 6000 kr per hektar och besök och behandlingen bör uppföljas i 8 år. 

Naturvårdsverket (2019b) anser dock att användningen av 2,4-D amine bör användas restriktivt 

då kemisk behandling ska undvikas i känsliga fuktiga miljöer, men kan vara ett alternativ om 

andra metoder inte är effektiva. I det fallet används handhållna sprutor eller pensling av medlet 

för att minska påverkan på närmiljön (Naturvårdsverket, 2019b). Jag har inte påträffat något 

som tyder på att biologisk bekämpning används mot skunkkalla i Europa. 
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Avfallshanteringen är en viktig aspekt i bekämpningen av skunkkalla. Vid en eventuell 

utrotning i Fylleån så behöver växtdelarna brännas. De ska därför läggas i brännbart och inte i 

trädgårdsavfall där det istället finns risk för spridning. Under transporten av växtmaterial är det 

rekommenderat att man lägger invasiva växter i soppåsar och att man inte förvarar dem fritt i 

ett öppet släp där det finns risk för fröspridning eller att man tappar växtfragment. Rotdelar och 

växtfragment av skunkkalla ska därför fraktas i ett stängt släp (Naturvårdsverket, 2019c).  

Utrotningskampanjer sker för tillfället i mindre vattendrag runt om i landet. I Laholm har man 

utfört utrotningsarbete i Genevadsån sedan 2015. Utrotningsarbetet utförs som ett LONA-

projekt och i arbetet har man använt sig mycket av frivilligarbetare i form av markägare och 

skolklasser. En viktig del i projektet har också varit att bidra med information till allmänheten 

och till berörda markägare (Genevads vattenråd, 2019). LONA är en förkortning för Lokala 

Naturvårdsprojekt och är ett bidrag som kan sökas för att finansiera olika projekt inom 

naturvård. LONA-bidrag finansierar 50% av projektets kostnader och resterande summa får 

finansiären för projektet själv stå för. I de resterande 50 procenten räknas även frivillig 

arbetskraft in (Naturskyddsföreningen, 2019). Man kan även ansöka om LOVA-bidrag för 

åtgärder i och kring vatten. LOVA står för Lokala Vattenvårdsprojekt och kan bekosta upp till 

90% av projektet (Havs och vattenmyndigheten, 2018).  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har utfört utrotningsarbete av gul skunkkalla sedan 2017 i Lilla 

Helgeå i Ljungby kommun. Bekämpningen utförs genom bortgrävning och bränning av 

växtmaterial och rotsystem (Länsstyrelsen Kronobergs län, 2019). Bekämpningen utfördes 

både från båt och från land och 800 plantor avlägsnades till en kostnad av 104 402 kr första 

året. Under 2018 hade beståndet minskat avsevärt och endast 20% (160st) av plantorna återstod. 

Övervakning visade att ingen fröföryngring hade skett från året innan vilket innebar att 

fröbanken inte hade utökats. Bekämpning utfördes även 2018 när resterande 160 plantor 

avlägsnades under fyra arbetstillfällen mellan maj och augusti. Den totala kostnaden 2018 var 

56 372 kr. Arbetet bedöms gynnsamt, men kommer att behöva följas upp ytterligare till dess att 

fröbanken är uttömd (Länsstyrelsen Kronobergs län, 2019).    

 

Diskussion 

Gul skunkkalla har funnits i Fylleån sedan 1970-talet (Georgson m.fl., 1997). Den är nu 

etablerad och naturaliserad i miljön. Skunkkallan är känd för att bilda stora bestånd och kan på 

så vis konkurrera ut annan vegetation (EPPO, 2006). Den är utbredd längs med stora delar av 

ån och bildar på många platser täta bestånd. Under detta projekt påträffades över 4000 plantor 

längs en sträcka av 6 km högt uppströms i Fylleåns omlopp. Den högsta punkten där 

skunkkallan observerades var cirka 3,5mil uppströms i ån (lokal 6). Ån är 5 mil lång 

(Vattenmyndigheterna, 2015) och skunkkalla finns längs cirka 3,4 mil av ån då den lägsta 

inrapporterade punkten nedströms är vid Hagöns camping som ligger vid Östra stranden i 

Halmstad (Artportalen, 2019).   

Jag bedömer att lokalen norr om Fröbökekvarn (lokal 6) är den högsta punkten där skunkkalla 

växer i Fylleåns lopp fram till min slutstation och att delarna uppströms ännu är opåverkade. 

Sanderson (2013) tror att spridningen av skunkkalla uppströms indikerar att växten sprids med 

hjälp av fåglar. Det här hade kunnat förklara det ensamma fyndet på lokal 6 där endast en planta 

påträffades cirka 500 meter uppströms från Fröbökekvarn. Om det stämmer att den här typen 

av spridning sker även i Europa och inte endast i förekomstområdet i Nordamerika, så innebär 

detta att det finns svårigheter att förhindra spridningen uppströms. 
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Det är dock inte endast en etablering av skunkkalla som kan ha negativa effekter på annan 

vegetation. Bekämpningen kan också ha negativa effekter på andra arter då det innebär en 

störning i miljön (Klingenstein & Alberternst, 2010; Sanderson, 2013). Vissa arter ökar dock i 

frekvens efter ett bekämpningsarbete när marken åter är bar. Ett exempel på en sådan art är 

majbräken (Athyrium filix-femina). Man tror också att många arter av mossor hade gynnats av 

borttagning av skunkkalla. En annan art som gynnades av bekämpning av skunkkalla var den 

invasiva arten jättebalsamin (Impatiens glandulifera) som tog över där skunkkallan hade 

bekämpats (Sanderson, 2013). Detta är ett problem som kan uppstå när det finns flera invasiva 

arter i ett område. Sanderson (2013) ansåg dock att det fanns mycket goda möjligheter för 

vegetationen att återhämta sig efter att skunkkalla och jättebalsamin avlägsnats från området. 

Fördelarna med bekämpningen är alltså större än nackdelarna.  

Bekämpningsmetoder 

Bortgrävning är en vanlig utrotningsmetod för skunkkalla (CABI, 2018) och det är också den 

metoden som jag tror mest på vid en eventuell utrotning i Fylleån. Sedimentstrukturen har dock 

visat sig vara en viktig komponent för chansen att utrotningsarbetet lyckas när det kommer till 

bortgrävning av invasiva växter. Där botten består av djup och mjuk lera och där vattennivåerna 

är låga kan det vara både svårt och farligt att vada fram på grund av risken att sjunka samt att 

det kan vara omöjligt att ta sig fram med båt (Hussner m.fl., 2016). Majoriteten (86%) av 

skunkkallorna i Fylleån växte i sumpmark och i våtmarksliknande miljöer där framkomligheten 

kan vara ett problem. Fylleåns botten är också mycket stenig och det skulle vara komplicerat 

att lyckas gräva upp hela rötter på plantorna som växer i det sedimentet utan att lämna kvar 

några växtfragment som sedan skulle kunna regenerera nya plantor.  

Plantorna skulle på många platser behöva grävas upp för hand då det kan vara svårt att ta sig 

ner till ån med en grävmaskin där det är svår terräng. Bortgrävning med maskin hade också 

behövt ske med varsamhet då ån har en viktig bottenfauna och då bottensedimentet i ån utgör 

viktiga reproduktionsmiljöer för fiskar som lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta). 

Grävning kan leda till erosion och grumlighet som i sin tur leder till sämre syresättning av åns 

grusbotten. Användningen av grävmaskin hade varit möjlig i Fylleån under sommartid, men 

bör undvikas mellan oktober-maj då denna period är betydelsefull för reproduktionen av 

laxfiskarna i ån (Länsstyrelsen Hallands län, 2018).  

Glyfosat används i bekämpningen av skunkkalla i Skottland (GBNNSS, 2017). Jag är dock 

skeptisk till användningen av ogräsmedel, även om det visat sig vara effektivt på vissa platser. 

Användningen av glyfosat är ett omstritt ämne. Glyfosat degraderar ofta efter några dagar och 

bryts snabbt ner i jord. Man har därför sett det som ett ofarligt medel att använda i vattennära 

miljöer. Glyfosat kan dock spolas ut i kustvatten där det kan medföra skada på alger och 

sjögräsarter (Kittle III & McDermid, 2016). Breckels & Kilgour (2018) menar att användning 

av glyfosat vid kontroll av invasiv vegetation har en försumbar effekt på övriga biota. Glyfosat 

har dock visat sig ha en negativ effekt på vissa arter av fiskar, exempelvis karp (Cyprinus 

carpio) där exponering för ogräsmedlet hade dödlig effekt (Vajargah, m.fl., 2018). I Fylleån 

anser jag att man inte bör använda sig av kemisk bekämpning på grund av riskerna som en 

sådan medför på djur och växtlivet. Fylleån hyser bland annat två arter av rödlistade fiskar, ål 

(Anguilla anguilla) och havsnejonöga (Petromyzon marinus) samt tre andra fiskarter som anses 

regionalt intressanta. Ån har också en viktig bottenfauna och en flora som anses vara 

skyddsvärd (Länsstyrelsen Hallands län, 2018).  
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Det har inte heller utförts så många undersökningar på just utrotningsmetoders effektivitet när 

det kommer till bekämpning av skunkkalla. Det finns en påtaglig brist på jämförande studier 

som undersöker effekterna som manuella och mekaniska bekämpningsmetoder har i jämförelse 

med användning av ogräsmedel som exempelvis glyfosat (Matthews & Berardi, 2015). I brist 

av vetenskaplig bevisning av effektiviteten av ogräsmedel för just bekämpning av skunkkalla 

så anser jag att man bör använda sig av manuell och mekanisk bekämpning i form av 

bortgrävning och avlägsnad av frökapslar vid ett eventuellt bekämpningsarbete i Fylleån. 

Möjligheter för Fylleån och framtida arbete med skunkkalla i Halland  

Det finns olika faktorer som påverkar om en utrotningskampanj blir framgångsrik. Lokala 

utrotningskampanjer är vanligtvis mer framgångsrika än regionala eller nationella (Pluess 

m.fl., 2012). Total utrotning är i många fall också önskvärt framför långsiktig kontroll av 

invasiva arter. Utrotningsarbetet är ofta kostsamt och det kräver att stor uppmärksamhet och 

att ett stort engagemang läggs ner i arbetet (Wittenberg & Cock, 2001). Det kan också vara 

svårt att bedöma kostnaden av ett utrotningsarbete då sådana oftast inte är hundra procent 

framgångsrika när det kommer till total utrotning (Jardine & Sanchirico, 2018). 

Utrotningsarbeten är mest gynnsamma i början av invasionen när populationen av den invasiva 

arten fortfarande är liten (Pluess m.fl., 2012), men man kan också öka chansen för ett gynnsamt 

utrotningsarbete genom att identifiera perioder när den invasiva arten är särskilt känslig 

(Wittenberg & Cock, 2001). Om den främmande arten är för utbredd och etablerad för att det 

skulle vara fysiskt eller ekonomiskt möjligt att utrota den från området så väljer man ofta att 

avstå (Braun m.fl., 2016). Det är ovanligt att man helt lyckas att utrota en art som etablerat sig 

i ett område. Under en studie i Centraleuropa så undersöktes olika skyddade naturområden där 

man arbetade med bekämpning av invasiva arter. Endast i 2% av fallen i studien så hade man 

lyckats att helt utrota den invasiva arten i området, men i 17% av fallen hade man lyckats stoppa 

fortsatt spridning (Braun m.fl., 2016). 

Skunkkallan växer i stora bestånd utbredda längs med cirka 68% av åns strandkanter. På de 

olika lokalerna växer hundratals individer i täta massor. En utrotningskampanj i Fylleån skulle 

kräva stora ekonomiska resurser och mycket arbetskraft. 2019 var budgeten till arbetet med 

invasiva arter endast 50 000 kr per län. Det här året saknar Länsstyrelsen i Halland därför 

resurser att utföra något bekämpningsarbete av skunkkalla i länet (1Gunnarsson, muntligen). En 

utrotningskampanj är dessutom ett långsiktigt engagemang och utrotning av skunkkalla bör 

följas upp under 9 år (Klingenstein & Alberternst, 2010).  

Invasionen har gått långt i Fylleån och jag anser därför att det är omöjligt att utföra något 

utrotningsarbete i ån under 2019 med de begränsade resurser som finns tillhanda idag. 

Utrotningen av 800 plantor i Lilla Helgeå 2017 kostade 104 402 kr (Länsstyrelsen Kronobergs 

län, 2019) och hade man använt samma siffror för att beräkna kostnaden för utrotning av de 

runt 4000 plantorna som påträffades under inventeringen i det här projektet så hade det rört sig 

om över 520 000kr första året. Då får man också tänka på att detta endast var 6 km av ett 5 mil 

långt vattendrag där cirka 3,4 mil bedöms vara påverkat av invasionen. 2018 hade beståndet i 

Lilla Helgeå minskat med 80%, men kostnaden för övervakning och bekämpning hade i princip 

halverats och låg istället på 56 372 kr (Länsstyrelsen Kronobergs län, 2019). Man har i tidigare 

studier sett att när densiteten av den invasiva arten minskar så minskar kostnaden för 

bekämpningen medan kostnaden för övervakningen ökar då det kräver mer resurser att 

lokalisera de kvarvarande individerna (Jardine & Sanchirico, 2018). 

                                                           
1 Gunnarsson, Jessica. Länsstyrelsen Hallands län. E-post. 2019-05-29 



  13 

 

Jag föreslår att fokus under 2019 ska ligga på kartläggning av skunkkalla i länet samt på att ta 

fram en strategi för vilka åtgärder som ska utföras när det finns ekonomiska medel till det. Om 

man ändå väljer att utföra åtgärder i Fylleån så kan man istället utföra punktåtgärder i 

naturreservaten. Jag tycker också att framtida fokus bör ligga på att ingripa i mindre vattendrag 

i länet där skunkkallan inte ännu är lika utbredd. Störst chans att utrota skunkkallan helt från 

ett område har man nämligen vid de tidiga stadierna i invasionen och tidigt ingripande är då det 

bästa alternativet (EPPO, 2006).  

Arbetet kring invasiva arter kommer förmodligen att bli allt viktigare i framtiden och jag ser 

behovet av fortsatt forskning i ämnet om skunkkallans påverkan på andra arter samt om 

bekämpningsmetoder för arten. Det finns redan kataloger och rapporter där man har tagit fram 

bekämpningsmetoder, men de flesta av dessa metoder är inte beprövade vetenskapligt för just 

skunkkalla. Under min litteratursökning så hittade jag inga vetenskapliga artiklar där effekterna 

av dessa metoder hade undersökts. Det här är också ett problem som Sanderson (2013) nämner 

i sin undersökning om skunkkallans effekter på andra arter. Han ser ett behov av jämförande 

studier där man undersöker effekterna av mekanisk och kemisk behandling för att se vilket som 

är att föredra (Sanderson, 2013). Jag ser också ett behov av fortsatt inventering och kartläggning 

av skunkkalla i vattendragen i länet. Det är viktigt att komma fram till generella strategier för 

behandlingen av arten samt att prioritera vilka åtgärder som ska utföras och var dessa ska 

utföras.  

Även om man inte kan utföra något utrotningsarbete det här året på grund av de begränsade 

ekonomiska resurserna som årets budget innebär, så hindrar inte det för att det kan finnas en 

möjlighet att ingripa i framtiden. Ämnet är mycket aktuellt och arbete utförs just nu för att 

underlätta för ett framtida arbete med invasiva arter i Halland. Halmstad kommun utvecklar för 

tillfället en strategi för invasiva arter i Hallands län som ska stå färdig 2020. Strategin är ett 

LONA-projekt och kommer att användas som kunskapsunderlag och informationsmaterial. 

Strategin kommer att innehålla beskrivning av flera olika EU-listade invasiva växtarter samt 

bekämpningsmetoder för dessa arter. Strategin kommer att kunna användas i arbetet kring 

invasiva arter i kommunen och fungera som ett underlag för åtgärder på privat och kommunal 

mark. 23 olika växter kommer att vara inkluderade, varav skunkkalla är en av dem 

(2Abrahamsson, muntligen). Ett annat projekt som inger hopp för framtida arbete är att 

skunkkalla kan komma att ingå som en fokusart i LIFE-projektet. Ansökningarna till projektet 

pågår för tillfället och kan bära med sig en ökad möjlighet för bekämpning av arten 

(3Gunnarsson, muntligen). Med de ekonomiska resurserna som det här projektet och framtida 

projekt kan innebära så tror jag att det finns möjligheter att göra skillnad och att kraftigt minska 

eller utrota skunkkallan i flera vattendrag i länet.  

Ökad kunskap om invasiva arters ekologi kan underlätta för framtida utrotningsarbeten 

(Wittenberg & Cock, 2001). Arbetet kring skunkkallan är fortfarande ett ganska så outforskat 

fält. Det är därför viktigt att i framtiden forska mer om ämnet för att förhindra ytterligare 

invasion. Det är viktigt att identifiera vilka faktorer som begränsar populationstillväxten hos 

skunkkalla för att begränsa etableringen av arten (EFSA, 2007).  

 

 

                                                           
2 Abrahamsson, Ann-Charlotte. Kommunekolog. Halmstad kommun. E-post. 2019-05-14 
3 Gunnarsson, Jessica. Länsstyrelsen Hallands län. E-post. 2019-05-29 
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Omnämnande 
Stort tack till Magnus Redegard och Erik Wallentin på Länsstyrelsen i Hallands län för hjälp 

med kartmaterial, lån av GPS och rådgivning. Tack även till Jessica Gunnarsson på 

Länsstyrelsen i Halland och till Ann-Charlotte Abrahamsson på Halmstad kommun för hjälp 

med referenser. Tack till min handledare Göran Sahlén för all hjälp med arbetet.  
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Bilagor

 
Bilaga 1. Översiktskarta över Halmstad med inventeringsområdet markerat med en stjärna.  

© Länsstyrelsen © Lantmäteriet.  

 

Bilaga 2. Lokal 1, Ryabergs kalkningsstation, och lokal 2, Ryabergs rastplats. © Länsstyrelsen © Lantmäteriet. 
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Bilaga 3. Lokal 3, Röskebo. © Länsstyrelsen © Lantmäteriet. 

 

Bilaga 4. Lokal 4, Hallandsleden, och del av lokal 5, Fröbökekvarn. © Länsstyrelsen © Lantmäteriet. 
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Bilaga 5. Fortsättning av lokal 5, Fröbökekvarn och lokal 6, Norr om Fröbökekvarn.  

© Länsstyrelsen © Lantmäteriet. 
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