
SPRIDNING AV DESSA ARTER BÖR FÖRHINDRAS 

Invasiva arter är främmande växter och djur som 
tränger undan inhemska arter och som utgör 
ett hot mot den biologiska mångfalden och våra 
ekosystem.

Gul skunkkalla, jättebalsamin, sjögull 
och vattenpest
Dessa arter sprider och etablerar sig effektivt i och längs vatten-
drag samt stränder, kärr och sumpskogar. Sjögull växer i vatten 
och ner till ett djup på cirka tre meter. Dessa växter är problema-
tiska eftersom de bildar väldigt stora och täta bestånd och kon-
kurrerar ut inhemska arter.

Vad kan jag göra?
• Om du ser gul skunkkalla, jättebalsamin, sjögull och 

vattenpest under dina aktiviteter utmed Tidan och Stråken – 
rapportera in dina fynd till Artportalen via www.invasivaarter.
nu. Skicka med bilder av fyndet. 

• Detta bidrar till en ökad kännedom om deras utbredning och 
ser till att vi kan genomföra bekämpningsåtgärder.

Stoppa spridning av invasiva främmande arter 
– rapportera fynd utmed Tidan och Stråken!

Kontakt: Västra Götaland 010 - 224 40 00 | ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se | Jönköping 010 - 223 60 00 | invasivaarter.jonkoping@lansstyrelsen.se

Gul skunkkalla Jättebalsamin Sjögull Vattenpest

HUR KÄNNS ARTERNA IGEN?

• Gul skunkkalla blommar i april-maj med en 

stor gul blomma och blankgröna blad som  

sitter i rosetter från basen av stammen. 

 Bladen blir oftast meterlånga, brett tunglika 

och äggrunda med korta och grova bladskaft 

med tvär bladbas.

• Jättebalsamin blommar från juli till septem-

ber och utvecklar stora rosa och vita blommor 

med kort spetsig sporre och frökapslar som 

hänger i knippen. De har en grov, kantig och 

ihålig stjälk med röd rygg som kan bli upp till 

2,5 meter hög. Bladen är lansettlika med såga-

de kanter. 

• Sjögull blommar i juli till augusti med en gul 

blomma som har flikiga kanter. Bladen är upp 

till tio centimeter och har en tydligt vågad 

kant och flyter på vattenytan precis som näck-

rosblad. Vid tätt växande bestånd av sjögull 

kan det likna vid en heltäckande gul matta på 

vatten ytan. 

• Vattenpest blommar från juli till september 

med små vita blommor från stänglar som 

 växer upp över vattenytan. De bildar meter-

långa slingor med tre till fyra blad som sitter  

i kransar runt stjälkarna.




