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III. Komisk vegetationsbekämpning
av Örjan Andersson

Inledl1ing. Vegetation i vattendrag kan i hög grad försämra deras
Q

vattenavledande förmåga.. Igerrväxningen ä:r i regel

sä.r~~kil t

besvär-

lig i näringsrika vattendrag som flyter fram genom områden med
svag marklu"t;ning. Vattendrag :i jord.bruksoDlx'åden har därför i regelfrodigarf:; växtlig'llet

[ill

vattendrag i skogsområden, som i all-

mänhet flyter fram ge:rlOill naturligt nä:d. ngsfa:ttigare marker. ofta
med· större marklutning. Kn annan vanlig iakttagelse är att vegeta-

tionen i allmä:rihet är betydligt frodigare nedströms ett avloppsutsläpp än uppströms. Den ökade mängden vegetation i vattendragen
anses därf(jr ofta vara ett symptom på f'öroreningsutsläpp.
S'edan början av

1960~talet

har· en tämligen omfattande kemisk be-

kämpning av vat-tenvegeta.tioll utfört8 i vårt land och åtskillig
erfarenhet har sålunda. inhämtatf3 under den gångna tioårsperioden.
Den kemiska bekämpningen har emellertid av flera orsaker pålagts
Omfattande restriktioner under de senaste åren.
Föreliggande redogörelse avser dels att kortfattat belysa nuvarande
bestämmelser ooh dels att ange praktiska eX'f'arenheter vid kemisk
vegetationsbekämpning i vettel'i.drag och sjöar. Vidare tecknas schematiskt e:n "histo.risk H utvec·!dfng (jver bestäm:'lelserna beträffande
kemi.sk vegeta tions·bekämpning :l vattendrag och sjöar.
Uppsa.tsen ingår i en på institll.tionen pågående publikationsserie
över underhåll av vattendrag. Tidigare har två uppsatser u'tgivits,
varav den ena behandlar allmän:na: frågor om vegetation, erosion och
släntstabilitet. Den andra uppsatsen är en redovisning av nya aktuella m.askiner och

:red~~kap

Veg~tationst,lr;~~.

fr5rl).nderhi:Ul av mindre vattendrag.

Dikesvegetationen befJtår i regel av blandbestånd

där ett flertal arter ingår. Ho:nbetOrtåndär däremot relativt sällsynta, i varje fall inom längre åavsnitt. Artsammansättningen skiftar dessutom ofta i hög grad från släntkrönet ner mot åfåran.
Uppe på slänten förekommer ofta förhållandevis torktoleranta
fastmarksväxter, medan det nere 1. åfåran växer mer vattenkrävande
arter. Vid ökat vattendjup avtar vegetationen för att på ett par
meters djup praktiskt taget helt upphöra. Den tätaste ocb kraftigaste
vegeta.tionen förekommer i regel i

strandlinjen.
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Vattenvege'tationen kan indelas i tre grupper

med hänsyn till var

huvuddelen av plantan befinner sig i förhållande till v'attenytan.
Man brukar skilja mellan 1ll'l4el:v~,t..tells'yei!e1aliQn ), flY.iblag..sye,ge.... \
tation"') och övervattensvegetation. Övervattensvegetationen kan
;r~v~ uPPdela: '~. ~r;:s;rla~ ·~e~ela;i2.n3) (gräs + halvgräs) , .ännan
1

)

ltrla.r.t~d~YQK~.tQ:.t,i.0E.4 ) och

yeQa.r.t.§.d-,:vQB!2.tll t,1.0.fl5) (buskar,träd etc.).
Vegetationens normala utbredning i en dikessektion illustreras
schema ti skt i figur 1 på ~3idan 3.

Bekämpningens

utf~ranclQ..

Dikei3vegetationens artrikedom och skif-;-

tande växtsätt medför speciella svårigheter vid bekämpningens utförande. Det är därför betydelseful1t att man använder en lämplig
teknik vid utspridningen av bekämpningsmedlet.
Ö\tervattensvegetationen kan bekämpas genom en dire.kt besprutning
av bladen. Även på flytbladsvegetationen kan en viss bekämpningseffekt erhållas om besprutningen utföres i lugnt väder, då bladen
är helt torra. Vid bekämpning med finfördelad sprutvätska, s.k.
aereosoler, är det viktigt att sprutningen utföres vid 'lugnt "
väder och på sådant sätt att vindavdrift undvikes. Den finfördelade sprutvätskan kan nämligen föras långt med vinden och förorsaka
svåra skador på känsliga grödor.
För bekämpning

av undervattensvegetation och ofta även flytblads-

vegetation fordras att preparatet blandas med vattnet eller tillsättes vattnet i form av granulat, som långt:lamt löses upp. Bekämpningseffekten är då i princip direkt proportionell mot preparatkoncentrationen i vattnet och den tid växten utsättes för det pre1 )Ex.

axslinga m,fl. (Myrj.ophyllurn spp,), hornsärv m.fl. (Ceratophyl-

lum spp.). vattenpest (Elodea canadel'lsis), ålnate (Potamogeton perfoliatus)
2)Ex. gul och vit näckro::i (Nuphar luteum ocb Nymphae alba), gäddnate (1'otamogetoIl natans), vattenpilört (Polygonium amphibium)
3)Ex. bladvass (Jlllragmj.tes communis), jättegröe (Glyceria maxima),
rHrflen (Phalaris arundinacea), div. starrarter (Carex spp.)
4)Ex. blomvass (Butomus umebelJ.atus). igelknopp (Sparganium spp.),
kaveldun (Typha spp.), kolvass (Scirpus lacustris), pilblad (Saggitaria l3aggitifolia), skräppor (Humex spp.) svalting (Alisma plantaga aquatica), svärdslilja (Iris pseudacorus), vattenmärke (Sium
latifolium)
5)Ex. al (Alnus spp.), björk (Betula spp.), pil,sälg,vide (Salix spp.)

3

!1ljfbkxi$"'

och
undervaiten$ V~tftCJti0/7

Fig. 1. Den övre delen av figuren illustrerar vegetationens normala utbredning i ett större vattendrag. :rå nederdelen av figuren
har ett antal vanliga arter schematiskt tecknats.
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parathaltiga vattnet. I vårt land är det ej tillåtet att tillsätta
kemiska bekämpningsmedel direkt till vattnet.
Sprututrustning, För mindre och särskilt i svåråtkomliga vattendrag är .!:YEg:EY:.En!l: EP!:ll.!.a~g~Ee..§a..! i regel den mest tjänliga sprututrustningen. Det tillverkas handpumpada, gssdrivna och motordrivna ryggsprutor. Handpumpade ryggsprutor är arbetskrävande och de
har låg kapacitet. Gasdrivna ryggsprutor säljs ej i Sverige men
de används ganska mycket i bl.a. HoIIand. De är smidiga att använda men kapaciteten är låg eftersom gasbehållaren måste fyllas
relativt ofta.
Moto.rdrivna ryggsprutor är tyngre att bära men de har betydligt
högre kapaei tet. :/IIIoderna motordrivne ryggsprutor väger ca 10 kg
och vätskebehållaren rymmer i regel ca 10 1. Deras arbetssätt kan
schematiskt beskrivas på följande sätt: Motorn driver en fläkt
som åstadkommer en kraftig luftström genom en grov luftslang. I
en

förträngning~

s.k. halering. nära ytteränden av luftslangen

mynnar vätskeslangen. Lufthastigheten och det dynamiska trycket
stiger härigenom i halsringen. Luftens statiska tryck avtar i
motsvarande grad med påföljd att luftströmmen rycker med sig vätska från vätskesIangen. Besprutningsvätskan blir myoket finför;..
delad och den blåses effektivt in bland vegetationen. Figur 2
illustrerar en motordriven ryggspruta.

Fig..: .. _2. Motordriven ryggspruta
Vissa motordrivna ryggsprutor kan även förses med en separat liten
vätskepump. Räckvidden ökar då något. från ca 8 till ca 10
sprutning i lugnt väder.

In,

vid
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I mer lättåtkomliga yattendrag är en

1rak~prd!:-iye!!

2.g,Ef1:!SI!.::rnt.!lt .

dä.r sprutrampen kopplats bort och ersatt::J med en sprutpistol i

regel det mest tjänliga redskapet. Åtminstone det ena släntkrönet måste då vara farbart med
d1ken f

staket~

traktor~

dvs. fritt från öppna gren-

större träd och andra hinder. I större vattendrag

kan sprutning i vi ssa fall utförl'l,s från

llåi.

Preparat, I jordbruk, trädgård.sbruk och sl<.:ogsbruk har man i
ogräsmedel avsesprepa:r'at [lom kan tillföras i

regel

en växande gröda

'Lltan att grödannämnvärt skadas" 'Tid bekämpn.ing av vegetatlon i
vattendrag och sjöar är en så ,!2x'.Qd•...:v,SrKan som möjligt önskvärd,
eftersom dikesvegetationen praktiskt tegat alltid består av blandbestånd med stor artrikedom.
Man kan skilja mellan bekämpnJngs:medel med dels }f.ontakt.yer,k.§.n och
dels

§Y.et~mis1

ve:dcarJ...Preparat med utpräglad lwntaktverkan har en

hämmande effekt på de hlad- och si;a."Udelar som träffas av besprutningsvätskan. Dessa preparat har bred verkan, men vegetationen återkommer ofta relativt snabbt, om inte hela växten befuktas av besprutnil1gsvätskan.
Systemisl:t verkande bekämpnil1.gsmedel utmärks av att de absorberas
i

växtens gröna delar och fördelas därefter ut i hela växten ge-

nom transport i kärlsystemet. De är i regel mer eller mindre se'lektiva. Denna selektivitet beror dels av växtens ytegenskaper, dvs.
dess förmåga att suga åt sig eller stöta bort vä.tskedroppa.r som hamnat på bladytan. och dels av växtens direkta känslighet för preparatet
i

fråga. I Sverige har endast systemiskt verkande bekämpningsmedel

registrerats för användning i

ooh vid vfltten.

Den kemiska vegetationsbekämpningen :Eick efter andra. vä.rldskrigets
slu.t mycket stor omfattnin.g. Speciellt upptäckten av

ief!P.!Y.§Y.r.o!:.n.§.~)

kraftiga verkan mot örtartad vegetation har haft stor betydelse för
denna utveckling. Fenoxysyrornas utpräglat selektiva egenskaper har
medfört att man kan bekämpa ör·tartade cgräs i växande stråsädesgrödor.
Under 1950-ta1(:t fann man att diklorpropionsyra har god effekt särskilt mot gräsartad vegetation. Genom att blanda !ego!'y'§'yr,o!:. med
Jg~:er2Pi9nsLr'l,

.1.i-

ges mÖjligheter att bekämpa gräsartad, örtartad och

även vedartad (lövträd) vegetation.
"----~_.----------------

1 ) Fenoxi~3yror "" gemensam benämning på MePA. 2,4-11, 2 t 4, 5-T ~ diklorprop.
och meooprop.
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Senare tillkom ytterligare ett ämne, .§IDit.1:,ol. som har

god effekt

mot såväl gräsartad som örtartad vegetation. De nämnda preparatens
standardnamn. verksamma substans och giftighet anges i tabell l.
Deras verkningsområdeti illustreras i figur 3. på sidan 7
Preparatens giftighet brukar anges med s. k. I;D

50

-värden, Dessa vär-

den bestäm::l i regel genoro. försök på råttorg möss, rnarsvin eller and-

ra varmblodiga d.jur. Med. ett I,DSO-värde avses den mängd av den rena
aktiva substans {eller i "vissa fall den tekniska varan). mätt i mg
per kg kroppsvikt, som dödar 50 procent av försöksdjuren. Härav följer att ju lägre LD

-värdet är 9 desto giftigare är substansen. De
50
i tabell 1 angivna värdena avser den~,akuta giftigheten på råtta vid
upptagande Yia munnen och matsmältningsol'gs,l1en (per oralt) samt
via huden (dermalt).
Tabell 1.
I,D -VARDE, mg prep.
50
per kg kroppsvikt
Oralt
Dermalj;

VERKSAM SUI-jSTAN-S

STANDARDNAMN

,----------,----.

-.----~-----------i

2,4,5-T

t tiksyra
2.4-diklarfenaxyättiksyra
2,4,5-triklorfenoxytittiksyra

800-500

diklorprop
mecoprop

2-(2,4-diklorfenoxy)propiohByra
(+)2-(4-klor-2-matylfenoxy)propionsyra

650-1150

di kl orpropi aney:n;.

diklorpropioneyro

MeFA

800

4~kl or-2-nretylfen oxy ä

2,4-D

1000

500-'750

1400

800

6600-9000

amitroI

i

100-2500

10 000

De olika preparatens inverkan på djurliVet i vattnet har ej undersökts så ingående som på varmblodiga djur. Variationerna mellan de
olika

und~rsökningarna

är också mycket stora. SV811ska undersökningar

visar t.ex. att inga skadeverkningar uppträder på fisk vid en koncentration av 100 ppm dalapon') i vattnet. The Ministry
t~ra,

Fieheries and Food i England anger däremot

~f

Agricul-

LD~O-värden

på

,.J.

1)Dalapon = handelsnamn på ett preparat
varsam substans

m~d

diklorpropionsyra so.
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fisk (Rasbora heteromorpha) i dalaponbehandlat (98 %verksam substans)
vatten till 49 ppm efter 24 timmar och 44 ppm efter 48 timmar. Uppskattat tröskelvärde vid långtidsexponering anges till oa 40 ppm.
Vissa zooplankton~ som ofta utgör föda åt fisk, död"as vid ännu lägre
preparatkoncentration i vattnet. En amerikansk undersökning (Saunders och Cepe 1966 ech 1968) anger LD,o-värdet på den vanliga hinnkräftan (Daphnia pulex) till '11 ppm efter 48 timmars exponering.

I detta sammanhang bör nämnas att även bisubstanser (vätmedel, emulgatorer, bärare etc.) i handelspreparaten kan vara ohälsosamma för
djurlivet i vattnet. Även mycket små mängder vätmedel i vattnet har
visat sig kunna lösa upp slemskiktet på fisk.
Vattentemperaturen, vattnets pH och koldioxidinnehåll är i regel
också av betydelse för bekämpningsmedlets inverkan på djurlivet
i

vattnet.

Numera tillåtna preparat. Den kemiska bekämpningen har under de senaste åren pålagts omfattande l'6striktioner och flera tidigare rekommenderade preparat har förbjudits främst på grund av deras påtagliga eller befarade giftighet för sprutpersonalen och för livet
i vattnet. År 1911_f[rQj~d~ hela gruppen ogräsmedel innehållande
1ea0!Y§y~o~ för användning i och vid vatten. Preparat innehållande
2.4,5-T anses speoielIt farliga eftersom de innehåller bisubstansen
dioxin, som misstänka vara oancerframkallande. I samband med förbudet på fenoxysyrorna begränsades möjligheterna att kemiskt bekämpa buskvegetation på dikesslänterna, genom att 2,4,5-T (handelsnamn; hormoslyr m.fl.) ej längre fick användf...s. När sedan p!tx.ol~r~älJat~n_tQtälfö~b1öis_1~7~,_kIa~s~å~ llu_f[r_b~k!m~nin&

1

~oh

x.i,!! ;taitJl.n_e.ll,däsi Jlnkla J2.rWärät_m~d_dil{l.o.tP~0l2.i.Q.n!!y~a som verksam
substans. Dessa preparat har som nämnts god effekt främst mot gräsartad övervattenavegetatiou. Den vanliga bladvsssen är särskilt
känslig för preparat innehållande diklorpropionsyra •. Olika beltämpningsmedels verkningsområden illustreras i figur 3.

r----------,------------------"
:PREPARAT

)jlG110~

eyror

(förbud 1971)

D1klol'propionNyra (få>, fOl'tfarande "nvände,e)

ÖVERVATTENSVlXETATX .oN

-----.--------~--------------------~

Buekveee- Gräsartad

Annan ört-

htioh

vog"tation

veget"U""

TATrON
]'ö,' bekämpning av undervattens-

vegetation måste preparat tilldirekt till vattnet. D~t
ta har hldrig varit tillåtet i

.ätt".

,'ärt land

Alttitrol
(fö>,bud 1972)

• tämligen god verkan = ~...,_".....,."'
svag 'Verkan ::: _. ___ ). FClr närvarande är endast enkla prepara t med diklc.t"prop1on8~rl"a sorn verksam aubatane
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Rekommenderad preparatlllängd.VJ.d besprutning av bladvass, jättegröe
och kaveldun rekommenderas 10-15 kg diklorpropionsyra per hektar.
På de två sistnämnda arterutJ, är bekämpllingseffekten svag och besprutning måste i regel upprepas för att någorlunda godtagbar verkan
skall erhållas.
Om vegetationen uppvisar en stor variation i växthöjd vid behand-

lingstillfället måste an s~k. efterbehandling utföras året efter
sedan den mest högväxande vegetationen vissnat ned. Den efter
första behandlingen resterande vegeta~ionen utbreder sig nämligen
snabbt om i~gen efterbehandling sker. Vid efterbehandlingarna kan
mindre .preparatmängd användas, afiel'som besprutningen då i regel
kan koncentreras till enskilda, kvarvarande "ruggarn.

V}itskemängd. Diklorpropionsyran har utpräglat systemHlk verkan.
Bekämpningseff'ekten är därför relativt oberoende av vätskemängden. Under normala förhållanden rekommenderas dock en vätskemängd
motsvarande 500-600 l/ha. Vid bekämpning av mycket täta bestånd
i torrt och varmt väder ger en högre vätskemängd ett bättre -.resultate Detta beror på ait den högre vätskemängden ger en bättre fördelning av preparatet på växtlj.gheten med en jämnare vätning av
bladytan som följd.
Tidpunkt för bekämpningen. Vid bekämpning av frö ogräs på åker ger
en tidig behandling i allmänhet det bästa resultatet. Flertalet
frö ogräs är nämligen mycket känsliga i ett tidigt

ut~ecklingssta

dium och de kan då lätt bekämpas med små preparatmängder.
Vid bekämpning avarter med ett stort rotsystem ger behandling i
ett senare utvecklingsstadium i regel bättre effekt. Varje enskild
planta bör nämligen ha utvecklat

så stor bladyta och så många

bladbärande skott som möjligt före behandlingen. Den besvärligaste
och mest högvuxna vegetationen i vattendragen har i regel kraftigt
utvecklade rotsystem. Olika arter har visserligen oliktidig utveckling, men i allmänhet är ,å.uli och...§u,gu.§.ti månader den lä!lPli,ga,g1e_b~haQdling.§.tid~n.

Bekämpningseffekten är kraftigast då växternas assimilation är livlig. Besprutning bör därför helst utföras vid varmt och fUktigt väder,
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men givetvis ej under eller ioltrax före regn. Måttliga nederbcjrdsmängder några timmar efter besprutningen anses dock ej
störa behandlingseffekten.
Vattenståndet i vDttendraget böJ:.' va:ea lågt vid behandlingstillfället, så att en så stor del av bladmassan som möjligt befinner
sig ovan vatten;ytan för direkte.xponering av bekämpningsmedlet.
?reparatkoncentration i. v,§c,ttn§1. 1i :n

ViS8

mängd bekämpningsmedel

hamnar alltid direkt i vattnet. Andelen av den utsprutade preparatmängden som fall e! i vattnet ökar ju glesare vegetationen är.
Mängden preparat i vattnet blir därför ofta större vid efterbehandlingar än vid den första besprutningen.
Yi& wKLl..ining QVQ,r_ea ,8._J,Q.,Vla__e11Q.r__8.1t_sj:il.l.flslåQn&8-,v.flt.1e.gd.r.ag

blir preparatkoncentrationen i 'Vattnet li1<:a med förhållandet mellan den preparatmängd som hamnat i vattnet och den vattenvolym
(=vikt) som befinner sig under den besprutade ytan. I ett vattendrag med stillastående vatten vid spruttillfället kan nedanstående
enkla förhållande tecknas genom att betrakta en längdmeter av vattendraget.
k

där k

v

o

"p

vv

=

v

o -- -R
V
v

/1/

preparatkoncentration i vattnet (sortlös)

,_ preparatmängd 80m hamnat i vattnet per längdmeter (m 3/m)
- vattenvolym i vattendraget per längdmeter
(m 3 /m)

Antag att vegetationen skall betJprutaD i ett dike med bottenbredden 2 m, släntlutningen 1 : 2 och

vatt~mdJupet

" d.me t er d 1.. k"e •.'b' era
"}"enas i ;J...
. ] l .ca rJ.,)1per l ang

]J

O,

~~

m. Vattenvolymen

~5 • Diket

besprutQ.,.~ 'i',

med 18 kg diklorpropionsyra per hektar och den tillförda preparatmängden blir då r;:a5,0·g per 1ängdmeter. Antag att 50 procent av
den tillförda preparatmängden hamn,ar i vattnet. Preparatkoncentrationen i vattnet uppgår då till ca 5 ppm (jfr. angivna LD

50

-värden

på sidan 6 och 7).
I ett strömmande vattendrag påverkas preparatkoncentrationen i vattnet även av vattenhastigb.eten t sprutredskapets körhastighet och körriktningen. PÖl' att följande

reson~mang

skall gälla förutsättes att

10

varje längdmeter av vattendraget behandlas med lika preparatmängd
och att vattenföringen är konstant åtminstone under den tid be- '
sprutningen utförsl3. Vidare al"Jtas att vattenhastigheten är densam·ma i hela vattenförande tvärsnittsarean.
Sprutningen kan utföras med eller mot vattnets strömriktning. Utföres ..§JJ,b:u.1n1:pgell moQEU;,ri}}ll§. stiger sprLl tmedelskonCB11tratiou(:)n i
ett fra.mflytande

H

v ätl3kepaket" mycket kraftigt då spru.tredskapets

körhastighet närmar sig vattenhastigb.eten. eftersom 13amma vattellvolym då kommer att bee,prutau 1Le1a tiden. Ökar sprutredskapets
körhastighet ytterligare i

f(j:rhållande till vattmihastigheten kom-

mer ett längre "vätskepakett< att bc;handlas

och prepa:ratkoncentra-

Uonen i detta blir härigenom lägre. Vid mycket hög hastighet på

sprutredskapet t t. ex.
tionen i

flygS]H'lJtning j ltommer sprutmedelskoncentra-

det :framflytande "vätskepaketeV' att närma sig den kon-

oentration som Ul)pstå:c i

vattnet ,rid be!3prut:ning över en stilla-

stående vattenyta. Ovan nämnda samband kan. beskrivas i
V

• v

v.j
'v

v-if

....J2._~_~

k

formeln

/2/

I
s

där k "' preparatkoncent:ration i det behandlade :framflytande "vätskepaketet r! (sortlö G)

vp

-- preparatmängd som hamnat i vattnet :per längdmeter

(m 3 lm)

vatte.nvolym i vattendraget per längdmeter
, 3· \
\1l1

/111)

v._.,,,

sp:rutred.;3kapetnkörha.stighet (m/s)

y

vattenhaetighet (m/Ej)

Genom insättning av olH:.:a vä.rde.n på sprutredskapetl'l körhastighet
(v ) i
s
figur

förhållande till vattex11':laGtigbeten (v) i

for'mal /2/ kan

4 uppritas

fl
11':ig. 4. Tri.neipdiagram över
sprutmedelkoncentration
i

(k)

det framflytande"vätskepaketE

som en funktion av sprutrediska-

pets körhastighet (vJ och vattenhastigheten
ning medströms.
~~--+-----~-----r----'~

Zv

Jv

#v

Vs

(v)

'"

vid Gprut-

Utföres däremot .E!P.:r;:u.tninge,g Elol.s1riiIn,S!. kommer spru't:medelskoncentrationen i det framflytande "vätskepaketet 1! ald.rig att överstiga. d'en
som motsvarar

sprutnin.g över en c3t:il1astående va,ttenyta. Ana.-·

EHl

lOiSt med form,el /2/ ka,n fOl'mel /3/ tecknas
V'

«'Ii

1;:: ,_ ,_12._,'"" s

/3/

V'(v+v)
'v

~1

Genom insättning av olika vriTden paoprut:r(;;dskapets körhastighet
(vs) i

förhållande till vattenhastigJ:wten (v) i formel /3/ kan

figur 5 u,p p r:i. ta::l

k

"---+---4---, . j
2..,
311
fv

wo>",

•••,

~

4v

Fig. 5. Prineipdiagram över sprrltmedelBkoncentrationen (le) i det
framflytande !IvätskepaketetU
körhastighet (v

J

b

80m

en funktion av sprutredskapets

och vattenb,astigheten (v) vid sprutning mots,tröms.

I detta samma.:nhang bör nämna. s att vatterLhastigheten i hela den vattenförande tvärsnittsar(0an aldrig är densamma som vattnets genomsni ttliga strömningshastighet . Vattnets strömningElhastighet är i
regel högst nära ytan, mitt i

vattendraget och läget nära de vätta

begränsningsytorna (bottnen och slänterna). Därför ~ker alltid en
viss "uttänjning ft
mån dämpar de i

!.'l,V

det fra.mflytande lIvätskepaketet" vilket i viss

figur 4 och '5 illustrera,de 'Vt'lrkningfJ,rna.

Kostnader. Kostnader för kemisk bekämpning i

vattendrag varierar

:1 hög grad med vatten.dragets åtkomlighet och därmed vilken sprutk
.. d'~
- "ar ca c..') ore
..
I m2
u t rus ~.'
cnlng som ,an
axrvan
as. J:repara:l;'1(OEl t nad,en

. och som ett riktvärde för den totala sprutkostnaden kan anges
')

t

25 öre!:m - . Dessl1,tom tillkommer i regel kostnader för kompletterande sprutningar (efterbehandlingar) sedan den mest högväxande
vegetationen vissnat ned.
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S.l?eo:Lel~8;.~synl~~· Under dt~

ftirl:rta åren med kemtsk vage.tationsbekämpning i vattendrag hoppades man att bekämpningseffek-

ten skulle bestå under åtskilliga år. Dessa förhoppningar har emellertid visat sig felaktiga fri.:imst beroendt) på de kemiska bekämpningsmedlens mer ellsr mindre selektiva egenskaper.
Vid bekämpning av högväxande vegeta.tion föx"bättras konkurrensl3itua-

tionen för flytbladsvegetation och undervattensvegetation. Ofta
gynnas bestånd a.v t. ex. gäddn.ate och vattenpost seclan den högväxande bladvassenbekämpatrö. I vir.'Jsa. fall har t. o .m. hela vattenytan
täckts av flytb.la.dsarter
Dikessektiol1en

1G3.1'J

i3eÖan

denhögvij.xa:nde

vegetationen bekiimpats.

då ,si:i.gas ha fått erl c)v:re begränsningsyta :i form

aven flytbladsmatta. I andra fall har praktiskt taget hela den vattenförande tvärsnittsarean fyllts upp av undervattensvegetation.
Det nu enda tillåtna preparatet (diklorpropio.nsyra) [.tar utpruglat
selektiv verkan mot gräsartad

vegetat~on.

Detta leder lätt till

att vegetationen ändras från gräsartad till mer örtartad vegetation· efter bekämpningen.FI.iak för erosi.on och ",<läntras ökar dAt
eftersom den örtartade vegetationen i regel har mindre hållfast
(släntstabiliserande ) rotfil t fln den gräsartade •
Kemisk vegetationsbekämpning kan även påverka vattnet. En viss
mängd bekämpningsmedel hallmar alltid direlct i

vattnet och följer

därefter med vattenstrcirmnen. Den kemiska belcämpningen måste därför
'bedömas vara särskilt vansklig då vatten nedströms behandlingsområdet användHs till d:ricksva,tten, bHva,ttn:'Lng, fiskodling el.dyl.
Nedbrytningen av bekämpningsmeth:'Il som hamnat i vattnet tär dessutom på vattnets syrgasinnehåll.
Den kemiska bekämpningen medför i regel en tidigare avdödning av
vegetationen än den naturliga llöstviBsningen. Vattentemperaturen
är då ofta hög och Jl.edln·ytningen av den dödade vegetationen kommer snabbt igång. Den i vattnet lösta syrgasen förbrukas snabbt;
eftersom vattnets f'örmåga att hålla. syrgas är betydligt sämre vid
en hög vattentemperatur än vid. en låg. IJåg syrgashalt i vattnet
kan verka förödande på djurlivet i vattnet.
En upptagning av den dödade vegetationen vore därför önskvärd
för att undvika ogynnsamma förruttnelseprocesser med b1.a. syrebrist i vattnet som följd. Genom en upptagning av vegetationen
undviker man även att kvarstående växtrester skall medverka till
igenslamningen av åf'åran. Dessutom avlägsnas en avsevärd mängd

näringsämnen ur vHtimet med den upptagna vegetationen. De totala
kostnaderna för en kemisk vegetationsbekämpning med åtföljande
borttagnt:ng av dödad vege'nation torde emellertid bli minst lika
höga som för en mekan:isk vegetationsbekän:qming med upptagning av

slåtterl1l8.Gsorna.
Sallll1~~l!l~;!~~.

Sedarl början av 1960··talot har en 'ttimJigen omfattande

kem:i.olt l,ekiimpnlng av vattenvegetcltlon utförts i'irårt land.
DjJ"esvegetat:i.onen be står :t regel av blandbe stånd där ett flertal
arter ingår. Den tä:tEurlte och kraftigafirte vegetationen förekommer
i

regel i

strandlinj en. I figur l på sidan 3 illustreras olika

vegetat:i.onstyper och några 8l'1ski.lda arter som ofta växer i diken
och vat·tendrag.
Dikesvegetationens artrikedom och i öVTigt .3kiftande växtsätt

medför 8J)801ella svårlgheter vid bekämpningens utförande. ÖvervattenHvegetation kan bekämpas genom direkt bespru'tning av bladen.

]'ör bekämpn:ing av undervattenBvege-tation och ofta även flytbladsvegetation måste preparat blandas d:Lrekt med vattnet eller tillsättas va:t'tne·t i form av granulat, som långsamt lös6f3 upp i vattnet.
I gverj.ge är det ej ti.llåtet att tlllsätta några kemiska bekämp-

ningsmedel direkt ttll vattnet.
I mi,ndra och särslci.lt. i

svåråtkomliga vattendrag 1,i.r ryggburna sprut-

aggregat i regel dtm mest tjänliga sprututrustningen •.Figur 2 på

sidan 4 illustrerar en motordriven ryggf3pru"ta. I mer lättåtkomliga vattendrag är en traktorqriven ogrässpruta, där sprutrampen
kopplats bort och ersatts med en spx'utpi8tol i

regel det Himpli-

gaste redskapet.
I ;jordbruk, träclgårdsbrulr och skogsbruk haT man :L regel sökt efter
preparat med selekt:Lv verkan. Vid

b(~käJllpn:Lng

av vegetation i

vattendrag ooh sjöar är däremot en Bå bred verkan som möjligt
önskvärd. Några olika
figur

beki~mplllingsllmdels

verkan illu,Jtreras i

3 på sidan 7.

Den kem:i.ska bekämpningen har ll.1':lder de senasbe åren pålagts omfattande

restriktioner oeh flera. tidiga:ee rekommenderade preparat har förbjudits främst på grund av d(.,ras påtagliga eller befarade giftighet
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för sprutpersonalen och för livet

i

vattnet. För närvarande är

endast enkla preparat med diklorpropionsyra som verksam substans
tillåtna för vegetationsbekämpning i och vid vatten. Dessa preparat
har godtagbar effekt mot gräsartad övervattensvegetation. Särskilt
den vanliga bladvassen är känslig för dessa preparat. Annan örtartad övervattensvegetation, flytbladsvegetation ooh undervattensvegetation kan däremot utbreda si.g obehindrat trots besprutning.
Detta gäller även buskvegetation som i många fall utgör den besvärligaste formen av igenväxning av vattendragen.
Preparatmängden rekommenderas till ca. 10-15 kg/ha och vätskemängden till ca. 500-600 l/ha. Eekämpningen bör utföras då vegetationen utvecklat maximal bladyta, dvs. under juli och augusti
månader.
Kostnaderna för bekämpningen beror i hög grad på vattendragets
åtkomlighet ooh vilken sprututrustning som kan användas. Preparat2
kostnaden är endast ca 2 öre/m , men som ett riktvärde för den
2
totala sprutkostnaden kan anges 25 öre/m •
Vid sprutning hamnar alltid en viss prepara.tm?ngdi vattnet. Den
sprutmedelskoncentration som uppstår i det framströmmande vattnet
beror i viss mån av om sprutningen utföres med eller mot vattnets
strömriktning, vilket illustreras i figur 4 och 5 på sidarna 10 och
11 •
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