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Förord 

Idag tränger främmande, invasiva växtarter undan den inhemska 

biologiska mångfalden i både land- och vattenmiljöer i Sverige. 

Skåne är tyvärr, med sin närhet till kontinenten och sitt milda 

klimat, extra hårt drabbat av dessa invasioner. 

 

Sjögull (Nymphoides peltata) togs in medvetet i Sverige som lämplig 

växt för trädgårdsdammar men den har spridit sig ut i den skånska 

naturen och återfinns nu i 11 sjöar/dammar i Skåne. Sjögullets 

förmåga att bilda heltäckande, flytande mattor på vattenytan gör 

att hela sjöekosystemet påverkas eftersom det inte längre kommer 

ned dagsljus i sjön. När sjögull har tagit över en sjö påverkas även 

vi människor direkt eftersom det inte längre går att fiska, simma 

eller ro båt i de täta, rotade mattorna som växten bildar. 

 

Lyckligtvis går sjögull att bekämpa effektivt genom att placera ut 

flytande ramar som håller en ljusutsläckande täckduk över 

bestånden. För att dessa insatser ska kunna riktas dit där de gör 

mest nytta behöver vi god kunskap om var bestånden med sjögull 

finns, hur stora de är och inte minst, hur stor spridningsrisken är 

från dessa platser till andra vatten som ännu inte har drabbats av 

sjögull.  

 

Denna inventeringsrapport ger länsstyrelsen, kommunerna, 

fiskevårdsföreningar och vattenråd en bra kunskap om hur de 

viktiga bekämpningsinsatserna ska prioriteras. 

 

Nils Carlsson 

Samordnare IAS  

Länsstyrelsen Skåne 
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Introduktion 
Sjögull, Nymphoides peltata, är en flytbladsväxt i familjen vattenklöverväxter 

(Menyanthaceae). Den är hemmahörande i Mellaneuropa och Turkiet, men har 

introducerats och blivit invasiv på många ställen på norra halvklotet – bland annat i 

Sverige, USA, Kanada, Irland och Nordirland.  

Eftersom sjögull är en stark mellanartskonkurrent kan den ofta konkurrera ut 

andra flytbladsväxter (Zhonghua et al. 2007). Tack vare sin klonala reproduktion 

kan enstaka inplanterade plantor föröka sig och bilda sjögullsmattor som på bara 

några få år kan täcka hela sjöar (Brock et al. 1983). Sådana ”invasioner” får 

konsekvenser för vattenkvalitéten, vattenekosystemet, fisket och möjligheten för 

fritidsbåtar att ta sig fram. Enligt en amerikansk rapport kan sjögull genom dessa 

negativa effekter även påverka mark- och huspriser negativt runt drabbade sjöar 

(Robinson 2004).  

I Sverige förekommer sjögull numera från Skåne upp till Mälardalen 

(Artportalen 2021). Systematisk övervakning och bekämpning har påbörjats i bland 

annat Kronobergs län (Nolbrant 2010; Smålander & Olsson 2020) och Västmanlands 

län (Segerlind & Sandsten 2020). Erfarenheterna från detta arbete är i många fall 

positiva. Att sjögull går att bekämpa effektivt visas inte minst av att 

utrotningsprogrammet på Nya Zeeland varit så effektivt att sjögull inte längre tycks 

finnas kvar där (Champion & Clayton 2003).  

I Artportalen finns rapporter om sjögullsobservationer från elva sjöar/dammar i 

Skåne län. Några av dessa rapporter är dock flera decennier gamla och osäkra. För 

att gradera spridningsrisken och möjliggöra effektivare bekämpning är det 

nödvändigt veta exakt var sjögullsbestånden finns och hur stora de är. På uppdrag av 

Länsstyrelsen Skåne har vi därför inventerat samtliga sjöar/dammar med 

rapporterade sjögullsobservationer. Beståndens utbredning, storlek och 

täckningsgrad har beräknats och koordinatsatts. Tack vare inventeringen finns nu för 

första gången en komplett och detaljerad beskrivning av sjögullets nuvarande 

utbredning och bekämpningsstatus i Skåne län. 

 

 

Metoder 

Alla elva sjöar/dammar i Skåne län med rapporterade förekomster av sjögull ingick i 

detta uppdrag. Inför inventeringarna av dessa sjöar/dammar kontaktades lokala 

markägare, fiskevårdsföreningar och kommunekologer (eller motsvarande) för att 

utbyta ömsesidig information om den pågående inventeringen och tidigare insatser. 

Några kontaktpersoner var dock svåra att få tag på eftersom inventeringarna gjordes 

under en period då många har semester. I de fall där kontaktpersonerna önskade ett 
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personligt möte genomfördes detta i samband med det första besöket vid respektive 

sjö/damm.  

Alla sjöar/dammar besöktes minst två gånger. Vid det första besöket (i 

juli/augusti) gjordes en preliminär inventering av sjögull från båt. Samtliga 

sjögullbestånd identifierades och skissades vid detta tillfälle. Även områden med 

skuggväv (med eller utan flytramar) identifierades och skissades. I flera fall deltog 

lokala kontaktpersoner i inventeringen.  

Vid det andra besöket (i augusti/september) fotograferades sjögullsbestånden 

från luften med hjälp av drönare. I samförstånd med de lokala markägarna, 

fiskevårdsföreningarna och kommunekologerna bestämdes att begränsa 

drönarfotograferingarna så att endast de delar av sjöarna/dammarna som innehöll 

sjögull fotograferades. Särskilda ansträngningar gjordes för att personer, 

badstränder, tomtmark och fågelskyddsområden inte skulle överflygas.  

En kamera av modell DJI Phantom 4 Pro V2 med 20 mexpixel RGB användes 

för att fotografera sjögullsytorna på 30–40 meters höjd över sjöarna/dammarna. På 

denna höjd kan man få tillräckligt bra upplösning för att kunna identifiera och skilja 

sjögull från andra flytbladsväxter. Den höjden är också tillräckligt hög för att 

undvika kollisioner med träd, torn och byggnader. 2D-kartering gjordes mestadels 

med mjukvaran DJI Terra Pro med undantag av kartan över norra sidan av Vita sjö 

som skapades med Agisoft Pro.  

ArcMap 10.8 användes för att, utifrån fotografierna, göra exakta 

koordinatsättningar av sjögullsbestånden och för att räkna ut deras area. 

Sjögullsbestånden identifierades manuellt i programvaran. Utifrån fotografierna 

gjordes dessutom en grov uppskattning av beståndens täckningsgrad – dvs hur stor 

del av vattenytan som täcks av sjögullsblad. Eftersom merparten av 

sjögullsbestånden även innehåller andra flytbladsväxter är det svårt att automatisera 

beräkningen av täckningsgraderna. De redovisade täckningsgraderna är därför gjorda 

utifrån en visuell/subjektiv bedömning.  

 

    

 

Resultat 

Tio av de inventerade sjöarna/dammarna hade etablerade bestånd av sjögull (Tabell 

1). I den elfte sjön – Svarta sjö (Örkelljunga kommun) – återfanns däremot inga 

sjögullsbestånd. Den rapporterade observationen i Artportalen om sjögull i Svarta 

sjö är från 1988. Kontaktpersonerna för Svarta sjö känner dock inte till några 

historiska förekomster av sjögull i Svarta sjö. Baserat på vår inventering och 

kontaktpersonernas vittnesmål drar vi slutsatsen att sjögull vare sig finns, eller har 

funnits, i Svarta sjö på flera år. 
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Sjögullsbestånden i de tio drabbade sjöarna uppgår totalt till 182 830 m2 (tabell 

1). De överlägset största arealerna återfinns i Gårdssjön (71 535 m2), 

Snogeholmssjön (60 302 m2), Svensstorpssjön (19 116 m2) och Vita sjö (16 428 m2). 

Bekämpning med skuggväv pågår i Gårdssjön, Osbysjön, Råbelövssjön, Svalövssjön 

och Vita sjö. I Sparrsjön pågår bekämpning med lie. I övriga sjöar/dammar är 

bekämpningsstatusen okänd, men vi utesluter inte att privata bekämpningsinitiativ 

förekommer (i så fall med lie).  

 
Tabell 1. Sjöar/dammar med sjögullsbestånd i Skåne län. Sjögullsarealen indikerar beståndens storlek, 

exklusive bekämpad areal. Den bekämpade arealen indikerar områden som är täckta av skuggväv. 

 

Sjö/damm Kommun Sjögullsareal (m2) Bekämpad areal (m2) 

Bangsbodammen Helsingborg 1 616 - 

Gårdssjön Örkelljunga 71 535 595 

Osbysjön Osby 7 609 2 229 

Råbelövssjön Kristianstad 923 368 

Rövarekulan Höör 876 - 

Snogeholmssjön Sjöbo 60 302 - 

Sparrsjön Hässleholm 1 875 - 

Svalövssjön Svalöv 1 951 410 

Svenstorpssjön Hässleholm 19 116 - 

Vita sjö Örkelljunga 16 428 1 831 

 Totalt (m2): 182 830 5 433 
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Bangsbodammen 

 

 
Figur 1. Sjögullbestånd i Bangsbodammen (Helsingborgs kommun). Gul linje markerar beståndens 

utbredning. 
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Tabell 2. De enskilda sjögullbeståndens tätheter i Bangsbodammen (Helsingborgs kommun). Tätheten 

definieras som hög om beståndens flytblad täcker minst 50 % av vattenytan. ”Låg (Hög)” indikerar 

bestånd med en låg genomsnittlig täthet, men med höga tätheter i vissa delar. 

 

Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 1 177 Hög 

2 297 Hög 

3 3 Låg 

4 104 Låg (Hög) 

5 30 Låg 

6 5 Låg 

Totalt (m2): 1 616  

 

Bangsbodammens status och utsikter för bekämpning 

Bangsbodammen är liten och spridning av sjögull sker förmodligen i hela dammen 

även om etablerade bestånd framför allt finns i den norra och södra delen. 

Utsikterna för att utrota sjögull från Bangsbodammen anser vi är mycket goda om en 

kraftfull insats med skuggväv görs.   

 

Risk för spridning från Bangsbodammen 

Risken för spridning från Bangsbodammen är mycket låg. Inget öppet utlopp finns. I 

området finns flera andra dammar – ingen av dem har sjögull. 
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Gårdssjön 

 

Figur 2. Sjögullbestånd i Gårdssjön (Örkelljunga kommun). Gul linje markerar beståndets utbredning och 

röd linje markerar området som är täckt av skuggväv (under bekämpning). 
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Tabell 3a. Sjögullsbestånd i Gårdssjön (Örkelljunga kommun). Sjögull breder ut sig i nästan hela sjön och 

definieras som ett enda bestånd. Beståndets täthet är i genomsnitt lägre än 50 % och räknas därför som 

låg även om tätheten varierar över sjön.  

 

Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 71 535 Låg (Hög) 

Totalt (m2): 71 535  

 

 
Tabell 3b. Områden under bekämpning i Gårdssjön (Örkelljunga kommun). Ett enda område vid sjöns 

utlopp är under bekämpning med skuggväv utan ram.  

 

Område # Area (m2) 

1 595 

Totalt (m2): 595 

 

Gårdssjöns status och utsikter för bekämpning 

Hela sjön, utom en liten del i sydvästra hörnet, är överväxt med sjögull (Figur 2, 

Tabell 3a-b). Sjögullbeståndet är blandat med näckrosor och nate.  

Eftersom sjögull är etablerad i hela sjön så är fläckvis bekämpning med skuggväv 

inget alternativ (förutom vid sjöns utlopp som måste säkras bättre; se nedan). För att 

lyckas anser vi att en mycket större och genomtänkt ansträngning måste göras. Vi 

föreslår att ihopmonterade flytramar läggs ut tvärsöver sjön (från väster till öster) i 

sjöns södra del där det finns ett litet sjögullfritt område. Bredden på sjön är där ca 

80 meter. Flytramarna skulle därefter kunna dras norrut varje år i takt med att det 

sjögullfria området i söder blir större. I ett sådant scenario bör man även överväga 

att säkra det sjögullfria området i söder med länsar för att förhindra spridning och 

återetablering av sjögull. Sjön är nästan 500 meter lång och en total utrotning med 

den förslagna metoden kommer därför ta många år.     

Risk för spridning från Gårdssjön till Krokasjön 

Det finns en uppenbar risk för spridning från Gårdssjön via utloppet på västra sidan. 

Skuggväv (utan ramar) har lagts ut vid utloppet, men sjögull har ändå lyckats 

etablera sig innanför täckväven mot utloppet (se Figur 2). Från utloppen rinner en 

bäck västerut mot Krokasjön som ligger ca 300 meter väster om Gårdssjön. År 2008 

rapporterades förekomst av enstaka sjögull i bäcken ända upp till landsvägen som går 

över bäcken ca 100 m. väster om utloppet (Artportalen). Dessa plantor verkar ha 

plockats bort, men risken för återetablering i bäcken och vidare spridning till 

Krokasjön anser vi är stor. Sjögull har aldrig rapporterats i Krokasjön, men med 

tanke på dess koppling till Gårdssjön bör den inkluderas i framtida inventeringar. 

Krokasjön är dessvärre mycket otillgänglig och kan förmodligen endast inventeras 

från luften.      
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Osbysjön 

 
Figur 3. Översiktsbild över Sjögullbestånd i Osbysjön (Osby kommun). Endast norra delen (Norresjö) av 

sjön visas eftersom den södra delen (Söndresjö) saknar sjögull. Gul linje markerar beståndens utbredning 

och röd linje markerar områden som är täckta av skuggväv (under bekämpning). 
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Figur 4. Sjögullbestånd #1 i Osbysjön. 
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Figur 5. Sjögullbestånd #2-9 i Osbysjön. 
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Tabell 4a. Sjögullbestånd i Osbysjön (Osby kommun). Tätheten definieras som hög om dess flytblad 

täcker minst 50 % av vattenytan. ”Låg (Hög)” indikerar bestånd med en låg genomsnittlig täthet, men 

med höga tätheter i vissa delar. 

 

Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 176 Låg 

2 1 Låg 

3 6,2 Låg 

4 35,4 Hög 

5 31 Låg (Hög) 

6 48 Låg (Hög) 

7 56 Låg (Hög) 

8 7 253 Låg (Hög) 

9 2 Låg 

Totalt (m2): 7 610  

 
Tabell 4b. Områden under bekämpning i Osbysjön (Osby kommun).  

 

Område # Area (m2) 

1 104 

2 515 

3 404 

4 274 

5 933 

Totalt (m2): 2 229 

 

 

Osbysjöns status och utsikter för bekämpning 

Sjögull finns endast i Norresjö, medan Söndresjö och reservatet mellan de två 

delsjöarna är sjögullsfria.  

Osby kommun har systematiskt bekämpat sjögull i Osbysjön under flera år. En 

god infrastruktur, med bl.a. en arbetspråm och ansvarig personal, har byggts upp för 

att underlätta arbetet. Det största beståndet (#8) i den nordvästra delen av sjön är 

därför så gott som inringat av flytramar, även om det finns tendenser till att bestånd 

#8 etablerar sig även på fel sida av flytramarna.  

Bestånd #2-3 tycks vara under kontroll. Flera av bestånden i nordväst har enligt 

kommunen minskat i storlek efter att bekämpningen påbörjades.  

Några mindre bestånd (#5-7) i den nordvästra delen är dock ännu inte under 

bekämpning och dessutom finns ett obekämpat bestånd (#1) i den mellersta delen 

av den västra strandlinjen. Ytterligare ansträngningar behöver alltså göras för att få 

kontroll på bestånden.     
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Risk för spridning från Norresjö till Söndresjö 

Vindriktningen i Skåne är mestadels sydvästlig, vilket underlättar naturlig spridning 

av flytbladsväxter från söder till norr, medan spridning i motsatt riktning försvåras. 

Osbysjön är dock ganska kraftigt trafikerad av små fritidsbåtar som kan fungera som 

spridningsvektorer och föra med sig sjögull till nya områden. Risken för spridning på 

detta sätt från bestånd #1 tycks vara särskilt stort. För att förhindra ytterligare 

spridning borde detta bestånd ringas in med flytramar eller länsar.  
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Råbelövssjön 

 
Figur 6. Översiktsbild över sjögullbestånd i Råbelövssjön (Kristianstads kommun) 2021-08-11. Gul linje 

markerar beståndens utbredning och röd linje markerar områden som är täckta av skuggväv (under 

bekämpning). 
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Figur 7. Sjögullbestånd #1-6 i Råbelövssjön (Kristianstads kommun) 2021-08-11. 
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Figur 8. Sjögullbestånd #7-9 i Råbelövssjön (Kristianstads kommun) 2021-08-11. 
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Tabell 5a. Sjögullbestånd i Råbelövssjön (Kristianstads kommun). Tätheten definieras som hög om 

beståndens flytblad täcker minst 50 % av vattenytan. ”Låg (Hög)” indikerar bestånd med en låg 

genomsnittlig täthet, men med höga tätheter i vissa delar. 

 

Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 832 Låg (Hög) 

2 77 Hög 

3 2 Låg 

4 2 Låg 

5 2 Låg 

6 1 Låg 

7 2 Låg 

8 4 Låg 

9 2 Låg 

Totalt (m2): 923  

 
Tabell 5b. Områden under bekämpning i Råbelövssjön (Kristianstads kommun).  

 

Område # Area (m2) 

1 368 

Totalt (m2): 368 

 

Råbelövssjöns status och utsikter för bekämpning 

I Råbelövssjön finns två områden med sjögull: det första i norra änden (#7-9) och 

den andra i nordväst (#1-6). Det nordligaste bestånden har bekämpats på ett 

förtjänstfullt sätt av Råbelövssjöns fiskevårdsområdesförening under flera år och är 

nu mycket små. Vi bedömer att dessa nordliga bestånd är under kontroll och 

kommer att utrotas inom kort om bekämpningen fortsätter på samma goda sätt som 

hittills. Detta kräver dock att det ideella engagemanget fortsätter vara starkt. 

Bestånden i det nordvästra området (#1-6) är tyvärr ännu inte under 

bekämpning och därför inte under kontroll 

Risk för spridning inom och från Råbelövssjön 

Vindriktningen i Skåne är, som redan nämnts, mestadels sydvästlig, vilket 

underlättar naturlig spridning av flytbladsväxter från söder till norr, medan 

spridning i motsatt riktning försvåras.  

Bestånden i det nordvästra området (#1-6) är dock etablerade precis vid en brygga 

som trafikeras av en fritidsbåt. Risken att båten ska fungera som spridningsvektor är 

mycket stor. För att förhindra ytterligare spridning borde detta bestånd ringas in 

med flytramar eller länsar. Båttrafiken från området bör omedelbart begränsas.  
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Rövarekulan 

 
 

Figur 9. Sjögullbestånd i dammen vid Rövarekulan (Höörs kommun) 2021-08-11. Gul linje markerar 

beståndens utbredning. 

 

 
Tabell 6. Sjögullbestånd i dammen vid Rövarekulan (Höörs kommun). Tätheten definieras som hög om 

dess flytblad täcker minst 50 % av vattenytan. 

 

Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 428 Hög 

2 4 Hög 

3 284 Hög 

4 137 Hög 

5 21 Hög 

Totalt (m2): 876  

 

Rövarekulans status och utsikter för bekämpning 

I artdatabanken finns rapporter om sjögull i två dammar vid Rövarekulan. Vi har 

besökt alla dammar som ligger inom rimligt avstånd från de rapporterade 

koordinaterna och har bara funnit sjögull i en damm (Figur 9). Några större bestånd 

(#1-4) finns i dammens östra del, medan endast ett litet bestånd finns i dess västra 

del (#5). 
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Eftersom dammen är liten är utsikterna till utrotning mycket goda om kraftfulla 

bekämpningsåtgärder med skuggväv sätts in. 

 

Risk för spridning inom och från Rövarekulan 

Dammen har inget öppet utlopp. Risken för spridning från dammen bedöms som 

mycket liten. 

 

 

 

 

 



 

 

23 

Snogeholmssjön 

 
Figur 10. Översiktsbild över sjögullbestånd i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. Gul linje 

markerar beståndens utbredning. 
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Figur 11. Sjögullbestånd #1-15 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Figur 12. Sjögullbestånd #16 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Figur 13. Sjögullbestånd #17 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun). Näckrosbestånd överlappar med 

sjögullsbeståndet i den norra och södra delen 2021-08-10. 
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Figur 14. Sjögullbestånd #18-36 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Figur 15. Sjögullbestånd #37-38 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Figur 16. Sjögullbestånd #39-47 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Figur 17. Sjögullbestånd #48-49 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Figur 18. Sjögullbestånd #50-62 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Figur 19. Sjögullbestånd #63-85 i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun) 2021-08-10. 
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Tabell 7. Sjögullsbestånd i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun). Tätheten definieras som hög om dess 

flytblad täcker minst 50 % av vattenytan. ”Låg (Hög)” indikerar bestånd med en låg genomsnittlig täthet, 

men med höga tätheter i vissa delar. 

Bestånd 

# 

Area 

(m2) 

Täthet Bestånd # Area 

(m2) 

Täthet 

1 3 Låg 44 43 Låg (Hög) 

2 187 Hög 45 78 Låg 

3 1 Låg 46 504 Hög 

4 1 Låg 47 2 526 Hög 

5 1 Låg 48 785 Låg (Hög) 

6 3 Låg 49 988 Låg 

7 3 952 Hög 50 314 Låg 

8 9 Hög 51 887 Låg 

9 3 Låg 52 1 372 Låg (Hög) 

10 10 Hög 53 240 Låg 

11 467 Hög 54 272 Låg 

12 94 Hög 55 171 Låg 

13 2 637 Hög 56 148 Hög 

14 1 258 Låg 57 59 Hög 

15 2 884 Låg (Hög) 58 210 Hög 

16 1 077 Hög 59 480 Hög 

17 490 Hög 60 152 Hög 

18 821 Låg 61 1 474 Hög 

19 51 Låg 62 1 266 Låg (Hög) 

20 188 Låg 63 282 Hög 

21 534 Låg 64 164 Hög 

22 479 Låg (Hög) 65 615 Låg (Hög) 

23 5 Låg 66 11 Låg 

24 2 Låg 67 2 Låg 

25 5 Låg 68 3 449 Låg 

26 7 Låg 69 596 Hög 

27 2 386 Låg (Hög) 70 48 Låg 

28 49 Låg 71 120 Låg 

29 432 Låg 72 19 Låg 

30 427 Låg 73 373 Låg 

31 55 Låg 74 230 Låg 

32 1 936 Låg 75 139 Hög 

33 919 Låg (Hög) 76 268 Låg (Hög) 

34 1 482 Låg (Hög) 77 53 Låg 

35 694 Låg 78 283 Låg 
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Tabelll 7 fortsättning. Sjögullsbestånd i Snogeholmssjön (Sjöbo kommun). Tätheten definieras som hög 

om dess flytblad täcker minst 50 % av vattenytan. ”Låg (Hög)” indikerar bestånd med en låg genomsnittlig 

täthet, men med höga tätheter i vissa delar. 

Bestånd 

# 

Area 

(m2) 

Täthet Bestånd # Area 

(m2) 

Täthet 

36 120 Hög 79 2 097 Låg (Hög) 

37 70 Låg 80 4 937 Låg (Hög) 

38 502 Låg (Hög) 81 1 154 Låg 

39 219 Hög 82 1 393 Låg 

40 109 Låg 83 753 Hög 

41 3 565 Låg (Hög) 84 84 Låg 

42 2 997 Hög 85 127 Låg 

43 2 Låg    

   Totalt (m2): 60 302  

 

Snogeholmssjöns status och utsikter för bekämpning 

Snogeholmssjön härbärgerar den största sjögullsarealen av alla sjöar i Skåne län. Den 

totala arealen är ca 6 ha (Tabell 7). Denna areal är spridd över ett stort antal bestånd 

som framför allt återfinns i de norra och södra delarna av sjön.  

Ingen bekämpning av sjögull sker i Snogeholmssjön och vi bedömer att det blir 

mycket svårt att utrota den – åtminstone på kort sikt. Eftersom spridning finns i hela 

sjön måste bekämpning med skuggväv kombineras med spridningsreducerande 

åtgärder (till exempel med länsar), annars kommer de befriade områdena snabbt 

återkoloniseras. Vi anser att det vore lämpligt med att påbörja arbetet med 

bekämpning och spridningsreducering vid bestånd #63-67 eftersom dessa ligger i 

närheten av sjöns utlopp. 

Risk för spridning inom och från Snogeholmssjön 

Vid våra besök i sjön noterade vi att spridning av flytande vegetativt växtmaterial 

sker i nästan hela sjön. Orsaken till att hela strandlinjen inte koloniserats – trots den 

stora spridningen – är förmodligen att de fria delarna inte är lämpliga för etablering 

av nya bestånd.  

Snogeholmssjöns utlopp ligger i nordvästra delen av sjön där Klingavälsån 

förbinder Snogeholmssjön med Snödesjön som ligger ca 2,6 km västerut. Det finns 

inget sjögullsbestånd precis vid utloppet, men bestånd #63-67 ligger bara ca 125 m 

öster om utloppet. Vid utloppet växer näckrosor som förmodligen har förhindrat 

etablering av sjögull där. Risken för spridning av sjögull upp till Klingavälsån 

bedöms inte som överhängande, men är samtidigt inte försumbar på lång sikt.  
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Sparrsjön 

 
Figur 20. Översiktsbild över sjögullbestånd i Sparrsjön (Hässleholms kommun) 2021-08-12. Gul linje 

markerar beståndens utbredning. 
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Figur 21. Sjögullbestånd #1-4 i Sparrsjön (Hässleholms kommun) 2021-08-12. Alla sjögullbestånd 

överlappar delvis med näckrosbestånd. 
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Tabell 8. Sjögullbestånd i Sparrsjön (Hässleholms kommun). Tätheten definieras som hög om dess 

flytblad täcker minst 50 % av vattenytan. 

 

Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 1 530 Låg 

2 231 Låg 

3 99 Låg 

4 15 Låg 

Totalt (m2): 1 875  

 

Sparrsjöns status och utsikter för bekämpning 

Sjögull växer i några relativt glesa bestånd i Sparrsjöns nordöstra del. Bestånden är 

delvis blandade med näckrosor och nate. Bestånd #1-3 bekämpas av markägarna 

sedan många år med hjälp av lie. Bekämpningen bedöms vara en viktig orsak till att 

bestånden är glesa, men samtidigt kan bekämpning med lie leda till ytterligare 

spridning. 

Vi bedömer att utsikterna för att begränsa och på sikt utrota sjögull från 

Sparrsjön är goda om kraftfulla bekämpnings- och spridningsförhindrande åtgärder 

sätts in så snart som möjligt. Bekämpningen med lie bör dock snarast upphöra och 

ersättas med skuggväv på flytramar.  

    

Risk för spridning inom och från Sparrsjön 

Risken för vidare spridning inom sjön är stor eftersom de största bestånden (#1-3) 

slås med lie varje år. Denna risk kan minskas genom att byta bekämpningsmetod till 

skuggväv.  

Sparrsjöns utlopp ligger i den nordöstra delen av sjön. Närmsta sjögullsbestånd 

(#3) ligger ca 70 m sydväst om utloppet. Risken för spridning av sjögull upp till 

utloppet är inte försumbar, men vi bedömer risken för vidare spridning i bäcken 

som låg på kort sikt.  
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Svalövssjön 

 
Figur 22. Sjögullbestånd i Svalövssjön (Svalövs kommun) 2021-08-11. Gul linje markerar beståndens 

utbredning och röd linje markerar områden som är täckta av skuggväv (under bekämpning). 
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Tabell 9a. Sjögullbestånd i Svalövssjön (Svalövs kommun). Tätheten definieras som hög om dess flytblad 

täcker minst 50 % av vattenytan. 

 

Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 68 Låg 

2 683 Hög 

3 22 Hög 

4 344 Hög 

5 323 Hög 

6 416 Låg 

7 25 Låg 

8 51 Hög 

9 17 Låg 

Totalt (m2): 1 950  

 

 
Tabell 9b. Områden under bekämpning i Svalövssjön (Svalövs kommun).  

 

Område # Area (m2) 

1 410 

Totalt (m2): 410 

 

Svalövssjöns status och utsikter för bekämpning 

Bestånd av sjögull växer både i norra, södra, östra och västra delarna av sjön och 

flera av bestånden ät täta. Vid sjöns inlopp (bestånd #2-3) pågår bekämpning med 

skuggväv på flytramar.  

Vi bedömer att utsikterna för att begränsa och på sikt utrota sjögull från 

Svalövssjön som mycket goda om de nuvarande insatserna förstärks till att omfatta 

samtliga bestånd i sjön.  

    

Risk för spridning inom och från Svalövssjön 

Vid våra besök till Svalövssjön noterade vi att spridning av vegetativt material redan 

förekommer i hela sjön.  

Svalövssjöns utlopp finns i den södra delen av sjön. Bestånd #6 ligger precis vid 

utloppet. Risken för vidare spridning i bäcken är inte försumbar, men det är långt 

till närmaste sjö/damm där större bestånd kan etableras.   
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Svenstorpssjön 

 
Figur 23. Översiktsbild över sjögullbestånd i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Gul linje 

markerar beståndens utbredning. 

 

 
Figur 24. Sjögullbestånd #1-4 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och näckrosor 

har delvis överlappande bestånd. 
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Figur 25. Sjögullbestånd #5-11 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 

 

 

 
Figur 26. Sjögullbestånd #12-15 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 
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Figur 27. Sjögullbestånd #16-18 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 
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Figur 28. Sjögullbestånd #19-21 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 
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Figur 29. Sjögullbestånd #21-25 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 
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Figur 30. Sjögullbestånd #26-28 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 

 

 

 

 

 
Figur 31. Sjögullbestånd #27-31 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 
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Figur 32. Sjögullbestånd #32-33 i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun) 2021-08-13. Sjögull och 

näckrosor har delvis överlappande bestånd. 

 
Tabell 10. Sjögullsbestånd i Svenstorpssjön (Hässleholms kommun). Tätheten definieras som hög om 

dess flytblad täcker minst 50 % av vattenytan. ”Låg (Hög)” indikerar bestånd med en låg genomsnittlig 

täthet, men med höga tätheter i vissa delar. 

Bestånd # Area (m2) Täthet Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 27 Låg 18 42 Låg (Hög) 

2 8 278 Låg (Hög) 19 185 Låg (Hög) 

3 65 Låg 20 18 Låg 

4 97 Låg 21 51 Låg 

5 175 Låg 22 197 Låg 

6 995 Låg (Hög) 23 63 Låg 

7 26 Låg 24 177 Låg (Hög) 

8 33 Låg 25 23 Låg 

9 368 Låg 26 654 Låg (Hög) 

10 121 Låg 27 4 938 Låg (Hög) 

11 3 Låg 28 721 Låg (Hög) 

12 142 Låg (Hög) 29 26 Låg (Hög) 

13 61 Låg 30 10 Låg 

14 355 Låg 31 386 Låg (Hög) 

15 213 Låg 32 88 Låg (Hög) 

16 505 Låg (Hög) 33 14 Låg (Hög) 

17 62 Låg    

   Totalt (m2): 19 115  
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Svenstorpssjöns status och utsikter för bekämpning 

Stora och små sjögullbestånd växer både i norra, södra, östra och västra delarna av 

sjön. Bestånden är som regel glesa även om delar av bestånden kan vara tätare. Vi 

känner inte till några pågående eller historiska bekämpningsinitiativ för sjön.  

Det är förmodligen mycket svårt och kostsamt att utrota sjögullet från 

Svenstorpssjön. För att lyckas måste massiva bekämpningsinsatser med skuggväv på 

flytramar kombineras med spridningsförhindrande åtgärder (som exempelvis 

länsar). Fritidsbåtstrafiken bör om möjligt regleras på sådant sätt att båtar inte kan 

genomkorsa några sjögullsbestånd.    

Risk för spridning inom och från Svenstorpssjöns 

Eftersom sjögullsbestånd växer i nästan alla delar av sjön utgår vi från att spridning 

redan förekommer i hela sjön. Användningen av fritidsbåtar har förmodligen varit 

avgörande för spridningen.  

Svenstorpssjöns utlopp ligger i den nordöstra delen av sjön. Det största 

sjögullbeståndet (#2) ligger precis vid utloppet. Risken för vidare spridning en bit 

upp i bäcken är inte försumbar, men det är långt till närmaste sjö/damm där större 

bestånd kan etableras.  
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Vita sjö 

 
Figur 33. Översiktsbild över sjögullbestånd i Vita sjö (Örkelljunga kommun) 2021-08-12. Gul linje 

markerar beståndens utbredning och röd linje markerar områden som är täckta av skuggväv (under 

bekämpning). 

 

 

 
Figur 34. Sjögullbestånd #1-3 och #14-15 i Vita sjö (Örkelljunga kommun). Bestånd #1-3 fotograferades 

2021-08-12 medan bestånd 14-15 fotograferades 2021-10-04. 
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Figur 35. Sjögullbestånd #4-13 i Vita sjö (Örkelljunga kommun) 2021-08-12. Sjögull och näckrosor har 

delvis överlappande bestånd. 

 

 

 
Figur 36. Sjögullbestånd #16-19 i Vita sjö (Örkelljunga kommun) 2021-10-04. Sjögull och näckrosor har 

delvis överlappande bestånd. 
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Tabell 11a. Sjögullbestånd i Vita sjö (Örkelljunga kommun). Tätheten definieras som hög om dess flytblad 

täcker minst 50 % av vattenytan. 

 

Bestånd # Area (m2) Täthet Bestånd # Area (m2) Täthet 

1 150 Låg (Hög) 11 14 Låg 

2 10 Låg 12 737 Låg 

3 4 Låg 13 452 Låg 

4 130 Låg 14 396 Låg 

5 3 900 Låg (Hög) 15 2 324 Låg 

6 158 Låg 16 805 Låg 

7 410 Hög 17 323 Låg 

8 62 Låg (Hög) 18 55 Låg 

9 3 523 Låg (Hög) 19 1 761 Låg 

10 1 214 Låg (Hög)    

   Totalt (m2): 16 428  

 
Tabell 11b. Områden under bekämpning i Vita sjö (Örkelljunga kommun).  

 

Område # Area (m2) 

1 461 

2 352 

3 644 

4 170 

5 159 

6 47 

Totalt (m2): 1 831 

 

Vita sjös status och utsikter för bekämpning 

Sjögull växter i Vita sjös norra, västra och södra delar. De största och tätaste 

bestånden finns i söder, medan de västra bestånden är glesaste (men ganska stora). 

Bekämpning med skuggväv pågår i norr och i söder. I norr har bekämpningen haft 

god effekt på bestånd #1-3 även om dessa bestånd inte är helt under kontroll ännu. 

Bekämpning pågår även i den södra delen (bestånd #4-13), men här har 

bekämpningen hittills varit otillräcklig i förhållande till beståndens storlek. Vår 

bedömning är att bekämpningen måste förstärkas avsevärt i söder samtidigt som 

spridningsminimerande åtgärder (t.ex. länsar) måste vidtas. De västra bestånden 

(#14-19) bekämpas inte i dagsläget.  

Risk för spridning inom och från Vita sjö 

Eftersom sjögullsbestånd är etablerade i sjöns norra, västra och södra delar kan man 

utgå från att vegetativ spridning redan är allmänt förekommande till hela sjön. I 
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samband med bekämpning är det dock viktigt att minimera spridningen så att 

befriade områden inte omedelbart återkoloniseras. För att begränsa spridningen är 

det väldigt viktigt att eventuell användning av lie i sjögullsbestånd upphör. Det är 

även viktigt att begränsa båttrafiken genom de västra bestånden som ligger i 

anslutning till en brygga. 

Sjöns utlopp ligger i den södra änden. Skuggväv har lagts ut framför utloppet. 

Bäcken från utloppet leder inte till någon ny sjö/damm. Risken för spridning genom 

utloppet är alltså relativt liten. 

Sjöns inlopp ligger i norr (mycket nära bestånd #1) och leder upp till Svarta sjö, 

som ligger endast 70 meter norrut. Risken för naturlig spridning upp till Svarta sjö 

är mycket liten, men det är oerhört viktigt att båtar som dras mellan de två sjöarna 

saneras innan de läggs i Svarta sjö. 

 

 

 

Diskussion 

Spridning och utbredning av sjögull i Skåne län 

Sjögull har med största sannolikhet introducerats i de drabbade skånska sjöarna 

genom mänsklig försorg (Larson & Willén 2006). Orsaken torde ha varit att 

utsmycka sjön/dammen med en ny vacker och exotisk art (Kelly & Maguire 2009). 

Ofta hittar man röd näckros i samma sjöar som sjögull (egna observationer), vilket 

tyder på att de har introducerats samtidigt av samma botaniskt intresserade person. 

Resultaten av denna inventering visar att sjögullet har mycket stora bestånd i 

flera av de skånska sjöarna/dammarna där de introducerats. I Bangsbodammen, 

Gårdssjön, Rövarekulan, Snogeholmssjön, Svalövssjön, Svenstorpssjön och Vita sjö 

är den etablerad i nästan alla lämpliga delar samtidigt som spridning förmodligen 

sker till alla delar av dessa sjöar/dammar. Resultatet är inte förvånande eftersom det 

är flera decennier sedan sjögull introducerades samtidigt som ingen tillräckligt 

effektiv bekämpning förekommit. De stora sjögullsbestånden har förmodligen 

påtagliga negativa effekter på vattenkvaliteten och vattenekosystemen i de drabbade 

skånska sjöarna/dammarna, men detta ligger utanför ramen för denna rapport. 

Sjögullets förmåga till klonal (vegetativ) förökning är en förklaring till att den 

kan spridas så snabbt och effektivt inom sjöar/dammar (Brock et al. 1983, Larson. 

2007). Vegetativ spridning är dock inte effektivt mellan sjöar/dammar – för 

långdistansspridning är fröproduktion mycket viktigare (Larson 2007). Sexuella 

sjögullspopulationer producerar flytande frön som kan transporteras långa sträckor i 

rinnande vatten. Dessa frön kan dessutom transporteras av fåglar långa sträckor 

(Cock 1990). En viktig studie av Larsson (2007) visar dock att 

sjögullspopulationerna i svenska sjöar nästan uteslutande är monoklonala – dvs ingen 
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sexuell förökning med frön sker. Sexuell förökning är endast känd från en enda en 

enda svensk sjö, Glan i Östergötland (Larsson 2007). Tyvärr inkluderades inga 

skånska sjöar i Larssons undersökning, men eftersom sjögull inte tycks ha spridit sig 

till några nya skånska sjöar/dammar under de senaste decennierna (Artportalen) kan 

man förmoda att den sexuella reproduktionen är obetydlig i Skåne. Detta 

resonemang implicerar att alla skånska sjögullsbestånd härstammar från mänsklig 

introduktion snarare än naturlig spridning. En viss risk för spridning mellan 

näraliggande sjöar/dammar finns dock även i frånvaro av fröproduktion – särskilt 

om båtar kan köras eller dras mellan sjöar och föra med sig vegetativt växtmaterial 

(Johnson et al. 2001). Resultaten av denna inventering tyder på att fritidsbåtar varit 

en viktig spridningsfaktor inom sjöar eftersom bestånden ofta återfinns i anslutning 

till privata bryggor. Det finns dock ingenting i inventeringsresultaten som tyder på 

spridning mellan sjöar – till exempel saknas sjögull i Svarta sjö trots att man med 

lätthet kan dra mindre båtar mellan Vita sjö (med stora sjögullsbestånd) och Svarta 

sjö.  

 

Utsikter för lyckad bekämpning i Skåne län 

Internationella studier visar att lyckad bekämpning av sjögull kan leda till att 

vattenkvaliteten och vattenekosystemet snabbt återställs (Zhu et al. 2019). Det finns 

alltså goda skäl att ta krafttag med bekämpningen för att om möjligt utrota 

bestånden helt och hållet.  

Det råder i dagsläget konsensus om att utskuggning med hjälp av flytramar är det 

bästa och säkraste sättet att bekämpa sjögull. Men trots att bekämpning med 

skuggväv på flytramar har pågått under flera år i fyra skånska sjöar har detta ännu 

inte lett till total utrotning i någon sjö. För att lyckas med detta bör bekämpningen 

intensifieras och effektiviseras. I Osbysjön och Vita sjö har sjögullet på flera ställen 

vuxit runt flytramarna vilket typer på att man haft för små marginaler när ramarna 

lagts ut. I Vita sjö har dessutom sjögullet snabbt återerövrat sina gamla ytor när 

flytramarna flyttats. Detta visar att större uthållighet behövs i bekämpningen.  

I Sparrsjön har bekämpning med lie skett på privat initiativ av markägare. Det är 

oklart hur framgångsrikt detta varit. Å ena sidan har det största beståndet hållits i 

schack, men å andra sidan har sjögullet spridits till andra ställen i sjön där nya 

bestånd har etablerats. Tidigare studier visar klart att mekanisk bekämpning är 

ineffektivt och kan leda till större skada än nytta (Gren et al. 2007; Josefsson & 

Andersson 2001; Nault & Mikulyuk 2013).  

I internationella sammanhang diskuteras både kemisk och biologisk bekämpning 

av sjögull. Exempelvis glyfosat, imazapyr, imazaquin och diklorfenoxiättiksyra har 

använts med blandad framgång (Countryman 1970; Angle 2019). I Sverige torde 

dock kemisk bekämpning i limniska miljöer ha svagt stöd. 
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Biologisk bekämpning med hjälp av levande organismer (Stenberg et al. 2021) 

spelar en allt viktigare roll för bekämpning av invasiva arter. Harms & Nachtrieb 

(2019) föreslog att växtätande insekter, sniglar, eller parasitsvampar skulle kunna 

användas för biologisk bekämpning av sjögull. I dagsläget finns dock inga utvecklade 

biologiska bekämpningsmetoder mot sjögull (Nault & Mikulyuk 2013) och vi tror 

inte att det skulle vara fruktbart att försöka utveckla detta för tillämpning i Skåne län 

inom överskådlig tid. 

 

Förslag inför framtida övervakning och bekämpning 

• Krokasjön bör inventeras snarast eftersom det inte kan uteslutas att 

sjögull kan ha spridit sig dit. 

• Övervakning av samtliga bestånd bör göras regelbundet. Eftersom 

inventeringsresultatet kan skilja sig mellan olika metoder bör en 

standardiserad metod utvecklas. Länsstyrelserna bör använda samma 

metod så att resultaten från olika län kan jämföras. 

• Bekämpning bör göras med hjälp av skuggväv på flytramar. Ett par 

meters marginal bär användas när ramarna läggs ut. Ramarna bör inte 

flyttas alltför snabbt. 

• Möjligheten att isolera bestånden med länsar eller annan metod bör 

undersökas för att minimera spridning av vegetativt växtmaterial från 

beståndet till andra delar av sjön/dammen. Detta kan vara särskilt viktigt 

för bestånd som inte är under aktiv bekämpning. I sjöar/dammar som 

totalt domineras av sjögull kan det istället vara mer effektivt att isolera 

de sjögullfria områdena. 

• Båttrafiken i de drabbade sjöarna bör begränsas. Bestånden bör på något 

sätt isoleras så att båtar inte kan passera genom dem. 

 

Tack 

Johanna Stenberg har deltog i den initiala inventeringen av sjöarna/dammarna och 

kvalitetsgranskade rapporten. Dessutom har ett stort antal människor bidragit till 

projektet genom ovärderliga diskussioner, utlåning av båtar, lokalkännedom och 

konstruktiva kommentarer på rapporten. Även om inte alla kan tackas personligen 

vill vi rikta ett särskilt tack till följande personer som bidragit på ett mycket 

förtjänstfullt sätt genom sina yrkesroller eller i egenskap av ideella 

föreningsuppdrag: Nils Carlsson (Länsstyrelsen Skåne), Osby kommun, Henrik 

Svensson (Hässleholms kommun), Per-Åke Lindstrand (Råbelövssjöns 

fiskevårdsområdesförening), Jan Nordstrand och André Nordstrand (markägare vid 
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Vita sjö), Anders Aje och Viggo Kallerup (Svenstorpssjöns fiskevårdsområde), 

Snogeholms Fritid AB.  
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