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Jottebolsomin och ropportering

Jdttebalsamin under blomning och frosittning i augusti.

Jittebalsamin (Inpatieu jlandallfera) kanbh upp rill 2,5 meter hog och rdxer otiast i
stora besttnd. Blommorna ir rosa och ibland vita, stjiilkarna 1r grova och ofta
rodaktiga. Bladen har sigade kanter och vid basen sitter skaftade krirtlar.

,f dttebalsamin kommer utsprungligen frin vista Himala,va men introducerades i
Sverige som trCdgirdsvixt och som foden'hxt till bin pi grrnd av sin hoga

oektarproduktion. Det forsta $,ndet av jdttebalsamrn i Svenge gjordes ir 1918.

Jinebalsamin sprids endast med [ro. Frukterna spricker upp explosionsartat vid
berdring och frrin slungas iviig i genomsnitt fem metet fiin moderplaotan. IIer
lingviiga spridoing sker genom att torra frcin friljer med strdrnmande vatten, men

framtrir allt sprids den oavsikdigt linga strackor pe grund av mdnsklig aktivitet. Det
sker genom forfl,vttning av jord som innehiller fron och via minniskor eller fbrdon
som har arbetat i jord som innehiller frcin.

Jinebalsamin pS.verkar den biologiska mingfalden negativt di den snabbt breder ut
sig och kvdver <ivrig r.egetation. Den konkurrerar fi-en med de natudigt

fcirekommande vdxtarterna om pollinatcirer, till exempel bin. De natudigt
frjrekommande v?ixtarterna fir firre bescjk av poll.inerare och dirmed minskad

fros ittning.

-fittebalsamin fcirindrar ocksi niringsomsiinningen och bildar lager av doda men inte

nedbrutna vixtdelat pi marken som missgt'nnar etableringen av andra atter. Om

linebalsamin inte bekiimpas och tas bort riskerar den att sprida sig vttedigare och

pir.etka den biologrska mingfalden i fler omriden.
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Sd bekompos joitebolsomin
o Bekiimpa i2ittebalsamin innan den blommar och siitter fr6

Det er viktigt att jdttebalsamin bekiimpas rrd ritt ndpunkt, di det giiller
motverka att plantorna sitter frci. Om bekimpningen gdrs fr)t tidigt kan
plantorna skjuta nla blommande skott, och om den g<irs frjr sent si har fron
redan hunnit bildas.

o Sli eller dra upp plantor
Jdttebalsamin bekimpas effektivt genom att sli eller dra upp ptantor for
hand. Se till att ta bort frost?ilJningarna ftin omridet eftersom fr<ina kan
eftermogna. Samma omride bdr bescjkas senare under vdxtsdsongen och
dven foljande ir fcir att ta bort vdxter som hal grotr frin fron i marken.

e Ta hand om avfallet
Det 1r viktigt an avfallet inte komposteras utan istdllet briinns loka.lt eller
skickas till itervinningscentral for forbrdnning. Vid transport ir det viktigt att
avfallet transporteras vil f<irslutet fdr att forhindra spridning. Om avlallet
kcirs till itervinningscentral ska man forsikra sig om att avflallet bLir brdnt och
inte komposterat.

Om det finns mycket jdttebalsamin rekommenderar r-i an man i forsta hand
bekimpar och tar bort plantor som vdxer nirmast vattendrag eller andra
spridningsvdgar.

NIer information om jdnebalsamin och hur den kan bekimpas finns bland annat pi
Narun-ardsr-erkets webbplars u-uv.narun ardsverker.se.

Ropportero fynd ov invosivo frommonde orter
Fdr att veta hur utbrcdningen av invasiva frlmmande arter set ut i ldnet behrj,ver vi
din hjilp med att rapportera var de vixer. Det gor du genom att ta en bild pd arten,
ti.ll exempel jdttebalsamin, och rapportera in den pi asl!.aartef.o
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Logstiftning om invosivo frommonde orter

Den 1 januari 20i9 intridde fcirordningen SFS 2018:1939 om invasiva frimmande
arter. Detta innebir att EU:s tbrordning '1113 /201+ upptas i svensk lagsuftning.

Det ir forbjudet att importera, siilja, odla, frida upp, ttansPortera, anvenda, byta,

sl?ippa ut i naruren eller halla lelande exemplar av de artcr som finns uppragna pa

den si kallade unionsfcirteckningen civer invasiva frimmande arter. Det ar inte
heller tillitet att lita dessa aftet lvAxa ellet reptoducera sig (artikel 7, EU-
forordningen).

Totalt 66 arter omfattas idag av forbuden i EU-forordningen, 30 djur- och 36

vlxtarter. Fvra av dessa vdxtaner finns i Jonkopings lin. Forutom idttebalsamin finns
iven gul skunkkalla, jltteloka och r.attenvexten smal vattenPest. Hela listan hittar du
pa Narun'ar.lsterkets wcbbplars.

Fostighetsogore och de som hor nyttjonderott till fostighet
Fastighetsdgare har ett ansvar for invasiva friimmande arter pi den egna fastigheten.

Ansvaret giller f<ir alla - for privarpersoner, kommunala och statliga fastighets:igare

och fdr bolag som dp;er fastigheter. Den som har en fastighet med nigon form av
nyttjanderett kan (beroende pi avtals form) ha ett ansvat fcir invasiva ftdmmande
arter pi fastigheten.

Enligt EU-forordningen (11.13/201.1) dr det forbjudet att avsikdigen lita vissa siirskilt
utpekade invasiva arter reptoducera sig, viixa ellet odlas. Om en fastighetsiigare vet
om att det pi tastigheten vixer en afi som finns pi EU:s forteckning dver irvasive
frimmande arter har fastighetsigaren en skr.ldrghet an bekdmpa arten. Denna
slryldighet gdller i alla typcr av milj<ier, sivzil brukade marker som til.[ exempel

ekermarker, produktionsskogar ellet trldgirdar som mer ortirda obrukade marker till
exempel ikerholmar, orord narurskog m.m.

I dagsliget finns det inga bidrag an soka fdr att finansiera itgirder mot lnYasl\ra

frdmmande arter. Det dr varje fastighetsrigares/-innehavares ansvar att bekimpa den

invasiva arten och Enansieta itgirderna. Generellt kan man sdga 2tt iu tidigare man

bekdmpar arterna desto mindre blir arbetsinsatsen och kostnaden.
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