
IBESTAD KOMMUNE 

 

 
HJELP OSS Å BEKJEMPE TROMSØPALMEN, NÅ ! 
 
På Ibestad har arten Tromsøpalme nå fått skikkelig fotfeste, særlig tydelig er området rundt 
industriområdet på Breivoll. Men planten er svært formeringsvillig og sprer seg også i andre deler av 
kommunen.
 
Planten ble i sin tid innført som hageplante da den er både vakker og villig i et hardt klima; litt for villig 

viser det seg etter lengre tid. Ved etablering 
setter den rotskudd og spre seg voldsomt med 
store menger frø og etablerer seg i all slags 
jord og er vanskelig å bli kvitt. 
 
Der den får fotfeste blir det fort en tett 
vegetasjon opp til 2-3 m høy og den kveler all 
annen vegetasjon. Plantesaften fra 
Tromsøpalmen er giftig da det gir alvorlige 
allergiske reaksjoner.  Barn får ofte stygge 
brannskadelignende skader etter kontakt med 
plantesaften. 
 
Ibestad kommune oppmoder derfor alle;  
frivillige, grunneiere, naboer og foreninger om 

å samle inn flest mulig frøstander før de modner nå i høst for å hindre mer spredning.  
 
Metoden er å ta en vanlig plastpose og en hyssingbit, bruke hansker og tre posen forsiktig over 
frøstanden og snøre godt sammen rundt stengelen. Deretter klippes stengelen av med hagesaks. 
Posene, som nå inneholder tusenvis av frø, kan legges i brennbart søppel.  Husk bare å sikre at frøene 
ikke ramler ut ved å ha en ekstra pose på utenpå. Ved forbrenning vil frøene bli ødelagt. 
 
Til våren vil kommunen bidra til et prosjekt for å sprøyte for å fjerne de etablerte plantene i samarbeid 
med Landbruk Nord. Men prosjektet er nytteløst om frøene får spre seg nå i høst. I private hager 
anbefaler vi å klippe rundt gjerder og i veigrøfter slik at planten ikke klarer å bli stor nok til å formere 
seg.  
 

Til de som vil bidra;  

Hver frøstand som blir fjernet nå i høst bidrar til et tryggere 
nærmiljø for oss alle sammen ! 


