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Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till press-

konferens om sjögull i Mälaren 

Plats och datum: Restaurang & Café Papa Jun, Kvicksund, kl 13.00 14 april 2014 

- Sjögullet breder ut sig i Mälaren, vad ska vi göra åt det? 

- Hur stort är problemet och hur stort kan det bli? 

- Vem har ansvaret för att agera? 
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Bakgrund 
Sjögull (Nymphoides peltata) säljs som en vacker prydnadsväxt för dammar. Den har sitt naturliga 

ursprung i Västsibirien. Vattenväxten har en enorm potential att sprida sig och kan skjuta flera meter 

långa revor på några månader. Växtdelar som lossnar kan spridas långt med strömmar och slå rot och 

bilda nya kolonier. Den skjuter upp flytblad som helt täcker vattenytan över stora områden. Växten 

kan växa ner till tre meters vattendjup, vilket gör att stora delar av sjöar helt kan växa igen. 

Sjögull i sig är inte någon farlig växt, men genom att den breder ut sig i täta mattor, får den effekt på 

övriga ekologin genom att den konkurrerar ut andra arter. Dessutom är den ett stort problem för 

bland annat bad, fiske och båtliv.  

Sjögull har spridit sig till Mälaren via Arbogaån, där arten sattes ut i sjön Väringen på 1930-talet. I 

Mälaren finns arten därför framför allt vid Arbogaåns mynning i Mälaren, men utbredningsområdet 

växer varje år. Mindre kolonier har också dykt upp längre österut så långt bort som i Kvicksund.  

Fyra kommuner runt 

Mälaren (Kungsör, 

Köping, Eskilstuna och 

Västerås) är nu 

drabbade och troligen 

finns sjögull på flera 

ställen som vi inte 

känner till ännu.  

Eftersom arten kan 

växa ned till 3 meter, 

så finns stora områden 

i Mälaren som 

potentiellt kan 
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drabbas.  

Mötet 
Mälarens vattenvårdsförbund (www.malaren.org) bjuder in till presskonferens för att lyfta frågan om 

sjögull i Mälaren och för att uppmana till agerande hos ansvariga kommuner och myndigheter.  

 Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram ett informationsmaterial (broschyr) som vi vill 

att kommunerna ska sprida hos sina invånare, för att motverka ytterligare spridning av 

sjögull.  

 Vattenvårdsförbundet tar också emot rapporter om nya fynd av sjögull från allmänheten, så 

att vi bättre kan hålla koll på hur utbredd arten är i Mälaren. 

 En handlingsplan behöver tas fram för hur artens framfart ska hindras. En arbetsgrupp har 

startats med representanter från vattenvårdsförbundet och de berörda kommunerna. 

Gruppen bör få i uppdrag att ta fram en handlingsplan.  

 Resurser måste avsättas för att hantera problemen med sjögull – i tid. 

Kontakt 
Staffan Jansson, ordförande i Mälarens vattenvårdsförbund, tel. 021-39 32 31 

Susanna Hansen, sekreterare i Mälarens vattenvårdsförbund, tel. 010-224 93 72, 

susanna.hansen@lansstyrelsen.se  

http://www.malaren.org/
mailto:susanna.hansen@lansstyrelsen.se

