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Blomsterlupin

Lupinus polyphyllus
Växt från Nordamerika
Kontakta Länsstyrelsen om invasiva främmande arter: 010 - 224 40 00 | ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Vad kan jag göra?
• Bidra gärna till att bekämpa blomsterlupinen genom att
slå den innan den sätter frö. Slå gärna flera gånger på en
växtsäsong.
• Du kan också dra upp blomsterlupinen och ta bort hela
växten.
• Återkom till samma område senare under växtsäsongen
och även följande år för att ta bort växterna som har grott
från frön i marken.
• Var försiktig vid hanteringen av arten. Växtmaterial kan
brännas eller rötas i sluten behållare.
• Om du hittar blomsterlupin i naturen får du gärna
rapportera in fyndet på www.invasivaarter.nu
• Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen.

Förväxlingsarter
Blomsterlupinen kan förväxlas med andra arter och
korsningar av lupin, främst regnbågslupin (Lupinus
x regalis) och den mer ovanliga sandlupin (Lupinus
nootkatensis). Även dessa har dock ofta hög risk att bli
invasiva. I jordbruksmark förekommer odling av den
ätliga arten sötlupin/blålupin (Lupinus angustifolius).

