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lnformation om den invasiva arten jättebalsamin

Förekomst på er fastighet
Länsstyrelsen har fatt information via www.artportalen.se* om att det finns
ftirekomst av den invasiva arten jäuebalsamin på eller i närheten av din fastighet
SIGTUNA BODARNA 1:2. Länsstyrelsen har inte själva konstaterat att det finns
ftirekomst. Vi vill med det hiir brevet informera er om markägarens ansvar utifran
de lagar som finns for invasivaarter ifall ni tir drabbade. Ni fff också information
om arten och hur ni går till väga för att bekämpa den i bilagan Fahablad om
j dtt e b al s amln. Observera att bekiimpningsåtgiirder måste påbörj as innan
blomningen övergar i fröspridning, helst niir växten precis ska till att börja
blomma. Niir/om ni bekämpar är det viktigt att kassera plantorna i förslutna
sopsäckar som bråinnbart avfall, EJ trädgårdsavfall.

Länsstyrelsen har i uppdrag att informera om och arbeta med att bekiimpa
invasiva arter. I var ro11 ingar kontakt med markägare till fastigheter dåir det finns
ftirekomst av artema. En invasiv arthar miinniskan avsiktligt eller oavsiktligt
flyttat till ett nytt område där den snabbt sprider sig och orsakar skada. Invasiva
växter och djur iir ett mycket stort hot mot vår biologiska mångfald. En del av
dessa arter måste man som fastighetsägare enligt lag bekämpa då det inte är
tillåtet attläta dessa arler växa eller reproducera sig, jättebalsamin åir en av dessa.

Länsstyrelsen ansva.rar ftr tillsyn och kan förelägga ästighetsägare som inte
bekiimpar invasiva arter pä egen mark. I dagsläget finns det inga bidrag att söka
ftir att finansiera åtglirder mot invasiva främmande arter. Det iir varje
fastighetsägares eller nyttj anderättsinnehavares ansvar att bektimpa den invasiva
arten och finansiera åtgärderna. Generellt kan man säga att ju tidigare man
bekämpar artema desto mindre blir arbetsinsatsen och kostnaden.

Lagstiftning
EU har antagit en förordning om invasiva frtimmande arter och de arter som
berörs av förordningen listas i en siirskild förteckning, se nedan.

Europaparlamentets och rådets forordning (EU) nr ll43l20l4 av den 22 oktober
2014 om ftirebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva
främmande arter

a

Den 1 januari 2019 inträdde fcirordningen SFS 2018:1939 om invasiva främmande
arter. Detta innebär att EU:s ftirordning ll43l20l4 upptagits i svensk lagstiftning.

*Artportalen drivs av Sveriges Lantbrul<suniversitet och cir en tjcinstför inrapportering av artfynd.
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Kontakta Länsstyrelsen
Ni kan kontakta Låinsstyrelsen i Stockholms liin för att diskutera vilka åtgärder ni
kan genomft)ra ft)r att bekämpa jättebalsamin om er fastighet åir drabbad. Hör
givetvis även av er om ni har frågor om innehållet i detta brev. Meddela oss om ni
ska bektimpa eller redan har börjat bekämpa så att vi vet att ni uppffller er
s§ldighet som markägare. Om ni inte hittar jättebalsamin på er mark
behöver ni inte göra någonting, men det 2ir uppskattat om ni bekräftar att inget
hittats till oss så att vi vet.

Ni kan kontakta oss på Enheten ftir Natur och viltärenden via telefon: 010-223 l0
00 eller mejl: naturochviltarenden.stockholm@lansstyrelsen.se. Ni kan även
skriva brev till oss: Enheten fiir Natur och viltärenden, Länsstyrelsen
Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Mer information
Ni hittar information om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets
webbplats : https ://naturvardsverket. se/Invasiva-frammande-arter

Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på
www. Lansstyrelsen. se/dataskydd.

Med viinlig hälsning,
Enheten för Natur och viltåirenden

Bilaga
Faktablad om j ättebalsamin
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* Vetenskapligt namni I m patie n s g la n d u I i fe ra

Namnets betydelse: lmpattens kommer från det
latinska ordet impatient, med hänvisninq till hur lätt
frökapslarna spritter upp. Glandulifera betyder att ha
blommor med körtlar.

-IÄTTE,BALSAMIN
J^pr^xrrr^* W

Jcittebakamin cir en ettårig ucixt som huuudsaftligen udtcer lcings diften och andra
uattendrag. Denforedrar enfufttig ucixtplats men uchcer i all sorts jord. Vrixten

ftan bli öuer tuå meter hög, uilftet gör den till den ltögsta årliga annuellen som
ucixer uih i Suerige.

Ursprung
Jättebalsamin kommer ursprungligen från västra Himalaya. Arten introducerades till Europa
1839 när frön skickades från Kashmir till Kew Gardens i London, och blev snabbt en populär
trädgårdsväxt. Jättebalsamin noterades {örsta gången som förvildad i Sverige i Ängelholm,
Skåne 1918. Den har sedan dess rymt från trädgårdar runt om i hela landet ända upp till
Jokkmokk.
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Effekter på samhället
fättebalsamin kan breda ut sig i mycket stora bestånd på flera hundra kvadratmeter. När se-

dan växten vissnar på hösten finns det ingen annan markvegetation kvar så som gräs och bus-
kar som binder jorden vilket leder till att jorden eroderar. ]orderosion innebär att jord blåser
bort, spolas iväg eller rasar vilket kan leda till jorderosion längs vattendrag vid höga flciden
under vinterhalvåret.

Effekter i din trädgård
fättebalsamin är en vacker växt men som tidigare nämnts är den mycket invasiv och tränger
lätt undan övriga växter i din trädgård. Det gör den både genom att kväva allt i sin närhet
samt locka till sig alla humlor och bin vilket innebär att övriga växer inte pollineras

Effekter på din hälsa
Somliga personer kan utveckla allergi mot jättebalsaminens pollen.

Så här utrotar du växten
I Himalaya begränsas jättebalsamin av flera andra organismer, exempelvis av en rostsvamp
och av skalbaggar. Dessa arter finns inte här och därför måste vi själva se till att utrota växten
för hand. Det går också bra att använda betande djur.

Beftcimpningsmetoder fi)r små områden

fättebalsamin är förhållandevis enkel att bekämpa. Du kan slå av växren i markhöjd eller
dra upp den då rötterna är ytliga. Dock är det oerhört viktigt att detta görs vid rätt tidpunkt.
Om du klipper for tidigt på säsongen skjuter plantan upp nya skott. Gör du det för sent har
den hunnit sprida sig med sina frön. När du ska göra det beror på var i landet du bor. En bra
riktlinie ar nar den precis ska till att böria blomma. Om den redan blommar kan du dra en
plastpåse forsiktigt över blommor/fröställning, snöra åt och sedan dra upp plantan.

Eftersom fröna är livskraftiga i två år bcir du kontrollera området två till tre år lor atr vara
säker på att den är borta.

Beftrimpningsmetod för störue bestånd

Klipp ner växten antingen for hand eller med en maskin. Klipp ner den ända till marknivån
före blomningen. Gör om nerklippningen senare under säsongen för att ta bort växrer som
kommit upp på nytt eller grott senare. Glöm inte att kontrollera växtplatsen två år framåt och
upprepa processen om nya plantor kommer upp.

Jcitte ba kamin i grcismattan

Dra upp växterna for hand om det är mindre bestånd eller så klipper du ner dem direkt med
gräsklipparen.

Jrittebakamin i rabatten
Har du fått in jättebalsamin i en rabatt med andra växter kan du enkelt dra upp plantan för
hand. På så sätt skadar du inga av dina andra växter.

Hantering au urixtmaterial
Var forsiktig vid hantering av växtavfallet och jordmassor då de kan innehålla frön. Allt växt-
material ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och kors till den kommunala
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Plantor som \lipps au ilndil atifrdsangen, liftsom små

plantot bildar ldrt nya blomnor sam siitbrrtö.

återvinningscentralen. Kontrollera forst om de tar emot växtmaterial med jattebalsamin. Alla
gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del återvin-
ningscentraler har specialcontainer enkom for farligt växtmaterial, annars ska det ligga i en

behållare för brännbart material. Det ska absolut ej sorteras som växtavfall.

Endast i undantagsfall kan växten komposteras. Blöt då ner plantorna och lägg dem i en slu-
ten plastpåse för att ruttna och därefter läggas i komposten. Använd täckta komposter så att
fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar.

Kemisftbeftrimpning

Jättebalsamin ska ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas for jattebalsamin
Växten är mycket speciell och bör inte vara svår att identifiera eller misstas med någon
annan växt. Dock finns släktingen blekbalsamin som också klassas som invasiv främmande
växt. Blekbalsaminens blommor är mindre och gula och ska utrotas på samma sätt. Plantan
är också betydligt lägre och blir oftast inte mer än en meter htig. Se blekbalsamin för mer
information.

Fakta om jättebalsamin
o Jöttebalsamin sprider sigfort med hjrilp sinafrön och bildar snabbt mycftet stora bestånd.
o Trius lcings med uatten.
c Många beaånd harfitt sin början i trddgårdsaufall som dumpats i naturen.
. Nya bestånd ftan orsaftas aa attfrönfi)ljer med uattendrag.
o Ncir den uissnar ner ?å höstenfinns en aor risftfir jorderosion.
o Jciuebakamin cir kiu au ftontrollera och befoimpa.
o Plantan rir irute giftigfir mcinnisftor eller djur.
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