
Varning för sjögull

Sjögull, Nymphoides peltata, är en 
främmande art i landet som kan 
sprida sig snabbt, den är invasiv. 
Sjögull kan helt täcka vattenytan i 
vikar, sjöar eller vattendrag så att 
du inte kan bada, fiska eller ta dig 
fram med båt. 

Få växter kan leva under sjögulls-
mattorna efter som för lite ljus 
tränger igenom. Hela vattenmiljön 
blir störd, vattenkvaliteten försämras 
och risken för algblomningar ökar.

Därför behöver sjögull bekämpas. 
Om man gör det tidigt när bestån-
det är litet finns det möjligheter att 
få bort växten. Stora bestånd är san-
nolikt omöjliga att bli av med. Sjö-
gull är en art som gynnas av varmare 
klimat. Den kommer ursprungligen 
från Asien och Mellan europa.

Förhindra att sprida sjögull
• Slå inte sjögull. Växtdelar sprider 

sig lätt till nya vatten. 

• Kör inte med motorbåt i sjögull. 
Propellern sliter av växtdelar som 
bildar nya bestånd.

•  Köp inte sjögull till din damm. 
Sjögull har tidigare satts ut i 
dammar som prydnadsväxt. Men 
risken att växten sprider sig till 
andra vatten är mycket stor.

Bekämpa sjögull 
Olika metoder testas och de som 
hittills varit effektivast är:

•  Täckning av ytan med plastduk, 
flytbrygga, läns eller liknande 
som förhindrar ljus att nå botten. 
Täck ett par meter mer än själva 
beståndet. Lägg ut i mars innan 
sjögullen börjar växa och ta upp 

innan isläggningen. Ett års täck-
ning har räckt för att ta bort vissa 
bestånd. 

•  Små bestånd (2-3 m³) kan 
plockas för hand.

Dessa metoder har testats men har 
fungerat sämre:

•  Täckning med halm

•  Grävning/muddring med skopa

•  Slåtter

•  Kemisk bekämpning

•  Betning med gräskarp

Rådfråga Länsstyrelsen eller din 
kommun innan du bekämpar sjögull. 

Sjögull påminner om den gula näckrosen, men bladen är 
mindre. Bladet är åtta till tolv centimeter, har en vågig kant och 
undersidan är rödprickig. Sjögull blommar i juli till augusti och 
har gula blommor som sticker upp en bit ovanför bladen. De 

fem kronbladen har en fransig kant. Växten är rotad i botten och 
kan växa till tre meters djup. Sjögull sprider sig med frön eller 
genom sönderslitna växtdelar. 
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CHECKLISTA

 OM DU HITTAR SJÖGULL
 ; Kontrollera att det är rätt art. Sjögull påminner 

om den gula näckrosen, men bladen är min-
dre. Bladet är åtta till tolv centimeter, har en vå-
gig kant och undersidan är rödprickig. Sjögull 
blommar i juli till augusti och har gula blom-
mor som sticker upp en bit ovanför bladen. De 
fem kronbladen har en fransig kant. Växten är 
rotad i botten och kan växa till tre meters djup. 

 ; Hur stort är området med sjögull? Går området 
att täcka eller behövs en större åtgärd?

 ; Rita gärna in på karta eller ta koordinater.

 ; Rapportera fyndet till Länsstyrelsen och din 
kommun.

 ; Informera båtägare och andra för att undvika 
att växtdelar slits av, eftersom dessa kan bilda 
nya bestånd på andra ställen.

 ; Bekämpa om det går. Effektivast är täckning 
som förhindrar ljus, se faktabladet. Kontakta 
markägaren först för godkännande av bekämp-
ningen. Länsstyrelsen kan ge råd.

 ; Rapportera bekämpningen av sjögull till 
Länsstyrelsen och din kommun.

 ; Med Länsstyrelsens informationskartor i 
WebbGIS kan du få fram koordinater. Använd 
koordinatverktyget och markera dit fynd i 
kartan.
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Vänta inte – du kan göra en insats
Ju tidigare sjögull bekämpas desto större är 
chansen att bli av med den. Båt- och hamnför-
eningar, markägare, vattenråd och andra kan 
göra en insats genom att täcka sjögullsplantor. 
Kom ihåg att fråga markägaren om tillstånd för 
åtgärden. Rapportera fynd av sjögull och even-
tuella åtgärder till Länsstyrelsen och din kom-
mun. 

Var finns sjögull idag?
Sjögull har rapporterats i några kommuner i lä-
net: Färgelanda, Orust, Härryda, Mark, Bor-
ås, Ulricehamn. Ett bestånd finns i ett Värm-
ländskt tillflöde till Vänern. Sjögull finns även i 
Göta kanals del öster om Vättern.

Kontakt
Magnus Gelang, vattenavdelningen
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Mer information om
Bilder på sjögull  
www.aqualiens.tmbl.gu.se/sjogull.html
Mer om sjögull  
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/menyantha/
nymph/nymppel.html
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http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
http://www.aqualiens.tmbl.gu.se/sjogull.html

