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Borlänge  |  30 maj 2014

Trädgårdsavfall – ett hot mot liljekonvaljer
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Vill du fortsätta kunna plocka vitsippor och liljekonvaljer i skogen? Ja, då ska

du sluta slänga trädgårdsavfall där.

– Trädgårdsavfall gör att brännässlor och kirskål tar över och kväver fina

små växter, säger Tobias Fischer, arborist på Borlänge Energi.

Att slänga löv, vissna blommor, grenar och överbliven jord i skogen är något som
många gör sedan gammalt för att man tror att det är tillåtet.

– Men det är ett miljöbrott och man kan bli åtalad för nedskräpning, säger Tobias
Fischer.

Kommunen har ansvar för att sanera efter miljöbrott och har nu gett Borlänge
Energi i uppdrag att sanera på några av de värsta "trädgårdstipparna" i
Skräddarbacken och Nygårdsdalen. Problemet finns dock över hela stan, enligt
Fischer.



2017-09-23 13)10Trädgårdsavfall – ett hot mot liljekonvaljer

Sida 3 av 4http://www.avestatidning.com/dalarna/borlange/tradgardsavfall-ett-hot-mot-liljekonvaljer

– Bara de här fem ställena vi ska sanera kostar 40 000 kronor. De pengarna skulle
nog skattebetalarna hellre använda till något annat.

På fredagen började arbetet med ett område i Nygårdsdalen där folk har slängt sitt
trädgårdsavfall i åratal.

Bredvid en lekplats har grenar, växter och jordmassor dumpats ner mot
Nygårdsravinen.

– Vi ska ta bort cirka hundra kubikmeter växt- och jordmassor här och sedan sätta
upp informationsskyltar och dela ut lappar i brevlådorna.

Okunskapen är stor om vad som händer när löv, växtrester och trädgårdsjord i stor
mängd hamnar i skogen.

– Man tillför näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Det påverkar
både växtlighet och vattendrag, förklarar Tobias Fischer.

– Harsyra, vitsippor och liljekonvaljer trängs bort av brännässlor, kirskål och
trädgårdsväxter som inte hör hemma i skogen. När jorden urlakas här så rinner
det ner i bäcken och påverkar fiskarna negativt.

Trädgårdsavfall kan också orsaka svampangrepp på trädrötter och stammar vilket
kan leda till att träd faller omkull. Dessutom trivs både så kallade mördarsniglar
och svenska skogssniglar bra högarna som också kan locka till sig råttor och
rådjur.

– Det förfular miljön och hindrar barn från att ta sig ut i skogen på grund av ris
och brännässlor.

I stället för att slänga sitt avfall i skogen ska man lämna det på Fågelmyra. Löv,
gräs och växtrester kan man kompostera på tomten.

– Då får man på köpet en bra kvalitetsjord som är mycket bättre än den man köper
i påsar i affären, säger Tobias Fischer.
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Mer information om hur man hanterar sitt trädgårdsavfall finns på Borlänge
Energis hemsida.

Karin Diffner
0243-644 17
karin.diffner@dt.se

Mikael Hellsten
0243-644 32
mikael.hellsten@dt.se
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