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Kemikaliefri ogräsbekämpning hett i Varberg
Glöm giftiga och illaluktande kemikalier – ogräs bekämpas bäst med hett vatten.
Markplanering i Varberg går i bräschen för den miljövänliga och effektiva tekniken.

Ogräs mellan kullerstenarna på Varbergs fästning är en lätt match för Markplanerings
Heatweed-maskin. 100 procent giftfritt, 100 procent miljövänligt – bara vanligt vatten.
Bilder finns att ladda ner på www.markplanering.se.

Med allt strängare lagar i Sverige och runt om i Europa ökar efterfrågan på effektiva lösningar för kemikaliefri ogräsbekämpning. Markplanering i Varberg strävar efter att ligga framkant
när det gäller miljöhänsyn. Nu har man gjort en efterlängtad investering: En Heatweed, som
med välriktade strålar hett vatten bekämpar ogräset, snabbt och effektivt.
– Vi är övertygade om att tiden är mogen för såväl det offentliga som det privata näringslivet
att hålla miljövänligt snyggt i sina utemiljöer, säger Per-Olof Andersson, Markplanerings vd. u
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Hett vatten var en vanlig metod för ogräsbekämpning fram till 1960-talet. Sedan tog kemikalierna över och dominerar marknaden, trots forskningens larm om stora skadeverkningar på
miljön.
Under 2014 såldes 2 103,9 ton ogräsbekämpningsmedel i Sverige, enligt statistik från Kemikalieinspektionen. Även om de farligaste medlen inte längre får användas i offentliga miljöer
är andra fortfarande tillåtna. Kemikalier som fräter och luktar illa, som förorenar och kan skada
människor och djur. Hälsovådliga ämnen kan hittas bland annat i luften och grundvattnet.
Hett vatten är den mest miljövänliga och samtidigt effektiva metoden för ogräsbekämpning.
Markplanerings Heatweed-maskin har en bredd på 160 cm. Den körs på en liten traktor med
en hastighet av 5–6 kilometer i timmen. För punktinsatser på begränsade ytor samt rensning
av rabatter och mellan buskar använder personalen en mindre, manuell maskin.
– Vattnet kan döda allt från mossa till vedartade växter och jättebjörnloka. Det heta vattnet
tränger inte ner i marken, så metoden är helt oskadlig för omgivande växter, maskar och så
vidare, säger Per-Olof Andersson.
En ogräsbehandling med hett vatten ger ett hållbart resultat utan att förstöra sten och plattor, som vid bekämpning med stålborste. Eftersom det är så tidseffektivt blir det dessutom billigare. Maskinen kan också användas i stället för rengöring av till exempel murar och utemöbler,
och det heta vattnet löser effektivt upp tuggummi på olika slags plattor.
Markplanerings Heatweed är den första i Varberg med omnejd, och den sjätte i Sverige.

FAKTA: GIFTFRITT HEMMA
Hett vatten fungerar naturligtvis lika bra i mindre skala. Ta för vana att hälla av vattnet
från potatis- och pastakok på ogräs som växer upp mellan plattorna – ett enkelt steg
mot en ekologiskt hållbar trädgård.
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