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Kolbäcksån, Arbogaån och Hjälmarens
stränder inventerades med hjälp av
kanot förstärkt med elmotor
– tyst och effektivt.
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Titelbladets fotografi: Jättebalsamin vid Kolbäcksån nära Trångfors norr om Hallstahammar. Här finns
det risk för att plantans utskjutande frön hamnar i snabbt forsande vatten och transporteras till någon
för arten lämplig växtplats en bra bit nedströms.

Sammanfattning
En inventering av jättebalsamin har genomförts i Arbogaån, Hjälmare kanal, Hjälmarstranden i
Arboga kommun samt längs Kolbäcksåns sträckning från Surahammar till Borgåsund i Mälaren.
Därtill har jätteloka inventerats längs vägar inom Arboga kommun. Inga fynd av jättebalsamin
gjordes i Hjälmare kanal och endast ett par förekomster noterades i Arbogaån. Längs
Hjälmarstranden och längs Kolbäcksån gjordes däremot talrika fynd. Inventeringsresultatet
tyder på en obefintlig spridning av jätteloka jämfört med redan kända förekomster. Flera
kända förekomster har dessutom tagits bort och finns inte längre. Jättebalsaminen däremot
tycks sprida sig något mer men huvudsakligen lokalt och i anslutning till redan kända bestånd i
samhällen och vid fritidsbebyggelse.

Inledning/bakgrund
I länsstyrelsens arbetet med att begränsa invasiva arters spridning finns behov av att
kartlägga utbredningen för dem. Adoxa Naturvård har av Länsstyrelsen i Västmanlands län
fått i uppdrag att inventera två invasiva arter – Jättebalsamin och Jätteloka.

Metodik
Inventeringen inleddes med en genomgång av fynd som noterats i Artportalen. Fältbesök
med hjälp av kanot genomfördes sedan i den västmanländska delen av Hjälmare kanal.
Inventering med hjälp av kanot förstärkt med elmotor gjordes i Arbogaån och längs
Hjälmarstranden i Arboga kommun samt i längs Kolbäcksåns stränder från Surahammar till
Borgåsund i Mälaren. Flera forssträckor inventerades från land, i synnerhet kring
Hallstahammar, men vissa avsnitt där forsar, dammar eller slussar omöjliggjorde inventering
från kanot samt några avsnitt där Strömsholms kanal löper parallellt med Kolbäcksån kunde
inte inventeras. Dessa avsnitt är grönmarkerade på inventeringskartan.
Jätteloka inventerades från bil längs Arboga kommuns vägar.
Jätteloka inventerades längs de flesta farbara vägar i Arboga kommun. Alltför leriga och
djupspåriga skogsbilvägar inventerades inte. Detsamma gäller de flesta vägar med
infartsförbud. E18 inventerades inte heller.
Allt fältarbete genomfördes under augusti och september. Samtliga fynd noterades,
koordinatsattes och rapporteras till Artportalen. Även uteblivna fynd av jätteloka på tidigare
kända lokaler rapporterades till Artportalen som ”ej återfynd”.

3

Jättebalsamin Impatiens glandiflora
Hjälmare kanal
Inga fynd av jättebalsamin längs den aktuella sträckningen av Hjälmare kanal har registrerats
i Artportalen under 2000-talet. Under paddling 22 juli 2021 gjordes inte heller några nya
fynd. Kroksjön som är en sjö i direkt anslutning till kanalen inventerades den 29 september
från den västra stranden med hjälp av tubkikare – inga fynd gjordes.
Arbogaån
Längs Arbogaån fanns endast ett känt fynd av jättebalsamin. Fyndplatsen angavs vara
”Västerleden – Storgatan” inne i tätorten. Inget återfynd gjordes där. Däremot noterades ett
nytt bestånd på en ö i ån knappt hundra meter väster om den angivna växtplatsen.
Mer omfattande var de nya fynden 200 – 600 meter nedströms Jädersbruk. På och kring
Alholmarna noterades mindre bestånd av jättebalsamin på ett tiotal växtplatser. Här har
arten fått ett tydligt fäste. Strax utanför kommungränsen i öster i anslutning till fritidsbebyggelsen väster om Reutersberg noterades två växtplatser varav den ena var mycket
individrik.
Kolbäcksån (Surahammar – Borgåsund)
Inventeringen startade i Östersjön vid Surahammar men första fyndet av jättebalsamin
gjordes inte förrän vid kraftverksdammen i Trångfors en knapp mil nedströms Surahammar.
Därifrån och söderut till Mälaren är bestånden av jättebalsamin talrika kring tätorterna
Hallstahammar, Kolbäck, Mölntorp och vid Strömsholms slott. Alla dessa platser är kända
växtplatser för arten med flera noteringar i Artportalen.
Årets inventering visar att spridningen utanför dessa områden är mycket liten men lokalt
inom tätorterna noterades flera nya växtplatser i synnerhet kring Hallstahammar och
tydligast är att flera kända bestånd har blivit mer individrika. Exempelvis vid ”Livets källa” i
Trångfors och söder om reningsverket i Mölntorp. Vid Kolbäck är spridningen nedströms
påtaglig med flera fynd av både större och mindre bestånd inom tätorten. Ett par mindre
bestånd ungefär fyrahundra meter söder om Kolbäck är de enda tecknet på lite längre
spridning från tätorterna.
Vid Strömsholms slott gjordes färre fynd än de redan kända och bara inom det redan kända
utbredningsområdet. Kända bestånd norr om och nordväst om slottet återfanns inte vilket
möjligen kan bero på att bekämpningsåtgärder har utförts. Men inga synbara tecken på
sådana insatser noterades dock under inventeringen.
Hjälmarstranden
Vid inventeringen av norra Hjälmarstranden i Arboga kommun noterades flera tiotal bestånd
av jätteloka. Flera av dem i anslutning till kända lokaler vid Lungers udde, Nannberga och
området kring Måla och Ålhammarsudden. Gemensamt för alla dessa områden är att
betydligt fler fynd noterades år 2021 än vad som var känt sedan tidigare och flera av fynden
var dessutom mer individrika än de kända fynden från samma växtplatser.
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Nya växtplatser noterades vid mynningen av det stora dike som rinner ut i Hjälmaren väster
om fritidshusområdet Björkudden. Vid Björkudden noterades även ett par mycket individrika
inlandslokaler. Talrika och delvis individrika bestånd noterades även vid gården Stora Rävsvik
– både längs stranden och en bit upp på land, längs vägen.

Landlokaler
Under inventeringen av jätteloka längs farbara vägar i Arboga kommun eftersöktes även
jättebalsamin. Många bestånd noterades inom några hundra meter från Hjälmarstranden. I
synnerhet norr om Hällarna väster om Skålviken där inventeringens största bestånd
registrerades – omkring 2 000 m². Den lokalen liksom övriga fastlandslokaler ligger i
anslutning till de tidigare noterade bestånden vid Hjälmarstranden – i det närmaste
uteslutande vid fritidshusbebyggelse, bryggor, hamnar och upplag för trädgårdsavfall.
Endast en lokal noterades längre än en km från vatten. Det är ett mindre bestånd nordväst
om Medåker på fastigheten Sörgarlinge 2:12 i anslutning till bostadsbebyggelse – sannolikt
planterat.

Jätteloka
Jätteloka var inför inventeringen 2021 känd från 7 olika lokaler om man bortser från
Jädersbruk där en koncentration av växtplatser var kända och där en viss bekämpning har
pågått en tid. Inga återfynd gjordes på 5 av de kända lokalerna – de resterande två lokalerna
besöktes inte. De fem återbesökta lokalerna har noterats med ”ej återfynd” i Artportalen.

Diskussion
Spridning och förekomst av jätteloka tycks vara begränsad i Arboga kommun. De kända
lokalerna vid Jädersbruk sägs vara under kontroll och bekämpning pågår. Även på fem av de
övrigt kända växtplatserna har bekämpning ägt rum och arten saknas numer på de platserna.
Ett par ytterligare uppgifter om framgångsrik bekämpning av jätteloka gavs under
inventeringen av tillfrågad allmänhet – bland annat nära Erikslund nordväst om tätorten
Arboga.
Inventeringen av jätteloka gav trots många tiotals timmar inventeringstid i bil inga nya fynd
av arten. Det bör betraktas som ett positivt resultat. Men att dra några långtgående
slutsatser av inventeringsresultatet är inte möjligt eftersom inte alla vägar var möjliga att
inventera och på grund av att vegetationen längs de allra flesta inventerade vägsträckningar
var slagen av trafiksäkerhetsskäl. Risken för att ett litet bestånd missas är påtaglig trots
mycket låg hastighet under inventeringen. Uppföljande inventering bör genomföras före
vägkantsslåttern. Det kan vara lämpligt att planera en uppföljande inventering tillsammans
med ansvarig väghållare.
Spridning av jättebalsamin i Arboga kommun och längs Kolbäcksån sträckan Surahammar –
Borgåsund/Mälaren kan konstateras efter inventeringen 2021. De flesta redan kända
jättebalsaminlokaler bekräftades under inventeringen och flera tiotal nya växtplatser
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upptäcktes. Men spridningen tycks inte ske explosionsartat och i huvudsak sprids arten inom
begränsade geografiska områden där arten sedan tidigare varit etablerad. Vatten är en viktig
vektor och det krävs sannolikt vatten för spridning lite längre sträckor. De mogna fröna
kastas endast ut några få meter från plantan men intill ett vattendrag kan de flytande fröna
nå långt och etablera sig i lämplig strandmiljö.
Inga fynd av jättebalsamin har ännu gjorts längs Hjälmare kanal och endast ett par lokaler
noterades längs Arbogaån. I Arbogaån är bestånden få och förutsättningarna därför goda för
en framgångsrik bekämpning om den genomförs inom kort.
Det finns anledning att anta att bekämpning av jättebalsamin längs Hjälmarstranden och
längs Kolbäcksån kan bli betydligt besvärligare på grund av att bestånden är många och
plantorna tusentals. Men trots många och ofta individrika bestånd innebär artens tydliga
koncentration till områden med bostadsbebyggelse, hamnar och bryggor ändå en fördel vid
eventuella bekämpningsinsatser. Arten behöver sällan eftersökas i svårtillgänglig vegetation
och närboende och föreningar skulle troligen framgångsrikt kunna bekämpa arten med hjälp
av ett litet inslag av myndighetsinformation och praktisk stöttning. Svårast är det troligen att
genomföra en effektiv bekämpning av jättebalsamin längs Kolbäcksåns forsrika avsnitt där
öar och stränder bitvis kan vara svåra att nå.
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2009-08-18.
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Sverige, 2020.
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Naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/arter-med-storspridning/

Bilagor:
1. Inventeringsrutter
2. Miljöbilder
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Bilaga 1

Inventeringsrutter

Hjälmare kanal från länsgränsen norrut till Arbogaån 9,4 km paddling.
Blå pil: Kroksjön inventerades med hjälp av tubkikare. Inga fynd av jättebalsamin
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Kolbäcksån: Surahammar – Trångfors strax norr om Hallstahammar.
Inga fynd av jättebalsamin.
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Kolbäcksån: Trångfors/Hallstahammar – Mölntorp. Koncentrationer av jättebalsaminbestånd är rödmarkerade. Svagt eller obefintligt inventerade sträckor
är grönmarkerade.
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Kolbäcksån: Mölntorp – Borgåsund vid Mälaren. Koncentrationer av jättebalsaminbestånd är rödmarkerade. Svagt eller obefintligt inventerade sträckor
är grönmarkerade.
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Jätteloka i Arboga kommun. Inventerade vägsträckor i lila/rosa. Inga fynd gjordes längs de
markerade vägarna. Svart/vit punkt markerar tidigare kända växtplatser för arten där återfynd inte
gjordes. De kända lokalerna i anslutning till Jädersbruk inventerades inte.
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Bilaga 2

Miljöbilder
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Bildtexter:
1. Vid och i det till hälften nedbrunna huset nära Hans von Kantzows väg i Hallstahammar har
jättebalsamin etablerat sig. Några plantor var först på plats inne i huset - på övervåningen.
Den nära släktingen blekbalsamin förekommer talrikt runtomkring huset.
2. Kraftiga forsar gör vissa avsnitt av Kolbäcksån svåra att inventera från kanot. De branta
stränderna kring den här forsen, drygt 100 meter nordost om brukshotellet i Hallstahammar,
inventerades till fots.
3. Sjögull inventerades inte eftersom dess utbredning i Arbogaån är väl känd. Den dominerar
långa sträckor utanför bältet med vass, jättegröe, kalmus, säv och vasstarr.
4. Sjögullsbården är skarpt avgränsad mot djupare vatten och lyser gult på långt avstånd under
blomningen.
5. I den här miljön öster om Jädersbruk vid Alholmarna gjordes ett tiotal nya fynd av
jättebalsamin.
6. Jättebalsamin har inget starkt fäste i centrala Arboga men ett litet bestånd noterades på ön
söder om begravningsplatsen intill bron (Västerleden).
7. Slussen vid Hjälmare docka passerades till fots precis som övriga slussar.
8. Norr om Kvarnsjön nära Hällby kvarn spanades förgäves efter jättebalsamin – precis som
längs hela den västmanländska sträckningen av Hjälmare kanal.
9. Jättebalsamin hittades nästan uteslutande i närheten av bebyggelse. Här vid Dalstorp norr
om Måla har arten en aning ovanligt planterats som häck mot vägen.
10. Ett par hundra meter upp från Hjälmarstranden i det mycket långa och breda diket väster om
Björkuddens fritidshusområde noterades ett stort bestånd jättebalsamin. Från landsidan
konstaterades senare ytterligare ett par närliggande områden med 100-tals kvadratmeter
helt dominerade av arten.
11. Här och var sågs rester av jättebalsamin som hade bekämpats - sannolikt av närboende. Här
på den östra sidan av Lungers udde där fritidshusbebyggelsen är tät hade hundratals plantor
ryckts upp.
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