
JÄTTEBALSAMIN
Impatiens glandulifera

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter vilket 
innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta, 
släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av denna art. Som fastighetsägare är 
du skyldig att bekämpa dessa listade för att utrota dem.

Jättebalsamin har sedan 1920-talet spridits i Sverige som prydnadsväxt och finns idag förvildad på många ställen 
i södra Sverige och längs Norrlandskusten. Jättebalsamin sprider sig med frön, ofta oavsiktligt via människor 
eller fordon som arbetat i jord som innehåller frön. De kan även spridas via vattendrag. Det räcker med en lätt 
beröring på den mogna frökapseln för att fröna ska sprätta iväg och sprida sig på ett explosionsliknande sätt.  
I Västernorrland blommar den från juli och börjar producera frön i augusti. 

VAD ÄR EN INVASIV ART?

En invasiv art är en växt som inte 
tillhör vår inhemska växtlighet 
och som lätt sprider sig över 
stora ytor. 

De konkurrerar då ut våra  
inhemska växter och minskar den 
viktiga biologiska mångfalden. 



Jättebalsaminens negativa effekter
Jättebalsamin bildar täta bestånd och konkurrerar ut vår inhemska 
flora genom sitt aggressiva växtsätt. Arten försämrar den biologiska 
mångfalden i landskapet och skadar därmed ekosystemet och den 
livsviktiga balans som finns mellan människor, djur och växter. 
Den stora mängden blommor och nektar lockar till sig bin och 
andra pollinerare vilket leder till att inhemska arter pollineras och 
reproduceras i allt mindre utsträckning. Jättebalsamin förändrar också 
näringsomsättningen i marken och försvårar återväxten av de ursprungliga 
växterna på platsen även efter att den tagits bort. 

Så bekämpar du jättebalsamin
Då jättebalsamin är ettårig och endast sprider sig med 
frön är de relativt lätta att bli av med. Det viktigaste är 
att se till att plantorna inte bildar några frön. Den valda 
åtgärden kan behöva göras flera gånger under samma 
säsong samt under flera år för att utrota alla grobara frön. 
Ta bort de kapade växtdelarna för att förhindra att jorden 
blir allt för näringsrik. Undvik att använda kemikalier då 
det kan påverka andra arter negativt.

• Klipp eller slå plantorna innan de bildar frö.

• Ryck upp plantorna med rötterna innan  
de bildar frö.

• Ta hjälp av betesdjur såsom får eller kor.

Så tar du hand om avfallet 
För att förhindra att de sprids till ännu fler platser är det 
viktigt att du är försiktig vid hanteringen av växten, fröna 
och jordmassor som kan innehålla frön. 

• Se till att samla ihop alla borttagna blom- och 
fröställningar. Lämna inte kvar något som kan 
fortsätta spridas och gro.  

• Använd genomskinliga plastsäckar för avfallet. 

• Stäng igen påsarna väl så inga delar kan bidra till 
ytterligare spridning.

• Avfallet lämnar du i facket ”ENERGIÅTERVINNING”  
i Kretsloppsparken. 

 

Observera! Avfallet får inte  
läggas bland andra växtrester 

eller komposteras.


