
Om sjögull i Mälaren

Detta kan du göra själv
     Åk inte med båt, kanot eller simma i sjögull. 

    Rådgör med kommunen om det är problem  vid bryggor och stränder. 

    Rapportera in fynd till www.invasivaarter.nu 

Tillsammans kraftsamlar vi mot sjögull
Vi driver ett gemensamt projekt för att bekämpa den här kraftigt växande arten. 

Vi gör det genom att täcka växterna med ett ljustätt material som fästs i flytramar. 
Detta gör att sjögullet kvävs och dör inom ett till två år. 

Den senaste inventeringen i västra Mälaren visar att utbredningen av sjögull har minskat med 
drygt 2 000 m2. Det är en liten förändring, men för första gången på länge ser vi att bestånden 

av sjögull minskar i Mälaren. Den här minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt 
och utbredning, men en viktig faktor är också det bekämpningsarbete som vi gör.

Läs mer på www.malaren.org
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Sjögull är en invasiv art som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Sjögull växer 
i mycket snabb takt och påverkar livet under ytan negativt, då det blir för lite solljus i vattnet. 
Sjögull förändrar och utarmar ekosystemet. Det påverkar även människor direkt genom att  

försvåra för bad, fiske och båttrafik. 



Informationsmöte om sjögull 14 april

Program

 Välkomna och inledning
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund och Oskar Forsum, Eskilstuna kommun

Bakgrund och information om bekämpningen de senaste åren
Olle Philipsson, Eskilstuna kommun

Plan för bekämpningen den kommande säsongen
Julia Löndal Jonsson, Kungsörs kommun

 
Utveckling av flytramar

Christina Schyberg, Köpings kommun
 

Vilka områden som prioriteras i bekämpningen och varför
David Söderblom Tay, Västerås stad

Finansiering av bekämpningen
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Välkommen den 14 april klockan18.00-20.00!

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om den invasiva och kraftigt växande 
arten sjögull i Mälaren. Under mötet berättar vi som samarbetar i sjögullsprojektet 
bland annat om vår bekämpning, om vår metod med flytramar och om hur planen 

ser ut framöver. Du får också chans att ställa de frågor som du har.

Mötet är onsdag den 14 april klockan 18.00-20.00. 
Mötet sker digitalt och länken kommer att finnas på www.malaren.org


