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Förord
Länsstyrelsen i Kronobergs län har gett Biodivers Naturvårdskonsult i upp‐
drag att inventera förekomst av vattenväxten sjögull i sjön Åsnen och i Mör‐
rumsån från Åsnen ner till Fridafors. Sjögull är ingen naturligt förekom‐
mande art i Sverige och kan ställa till med stora problem i de områden där
den introducerats. Syftet har varit att bedöma hur spridningen ser ut och
hur den har gått till, samt att uppskatta riskerna för en vidare spridning av
sjögull och ta fram förslag till åtgärder för bekämpning.
Projektet har finansierats med särskilda anslag från Naturvårdsverket inom
ramen för arbetet med restaurering av värdefulla vattenmiljöer.
Länsstyrelsen har inte tagit ställning till innehållet i rapporten utan författa‐
ren ansvarar ensam för det som framförs i rapporten.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Sammanfattning
2007 hittades sjögull i större mängder i Mörrumsån vid Åsnens utlopp. På
grund av detta beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län att göra en inven‐
tering om sjögullets utbredning i Åsnen och i Åsnens utlopp längs Mör‐
rumsån nerströms till Fridafors under 2009.
Vid inventeringen hittades sjögull på två oberoende platser i systemet. Det
största beståndet finns i Åsnens utlopp i Mörrumsån och vidare ner i Brän‐
deborgsfjorden och Hönshyltefjorden längs en 5,5 km lång sträcka. Här
finns drygt 50 kolonier som totalt täcker en yta på ca 6 ha. Utsättningsplat‐
sen kunde spåras till en privat brygga där utsättning skett för 15‐20 år se‐
dan. Tillväxten av enskilda kolonier har beräknats till åtminstone 2,9 m/år.
Spridningshastigheten genom lösdrivande växtdelar nedströms i systemet
har varit över 125 m/år.
Den andra platsen där sjögull hittades var i själva Åsnen vid Urshult. Detta
bestånd täcker ca 2000 m2 och spridningshastigheten har varit lägre. Även
här har utsättning skett vid en privat brygga för ca 15 år sedan.
På ortofoto som är tagna vid rätt årstid har kolonier av sjögull ett typiskt
utseende. Flygbilder har använts för att söka efter eventuella fler bestånd i
Åsnen. Misstänkt vegetation har därefter undersökts från land. Med kikare
kan sjögullskolonier under blomningstid i augusti upptäckas på ett par ki‐
lometers avstånd. Inga fler bestånd av sjögull har kunnat hittas i Åsnen.
Beståndet vid Mörrumsån bedöms ha blivit så stort och antal kolonier så
många att möjligheten att avlägsna arten från området bedöms som i stort
sett omöjlig med nuvarande kunskap. Däremot kan enskilda kolonier, som
man befarar kommer att skapa särskilt stora problem inom en snar framtid,
bekämpas.
Beståndet i Åsnen vid Urshult bedöms ännu vara så litet att bekämpning
genom täckning med plastduk är möjligt. Detta bör göras snarast möjligt
innan beståndet hunnit sprida sig vidare ut i Åsnen.
Kunskap om bekämpning av sjögull bör kontinuerligt följas upp av länssty‐
relsen. Det är viktigt att sprida information i området om sjögull dels för att
förebygga ytterligare utsättningar och dels för att få in upplysningar om
eventuella nya bestånd innan de hunnit bli alltför stora för att kunna be‐
kämpas.
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Bakgrund och syfte
Vid en inventering av vattenmiljöerna vid Åsnens utlopp 2007 (Kling &
Nolbrant 2007) upptäcktes större bestånd av sjögull, Nymphoides peltata. Sjö‐
gull är en införd växt som säljs som prydnadsväxt för dammar och som på
vissa platser planterats ut i sjöar eller åar som prydnad. Den har även plan‐
terats ut i sjöar i tron att de täta bestånden ska utgöra skydd för fiskyngel.
Idag förekommer sjögull i ett 30‐tal sjöar och ett 10‐tal vattendrag. På flera
platser i Sverige där Sjögull införts i sjöar och vattendrag har den vållat stora
problem genom att snabbt föröka sig och med tiden täcka stora ytor av sjöar
och långsamt flytande åar. Detta har ekologiska konsekvenser och vållar
stora problem vid fiske, båttrafik och bad, vilket leder till att kostsamma
rensningar måste utföras.
På grund av detta har BioDivers Naturvårdskonsult, på uppdrag av Läns‐
styrelsen i Kronobergs län gjort en inventering av sjögullets utbredning
kring Åsnens utlopp, i själva Åsnen och i Mörrumsån ner till Fridafors.
Uppdraget har också inneburit att undersöka möjligheter till åtgärder för att
minska spridning av arten och kostnader för detta.
Det är viktigt att snabbt upptäcka och bekämpa nyetablerade små bestånd
innan de har hunnit etablera sig till större bestånd, som hittills visat sig
omöjliga att bekämpa.

Metod
Inventeringsområdet avgränsades till Åsnen och Mörrumsån ner till Frida‐
fors (fig. 1).

Figur 1. Översiktskarta
över Kronobergs län och
inventeringsområde. ©
Karta, Lantmäteriet, dnr
106‐2004/188

Innan fältarbetet gjorde länsstyrelsen i Kronoberg en efterlysning av sjögull
för att få in eventuella nya uppgifter om förekomster. Information sattes
upp på anslagstavlor vid badplatser och bryggor. Inga nya uppgifter inkom
genom detta. Uppgifter om sjögull fanns dock på Artportalen (Åke Wid‐
gren) från Åsnen vid Urshult samt vid Ryd i Hönshyltefjordens södra del.
Ortofoto i färg över Åsnen och Mörrumsån ner till Fridafors från 2006 an‐
vändes för att studera vattenvegetationen och för att upptäcka eventuella
större förekomster av sjögull. Bestånd som växer ute på sjöytor kan synas
tydligt om fotot är taget mellan juli och augusti då bladmassan är fullt ut‐
vecklad (fig. 14).
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Fältarbetet gjordes mellan den 11 och 14 augusti eftersom blomningen hos
sjögull sker från juli till början av september. För att mer i detalj kartlägga
förekomsten i Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden samt för att försöka
spåra var den spridit sig från användes kajak. GPS och handdator användes
för att på karta rita in avgränsningarna av de större kolonierna i Brände‐
borgsfjorden. Lodning skedde för att mäta vattendjup vid bestånd av sjö‐
gull. Kontakter togs med personer med lokalkännedom för att ta reda på när
sjögullet satts ut och för att få reda på eventuella fler kolonier av sjögull.
Dessutom avspanades sjöytor från stränder, med hjälp av handkikare med
8 ggr förstoring och med tubkikare med 20 ggr förstoring, för att hitta fler
kolonier. Vädret vid fältarbetet var mulet till halvklart med svaga till måttli‐
ga vindar vilket gjorde att förhållande för observationer på längre avstånd
var bra. De kända lokalerna från Ryd och Urshult undersöktes från land.
Sjögullsbestånden har fotograferats med digitalkamera.
Möjliga bestånd som noterats från ortofoto i Åsnen besöktes från land. Ob‐
servationsplatser samt det avspanade området i Åsnen noterades på karta.
Genom GIS beräknades arealer av de påträffade kolonierna och spridnings‐
hastigheter hos sjögullet. En uppskattning av tillväxthastigheten av enskilda
kolonier gjordes också. Dels gjordes detta genom att jämföra uppmätta ko‐
ordinater med GPS från 2009 med ortofoto från 2006 och dels gjordes det
genom att mäta hur långt de ursprungliga kolonierna tillvuxit från utsätt‐
ningsplatserna.

Beskrivning av undersökningsområdet
Åsnen ligger i Kronobergs län ca 138,5 meter över havet och har en areal på
omkring 159 kvadratkilometer, varav 19 kvadratkilometer är täckt med öar.
Sjön är sönderstyckad i flera större och mindre fjärdar och vikar, vilka i stort
sett är orienterade på samma sätt med nord‐sydlig längdutsträckning.
Sjöns största djup är 14 meter och medeldjupet är 3 meter. Det finns gott om
grunda områden och vikar.
Åsnen avvattnas genom två utlopp som leder till Mörrumsån via flera fjär‐
dar som Havbältesfjorden, Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden. Fjär‐
darna är tämligen grunda med dominerande vattendjup under 3 m. Efter
Hönshyltefjorden förekommer inga sjöar längs Mörrumsån på väg ut mot
havet. Däremot finns ett antal kraftverksmagasin längs sträckan.
Näringsförhållandena i vattnet vid Åsnens utlopp kan klassificeras som me‐
sotrofa och större områden med vass och kaveldun förekommer.
Från Åsnenrapporten (ALcontrol Laboratories 2008) framgår att övergöd‐
ningsproblematiken har förvärrats under senare år, särskilt i östra Åsnen.
Vattnet har också blivit betydligt mer brunfärgat, vilket leder till bland an‐
nat minskat siktdjup och förändringar i fisksamhället. Undervattensvegeta‐
tionen har tydligt minskat i utbredning. Gösen har blivit vanligare, samti‐
digt som mörtbeståndet har minskat. Trots försämrad vattenkvalitet är syre‐
förhållandena fortfarande goda i sjön.
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Inledning
Sjögullets biologi
Sjögull är en i Sverige införd vattenväxt. Dess ursprung är Västsibirien och
har via Mellaneuropa och Nordamerika introducerats i Sverige i slutet av
1800‐talet (Andersson 2001). Växten har även planterats in i Nya Zeeland.
Till Sverige infördes alltså växten under 1800‐talet från Nordamerika. Den
ansågs vara värdefull som skydd för fiskyngel i sjöar. Sjögull säljs även som
prydnadsväxt för dammar och har satts ut i sjöar och vattendrag för att den
är vacker. Den har alltså satts ut på ett flertal platser i Sverige och har på
många av dessa platser ställt till med stora problem genom igenväxning av
vattenytor. För närvarande är den känd i ca 30 sjöar och 10 vattendrag. Vär‐
ingen och dess frånflöde Arbogaån och den inre delen av Mälaren, Galten,
där Arbogaån mynnar är ett område som drabbats svårt av sjögull sedan
växten planterats ut på 1930‐talet (Löfgren 1993). Man är här orolig för att
den ska sprida sig vidare ut i Mälaren och skapa igenväxningsproblem över
mycket stora områden.
Vid snabbt påseende ser sjögullets flytblad ut som näckrosblad (fig. 2). Bla‐
den är dock mindre, upp till 8 cm långa, och har en vågig kant. Dessutom
skjuter den rotslående utlöpare på väg upp till vattenytan. Den är inte heller
släkt med näckrosor utan med vattenklöver och ingår tillsammans med vat‐
tenklöver i familjen Menyanthaceae.

Figur 2. Flytblad av sjögull med den typiskt vågade kanten. På bilden syns även rotslående
reva.
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Då växten inte blommar är det lätt att förbise den, men under blomningen,
som sker i juli‐augusti, skjuter den upp iögonenfallande gula blommor en
bit ovan vattenytan (fig. 3). Kronan har kort pip och fem äggrunda kronfli‐
kar som är håriga i kanten och på insidan.

Figur 3. Blommande sjögull som besöks av honungsbi.

Sjögull kan betraktas som en pionjärväxt som främst trivs i områden som
saknar våtmarksvegetation eller i störda miljöer som t ex muddrats eller
som störs av båttrafik. Den växer därför ofta en bit utanför den övriga våt‐
marksvegetationen och kan här bilda mycket täta mattor av flytblad som
ibland ligger i lager ovanpå varandra. Sjögull kan ibland också växa inne
bland annan våtmarksvegetation som vass (fig. 11) och näckrosor men kan
då få en lite glesare täckning med flytblad (fig. 13). Den har en mycket stor
anpassning till olika vattendjup och kan växa från uttorkade områden med
fuktig mark ner till ett vattendjup på 3 m (Brock 1985). En uppgift om vat‐
tendjup på 7 m har uppgetts från Mälaren av Leif Erlandsson som arbetar
med att ta fram en slåttermaskin för vattenväxter. Bottenförhållandena eller
bottnens lutning verkar inte heller vara direkt avgörande för sjögull (Eriks‐
son 2005). Däremot tål den inte att växa i strömmande miljöer eller i områ‐
den som är alltför vågexponerade (Brock 1985). Sjögull växer bäst i närings‐
rikare vatten men trivs inte i sura vatten. För att växa bra krävs att kalcium‐
halterna inte är för låga (Smits m fl 1992).
Sjögull har en viloperiod från december till maj då nästan all biomassa finns
i sedimenten. I maj börjar biomassan öka med tillväxt av stänglar och
långskott under juni till juli. I augusti når biomassan sitt maximum.
Förökningen sker både vegetativt och sexuellt. I sitt ursprungsområde ver‐
kar fröspridning vara en viktig del av spridningen. I Sverige dominerar där‐
emot den vegetativa förökningen (Larson & Willén 2006b). Växten skjuter
rikligt med långskott på över en meter vid botten som slår rot (fig.4). Fem

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2010‐06‐14

Sjögull i Åsnen och Mörrumsån – Sid. 9

meter långa revor har konstaterats kunna utvecklas på bara två månader
(Larson & Willén, 2006b). Revor med rötter sträcker sig även mot ytan. Då
delar av växten lossnar t ex genom slåtter eller av en båtpropeller kan dessa
delar driva iväg och så småningom slå rot någon annan stans. Det verkar
som om växten även kan släppa iväg rotslående delar spontant under våren
(Dahlen m fl 2006).

Figur 4. Vegetativ tillväxt med långskott hos sjögull.

Blommorna är insektspollinerade och kan producera mycket stora mängder
frön (fig. 3 och 5). Fröna håller sig flytande med ytspänningens hjälp och
kan transporteras avsevärda sträckor. Teoretiskt kan frön även transporteras
mellan vattensystem med sjöfåglars hjälp. Inga tecken på att detta har hänt i
Sverige har dock ännu kunnat ses (Larson & Willén 2006a). I Holland har en
fröproduktion av fler än 3000 frön per m2 observerats (van der Velde & van
der Hijden 1981). Fröna har ganska specifika krav som måste uppfyllas för
att de ska gro bl a avseende syretillgång och ljus (Smits m fl 1990). De kan
ligga vilande under långa perioder av kyla, torka och syrebrist (Guppy
1897). Genom frönas förmåga att överleva långa perioder av extrema förhål‐
landen bildar sjögull långlivade fröbanker som måste tas i beaktande vid
eventuella utrotningsförsök.

Figur 5. Frökapslar som utvecklas under vattenytan efter blomningen.
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Blomman har en konstruktion så att ståndare och pistiller är placerade på
olika höjd hos olika individer för att försvåra självpollinering (Wang m fl
2005). Fröbildning sker ändå genom självpollinering vilket dock leder till
lägre fröproduktion, vanligen en fjärdedel av normal produktion, samt säm‐
re överlevnad hos groddplantorna från dessa frön (Ornduff 1966). Eftersom
utsättning oftast sker av en eller några genetiskt lika individer kommer frö‐
bildningen att ske genom självpollinering i beståndet som utvecklas. Detta
kommer sannolikt leda till att förökningen domineras av, eller uteslutande
sker genom, vegetativ förökning i ett sådant bestånd. Vid genetiska analyser
av olika bestånd i Sverige visade det sig att de flesta bestånden bestod av
genetiskt lika plantor vilket visar att förökningen domineras av vegetativ
förökning (Larsson & Willén 2006b). Det visade sig dock att det även fanns
någon population med en större genetisk variation som dessutom innehöll
olika blomtyper vilket visar att förökningen här, åtminstone till delar, även
sker sexuellt. Förökningssättet i en population kan ha betydelse för hur en
framtida bekämpning av populationen ska lyckas. Stora fröbanker med vita‐
la frön kan avsevärt försvåra bekämpningen i ett vattensystem. Det är av
denna anledning viktigt att nya utplanteringar inte sker i områden med sjö‐
gull så att den genetiska variationen ökar, vilket kan leda till ökad fröpro‐
duktion av livskraftiga frön.
En nyskriven gedigen genomgång av sjögullets biologi har gjorts av Darby‐
shire & Francis (2008).

Ekologiska konsekvenser
Utbredning av sjögull i en sjö innebär förändrat ljusklimat vilket försämrar
förutsättningen för undervattenvegetation och påväxtalger samt hämmad
vattenrörelse. Detta leder i sin tur till näringscykler förändras och att djur‐
samhällets funktion och sammansättning påverkas. Sjögullets djupgående
rötter kan föra upp näringsämnen till ekosystemet som tidigare legat bundet
i bottensedimenten och på så sätt bidra till övergödning. När växtmassan
under vintern dör och bryts ner kan syrebrist och svavelvätebildning uppstå
i bottnar. Vissa arter av våtmarksväxter kan konkurreras ut. Tillväxten hos
vissa arter av undervattensväxter har visat sig avstanna helt då sjögull bre‐
der ut sig (Dahlén m fl 2006). Undervattensväxter som slingor (Myriophyl‐
lum) och natearter (Potamogeton) har visat sig vara känsliga för konkurrens
från sjögull (Andersson 2001).
Andra arter som troligen kan påverkas negativt i sjögullstäckta vatten är
pelagiska fiskarter samt fiskjagande fåglar som fiskgjuse, havsörn, storlom,
storskrake, tärnor och kungsfiskare. Detta har dock ej veterligen undersökts.

Sociala konsekvenser
Utbredning av sjögull i en sjö kan ha stora negativa konsekvenser för fri‐
luftslivet. Då sjögull breder ut sig vid stränder kan badplatser försämras
kraftigt. Fiske kan omöjliggöras i områden bevuxna med sjögull. Även båt‐
trafik och kanotning kan vara svårt att utföra i områden som vuxit igen med
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sjögull. Eftersom problemen blir mest uppenbara vid båtbryggor och bad‐
platser är det oftast här åtgärder sätts in för att bekämpa sjögull.

Erfarenheter av åtgärder
Bekämpning av sjögull har provats på olika håll i Sverige. Någon fram‐
gångsrik metod att avlägsna sjögull när den väl etablerat sig i större bestånd
har dock inte funnits. En genomgång av metoder har tidigare gjorts av Dah‐
lén m fl (2006). På uppdrag av Naturvårdsverket håller Tina Kyrkander (Ör‐
borg och Kyrkander) på att göra en sammanställning över metoder som an‐
vänts för att bekämpa sjögull. Sammanställningen beräknas vara klar i mars
2010.
En enstaka sjögullsplanta sattes ut i Väringen, i Örebro län 1933 (Löfgren
1993). Redan efter ett par år hade sjögull spridit sig vida omkring. Efter för‐
sök att hålla efter växtligheten med hjälp av lie och kratta spred den sig yt‐
terligare och bildade kolonier ute i sjön. På 1960‐talet genomfördes flera för‐
sök att bekämpa växten i Väringen. Kemisk bekämpning visade resultat
men konsekvenserna är med dagens kunskap stora. Rotkultivering visade
sig vara effektlöst och försök med en till sjögull knuten rotsvamp ebbade ut
utan resultat. Sedan 1981 har slåtter skett flera gånger årligen, vilket gett
tillfällig lokal lindring av problemen. Både rotkultivering och slåtter medför
att flytande växtdelar kan sprida sig och slå rot på nya lokaler. Misstankar
finns att slåttern och rotkultiveringen i Väringen har bidragit till den snabba
spridningen i Väringen och vidare ut i Arbogaån ut till Mälaren.
Det är lättare att säga vad man inte ska göra än vad man ska göra med eta‐
blerade bestånd. Det man inte bör göra är att okontrollerat slå bestånden.
Eftersom växten förökar sig vegetativt och slåttern innebär att mängder med
växtdelar som kan slå rot kommer lös kan en slåtter påskynda spridningen
avsevärt, vilket man observerat vid Väringen. Man bör inte heller köra med
båt genom bestånden då propellrar slår sönder plantor som sedan kan spri‐
da sig över längre avstånd.
Om slåtter sker måste man samla upp det avslagna växtmaterialet noggrant.
Detta har på vissa platser skett med länsar eller genom att dra upp materia‐
let på land. På så sätt kan man få bort de flesta växtdelar även om det troli‐
gen inte kan ske till 100 %.
Effekten av slåtter är dock inte långvarig. För att hålla öppet ett område, vid
t ex en båthamn eller en badplats, behöver man slå området två gånger per
säsong varje år. Man har inte heller kunnat se att bestånden utarmas och när
slåttern upphör utvecklas bestånden på nytt till ursprunglig täthet. Det mes‐
ta av slåttern vid hamnar och badplatser har skett genom ideellt arbete.
I vissa fall har muddring provats. Detta innebär ett betydligt större ingrepp
och påverkan på botten och vatten genom grumling. Inte heller detta har
visat sig effektivt utan beståndet kommer tillbaka på nytt. Även denna åt‐
gärd innebär en ökad risk för spridning.
Ytterligare en metod är frysmuddring av sediment, vilken har utvecklats av
FriGeo AB i Kiruna. Det innebär att botten först fryses innan den tas upp. En
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litteraturstudie har gjorts kring frysmuddring och sedimentfrysning inför
restaurering av den igenvuxna Fagersjöviken i Stockholmsområdet (Rost‐
mark & Knutsson 2008). Bottenfrysning kan användas för att slå ut vissa
arter av vattenväxter som är känsliga för frysning. Om sjögull är känslig för
bottenfrysning framgår dock inte i rapporten. Behandlingen behöver uppre‐
pas vart tredje år. I rapporten bedöms en yta på 8 ha vara fullt möjlig att be‐
handla på detta sätt.
För närvarande pågår utveckling av en skördare som slår och samlar upp
vattenväxter av Leif Andersson i Arboga. Tanken är att växter som sjögull
ska kunna användas för framställning av biogas. Länsstyrelsen i Västman‐
land håller samtidigt på med ett biogasprojekt där man undersöker vad man
kan använda till framställning av biogas, där vattenväxter ingår som en del.
Skördaren skulle kunna vara färdig under 2010. Bredden på skördaren är
3,2 m och den körs i två knop. Fördelen med denna typ av skördare är att
den kan slå större områden under rimlig tid och att materialet samtidigt
samlas upp. Skördaren kan ta om hand två ton växtmaterial innan den mås‐
te till land för att lämna materialet. Begränsningen är att den inte kan ta dju‐
pare än 1,8 m. I Finland lär det finnas en färdig skördare som dock inte kan
ta lika mycket växtmaterial åt gången innan den måste till land för att lastas
av.
Täckning av områden med sjögull har visat sig vara en effektiv bekämp‐
ningsmetod. Man bör dock observera att metoden inte är utvärderad på
längre sikt. I Kungsör har man i ett område utanför en båthamn sänkt ner en
svart polyetenfolie över ett 400 m2 stort område med hjälp av armerings‐
järnsmattor som tyngd (se vidare sid. 23). Sjögullet har därefter försvunnit
från detta område. Sjögull kan skjuta mycket långa revor och det man inte
vet är om revor skjuts ut åt sidorna under duken mot öppet vatten. Duken
kommer att få ligga kvar eftersom det är mycket svårt att få upp den igen.
Åtgärden innebär att botten i det täckta området dör. Både på grund av
praktiska svårigheter och på grund av påverkan på bottnar får denna metod
anses vara begränsad till bekämpning i mindre områden. Vid bekämpning
av små nyetablerade bestånd är den dock troligen den mest effektiva meto‐
den och den metod som bör rekommenderas. Man bör se till att duken täck‐
er en betydligt större yta än själva beståndet för att minska risken för att ut‐
löpare skjuter ut under duken. Metoden borde kunna utvecklas så att duken
kan lyftas bort efter några år.
En annan metod som provats är att lägga halmbalar över beståndet vilket
har visat sig ta död på plantorna. Nedbrytningen av halmen innebär kraftig
syreförbrukning i vattnet och denna åtgärd kan innebära en stor påverkan
av botten. Fördelen skulle kunna vara att halmen med tiden försvinner me‐
dan plastduken kommer att finnas kvar på bottnen om den inte avlägsnas.
Metoden har provats av privatpersoner och någon dokumentation eller ut‐
värdering finns inte.
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Förekomst i Åsnen och Mörrumsån

Figur 6. Förekomst av Sjögull i Åsnen och Mörrumsån. © Karta, Lantmäteriet,
dnr 106‐2004/188
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Sjögull har hittats på två platser i Åsnen som har sitt ursprung i två olika
utsättningar (fig. 6). Det största beståndet finns i Åsnens utlopp i Mör‐
rumsån från Blidingsholm ner i Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden
ner till vägbron vid Ryd (fig. 7). Den totala ytan av sjögullet i Åsnens utlopp
motsvarar ca 6 ha och spridningen har skett längs en sträcka på 5,5 km. De
största bestånden finns utanför Mörrumsåns mynning i Brändeborgsfjorden
där det största sammanhängande beståndet har en yta på ca 2,5 ha. Bestån‐
det är uppdelat i två delar. Från Blidingsholm ner till norra Hönshylte‐
fjorden finns ett mer eller mindre sammanhängande kluster med kolonier
på en sträcka av ca 2,5 km. Därefter finns en sträcka på ca 1km i Hönshylte‐
fjorden där inga kolonier har observerats. Från Ryd och nedströms upp‐
träder åter sjögull med två bestånd längs en sträcka på ca 2 km enligt
muntlig uppgift från Hans Bengtsson som fiskar i området (fig. 6).

Figur 7. Förekomst av sjögull i Mörrumsån, Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden.
Ytterligare två kolonier finns söder om Ryd norr om vägbron enligt uppgift (se fig. 4).
© Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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Bestånden i Mörrumsån, uppströms Brändeborgsfjorden där vattnet ström‐
mar, är betydligt mer begränsade och har inte lyckats breda ut sig mer än ca
5 m ut i vattendraget från stranden.

Figur 8. Ett ca 2,5 ha stort sammanhängande bestånd av sjögull i Brändeborgsfjorden. Blad‐
massan är mycket kompakt.

Figur 9. Bestånden växer radiärt ut från centrum där växten från början slagit rot till cirku‐
lära kolonier som oftast har en skarpt avgränsad kant.

Bestånden växer till allra största delen ute på sjöytan där ingen annan
vattenvegetation kan ses. Avståndet från stranden till kolonier är för
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närvarande upp till 200 m (fig. 10). Största djupet som uppmättes med
bestånd av sjögull var 2,7 m. Bestånden är mycket täta och bladen täcker
ofta en stor del av vattenytan. Avgränsningen av bestånden är oftast mycket
skarp. På flera platser sågs även sjögull växa inne bland vassen nära land i
täta bestånd (fig. 11).

Figur 10. En koloni som har etablerat sig 200 m från stranden på 2,7 meters djup i Brände‐
borgsfjorden.

Figur 11. Sjögull växer i Brändeborgsfjorden på flera platser med täta bestånd även inne
bland vassen nära stränderna.

Beståndet vid Urshult är betydligt mindre och motsvarar en yta på ca 2000
m2 (fig. 12). Huvuddelen finns i Kallsjön som är en avsnörd del av en vik i
Åsnen. Sjögullet har dock tagit sig förbi den smala passagen ut i Åsnen.
Beståndet inne i Kallsjön är inte lika tätt som bestånden i Brändeborgs‐
fjorden (fig. 13). Orsaken till detta kan vara att det redan har funnits en rik
våtmarksvegetation som sjögullet måste konkurrera med vilket gör att den
inte kan utvecklas till riktigt lika täta bestånd som då sjögullet etablerar sig
på vegetationsfria bottnar. Ett enskilt mindre bestånd finns dessutom 550 m
österut vid utloppet av en liten bäck intill en småbåtshamn.
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Figur 12. Förekomst av sjögull i Kallsjön och Åsnen vid Urshult. © Karta, Lantmäteriet,
dnr 106‐2004/188

Figur 13. Beståndet som växer inne i Kallsjön vid Urshult är relativt glest, troligen p.g.a. en
redan etablerad våtmarksvegetation av andra arter.

Vid studier av ortofoto i färg kunde kolonierna i Brändeborgsfjorden och
Hönshyltefjorden ses mycket tydligt (fig. 14). Kolonierna har ofta en skarpt
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avgränsad kant som avtecknar sig tydligt på fotona. Dessutom tillväxer
kolonierna radiärt vilket gör att kolonierna får en cirkulär form. Kolonierna
har också en relativt ljus färg, vilket troligen beror på den kompakta blad‐
massan.
Inga fler typiska kolonier kunde hittas på andra platser i Åsnen. Vissa
fläckar med våtmarksvegetation sågs dock på några platser som kontrol‐
lerades i fält (se t.ex. fig. 20‐24). Dessa fläckar hade inte den typiskt jämna
runda formen utan ett lite mer oregelbundet utseende. Inga av dessa fläckar
visade sig vara sjögull utan bestod av näckrosor eller vass. Sjögull kunde
inte heller hittas på fler platser från de observationsplatser varifrån sjön
avspanades.

Figur 14. Ortofoto från 2006 över Brändeborgsfjorden och norra Hönshyltefjorden
där kolonier av sjögull syns tydligt. © Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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Tidpunkt och plats för utsättning
Både i Mörrumsån och vid Urshult kunde sjögullet spåras till några miss‐
tänkta utsättningsplatser vid privata bryggor. Genom att prata med boende
i områdena kunde misstankarna bekräftas. Utsättningen vid bryggan i
Mörrumsån (fig. 15) skedde enligt uppgift för 15‐20 år sedan alltså någon
gång mellan 1989 och 1994. Plantor från denna plats har sedan tagits för
utsättning vid den privata bryggan i Kallsjön vid Urshult för ca 15 år sedan.
Enligt rykten har det även skett utsättning av sjögull vid båtbryggan vid
Ryd i Hönshyltefjorden. Det finns en lucka på ca 1 km från kolonierna i
Brändeborgsfjorden och norra delen av Hönshyltefjorden vilket skulle
kunna förklaras med att en ny utsättning har skett vid Ryd. Beståndet kan
dock likaväl förklaras med en slumpmässig långspridning av växtdelar från
det norra beståndet. Även vid Urshult kan man misstänka att två utsätt‐
ningar har skett då det finns ett mindre bestånd ca 500 m öster om Kallsjön
vid en småbåtshamn och utlopp från en mindre bäck.

Figur 15. Utsättningsplatsen för sjögull i Mörrumsån. Vattenströmningen gör att sjögull
inte sprider sig ut i ån utan håller sig i en fem meter bred zon längs stranden.

Spridningshastighet
Genom att utsättningstiden är känd på ett ungefär kan man beräkna sprid‐
ningshastigheten i systemet. Det går även räkna ut tillväxthastigheten av
enskilda kolonier genom att jämföra ortofotot från 2006 med GPS‐mät‐
ningarna från 2009. Om man antar att det skett två utsättningar i Mörrums‐
ån innebär det att den genomsnittliga spridningshastigheten nedströms i
systemet har varit 125‐165 m/år. Antar man istället att samtliga kolonier har
sitt ursprung från en utsättning innebär det en spridningshastighet på 285‐
380 m/år. Spridningshastigheten från Kallsjön vid Urshult har varit betydligt
långsammare. Om man antar att det här rör sig om två utsättningar innebär
det att spridningshastigheten varit 8 m/år per år. Om samtliga kolonier
antas ha samma ursprung får man istället ca 45 m/år. Man kan konstatera att
spridningshastigheten i samtliga fall är hög och i Mörrumsån mycket hög.
Dessutom kan man konstatera att spridningshastigheten varierar mycket
starkt. Orsaken till den höga spridningshastigheten i Mörrumsån är den
högre vattenströmningen som för med sig delar av sjögull som lossnar och
kan bilda nya kolonier. Den fläckvisa förekomsten i Brändeborgsfjorden och
Hönshyltefjorden nedströms utsättningsplatsen visar också på att lång‐
spridning sker slumpmässigt av växtdelar som förs med strömmen. Antalet
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kolonier som räknats i Brändeborgsfjorden och norra Hönshyltefjorden är
48 stycken.
Det har även skett en spridning uppströms i Mörrumsån men endast genom
att den det ursprungliga beståndet har tillväxt genom utlöpare uppströms
och denna spridning har därför begränsats till 58 m. Det är även intressant
att notera att sjögull inte lyckats sprida sig till motsatta sidan i Mörrumsån
på den 720 m långa sträckan innan ån mynnar i Brändeborgsfjorden. Sjö‐
gullet har inte heller lyckats sprida sig mer än ca 5 m från stranden i Mör‐
rumsån. Vattenhastigheten längs sträckan varierar mellan 0,1‐1 m/s (Kling &
Nolbrant 2009).
Tillväxthastigheten hos kolonier av sjögull i Brändeborgsfjorden beräknades
till 2,9 m/år. Beståndet vid utsättningsplatsen i Mörrumsån har tillväxt med
2,9‐3,9 m/år uppströms i ån. När man känner tillväxthastigheten hos bestån‐
den kan man grovt uppskatta hur gammal varje koloni är genom att mäta
dess diameter. Genom att mäta de största kolonierna i Brändeborgs‐fjorden
och anta en tillväxthastighet på 2,9 m/år får man en ålder på kolonierna på
ca 12 år vilket kan vara rimligt med tanke på att utsättningen uppges ha
skett för 15‐20 år sedan. Kolonier finns i olika storlekar från ca 20 till 70 m i
diameter vilka enligt ovanstående beräkningar har en ålder på 3 till 12 år.
Kolonier med olika storlekar visar på att etableringen av nya kolonier är en
alltjämnt pågående process.
När man mäter avståndet från kolonins ytterkant till den ungefärliga utsätt‐
ningsplatsen i Urshult får man en spridning på mellan 1,5‐4,2 m/år beroende
på att beståndet är har en avlång utformning och har spridit sig mer mot
öster än mot väster. Förutsättningarna blir här annorlunda dels för att sjö‐
gullet konkurrerar med annan våtmarksvegetation vilket eventuellt kan
sänka spridningshastigheten mot väster och dels för att man troligen har
kört med båt genom beståndet mot öster vilket kan orsaka att delar av
växten lossnar och ökar spridningshastigheten mot öster.

Risk för framtida spridning
Den höga spridningshastigheten av nya kolonier nedströms i Mörrumsån
och de enskilda koloniernas höga tillväxthastighet tyder på att sjögullet är
inne i en fas av kraftig tillväxt i Åsnens utlopp. Ytan som täcks av sjögull
ökar troligen exponentiellt till dess att begränsande faktorer som konkur‐
rens, olämpliga bottnar med block, för stort vattendjup eller vind‐ och våg‐
exponering bromsar tillväxten. Dessvärre är både Brändeborgsfjorden och
Hönshyltefjorden grunda områden. Enligt Hans Bengtsson som fiskar i om‐
rådet och som har god lokalkännedom är 90 % av fjordarna grundare än 3 m
vilket innebär att vattendjupet i stort sett inte begränsar utbredningen i om‐
rådet. Endast små områden på ca 100 x 150 m har vattendjup ner till 4‐4,5 m.
Bottenmaterialet består av morän och isälvsmaterial som inte innebär något
hinder för etablering av sjögull i området. Vindexponering och vågor kan
begränsa utbredning av sjögull. Inga beräkningar av exponeringsförhål‐
landen har gjorts för området. Eriksson (2005) har gjort beräkningar av
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exponeringsförhållanden och potentiell utbredning i Väringen och Galten
som är den inre delen av Mälaren. Möjliga kolonisationsbottnar sträcker sig
upp till ca 1 km från vissa stränder. Bassänger med storlek på ca 800 m kan
helt fyllas med sjögull.
Storleken på Brändeborgsfjorden är ca 800 x 600 m. Några kolonier har
etablerat sig ca 200 m från stranden på djup av 2,7 m. Risken bedöms därför
som stor att hela Brändeborgsfjordens yta koloniseras av sjögull. Storleken
på Hönshyltefjorden är ca 1200 x 1800 m. Vindexponeringen är större här
men det ringa vattendjupet gör att stora delar av Hönshyltefjordens strän‐
der och fria vattenyta riskerar att täckas med sjögull ända ner till söder om
Ryd. Närmare dammen 2 km söder om Ryd ökar vattendjupet till 6‐7 m
vilket bör begränsa utbredningen av sjögull närmare dammen. Dammen
kan också göra ett visst hinder mot fortsatt spridning nedströms i Mörrums‐
ån. Troligen kommer dock delar av sjögull också att passera dammarna så
att sjögull sprider sig vidare ner i Mörrumsån. I långsamt flytande sträckor
och i dammar som finns i Mörrumsån kan sjögull etablera sig som en några
meter bred remsa längs stränderna. I mer strömmande sträckor kommer
dock sjögullet inte klara av att växa.
Enligt uppgift har beståndet som ligger vid bryggan i Ryd slagits p.g.a. hin‐
der för fiske. Detta kan innebära att spridningen snabbas på vid Ryd och
nedströms Ryd. Uppgifter finns även om att människor varit vid bryggan i
Ryd och plockat med sig sjögull. Det finns risk att man i okunskap sätter ut
sjögull vid ytterligare platser i andra system dit sjögullet inte kan sprida sig
av egen kraft.
En spridning sker även uppströms från utsättningsplatsen i Mörrumsån
uppströms Brändeborgsfjorden, fast betydligt långsammare, ända tills
någon form av spridningshinder som t ex strömsträckor ligger i vägen. 770
m uppströms nuvarande sjögullsbestånd finns en kortare strömsträcka som
bör kunna fungera som barriär mot fortsatt spridning upp i Havbältes‐
fjorden. Den beräknade hastigheten har varit 2,9‐3,9 m/år. Om man antar att
spridningshastigheten kommer att vara konstant kommer tiden för att sjö‐
gullet sprider sig upp till strömsträckan vara 197‐265 år. Eftersom det finns
flera strömsträckor på väg upp i Åsnens båda utlopp kan man anta att sjö‐
gull inte kan sprida sig till Åsnen från Mörrumsån av egen kraft.
Sjögullet vid Urshult befinner sig redan i Åsnen och kan om en större
mängd växtdelar lossnar snabbt etablera ny kolonier. Vindar kan göra att
nya kolonier kan uppstå långt från de gamla kolonierna. Eftersom det finns
stora grunda vikar i Åsnen och sjön är mesotrof är risken för massutveckling
i sjön stor om inga åtgärder görs.

Förslag till åtgärder
Etableringen av sjögull vid Åsnens utlopp har gått så långt och antal kolo‐
nier har blivit så många att möjligheten att avlägsna arten från området
bedöms som liten med nuvarande kunskap. För närvarande finns det inga
lämpliga metoder för att avlägsna bestånd från större områden. Vid mindre
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områden, som utanför bryggor eller badplatser, kan man använda slåtter
eller täckning av botten med plastduk. Det rekommenderas dock att slåtter
inte görs i väntan på ytterligare kunskap om hur problemet ska angripas på
bästa sätt eftersom en felaktig åtgärd kan skynda på spridningen av sjögull
avsevärt. Om slåtter ändå bedöms som nödvändig är det mycket viktigt att
allt växtmaterial samlas upp. Vid all slåtter som sker bör man samråda med
länsstyrelsen om vilka metoder som ska användas. Utvecklingen av kun‐
skap om sjögullsbekämpning bör fortsätta att följas upp av länsstyrelsen för
eventuella framtida åtgärder i Åsnens utlopp. Den sammanställning av
metoder och erfarenheter som görs av Tina Kyrkander på uppdrag av
Naturvårdsverket och som är klar våren 2010 bör även användas för vidare
ställningstaganden inför eventuella åtgärder. Vid framtida åtgärder är det
även lämpligt att diskutera med Tina Kyrkander om åtgärderna.
Beståndet i Brändeborgsfjorden och Urshult bedöms härröra från en enda
utsättning och kan alltså bestå av en individ som förökat sig vegetativt.
Detta gör att det troligt inte skett någon större produktion av livskraftiga
frön och därmed att det inte heller finns någon större fröbank av livskraftiga
frön. Detta gör det något lättare vid en eventuella framtida bekämpning av
sjögull i Brändeborgsfjorden. Ursprunget av sjögullet vid Ryd är osäkert.
Det kan mycket väl ha spridit sig från beståndet i Brändeborgsfjorden men
det också ha sitt ursprung från en annan utsättning.
De tre bestånden i Urshult är ännu tämligen små (1600, 170 och 150 m2) och
här är det mycket angeläget att så snart som möjligt bekämpa bestånden för
at förhindra spridning ut i Åsnen. Bestånden är så pass små att de bör kun‐
na täckas med plastduk. I Kungsör har man lagt ut 4‐500 m2 svart polyeten‐
folie och armeringsjärnsmattor på isen under vintern över sjögullsbestånd
med bra resultat (muntligen Kristina Skyberg, Kungsörs kommun samt
Thomas Andersson). Beståndet markerades först med störar under växt‐
säsongen så att man såg var duken skulle läggas efter att växten vissnat ner.
Folien ligger vikt på rullar och har en bredd på 17 m. En rulle med polyeten‐
folie väger ca 1 ton och innehåller ca 4000 m2. Folien har en tjocklek på 0,2‐
0,3 mm och en densitet på 0,95 g/cm3. Detta gör att duken måste tyngas ner
för att inte flyta upp. Gummifolie och PVC‐folie har högre densitet och
behöver kanske inte tyngas ner lika mycket. Som tyngd använde man arme‐
ringsjärnsmattor på ca 2 x 5 m med en grovlek på 5 mm. Varje matta vägde
ca 20 kg och mattorna najades ihop med varandra på plats så att folien täck‐
tes. Arbetet med armeringsjärn och duk gjordes på isen vid strandkanten.
Därefter drogs duken lätt på isen ut till den märkta platsen. Här borrades
hål i isen med isborr i rektangelns hörn. Därefter placerade duken i rätt
position och fixerades med 75 mm polyetenrör som slogs ner så att ca 1 m
stack upp ovan isen. På våren sjönk sedan duken ner i rätt läge. Täckningen
är gjord inne i ett bestånd. Detta medför att man inte vet i vilken omfattning
utlöpare letar sig ut under duken. Det är troligen viktigt att plastduken är
betydligt större än bestånden (minst 5 m utanför kanten) för att minska
risken att utlöpare skjuter ut. Med tiden kommer armeringsjärnsmattorna
att rosta sönder och duken kan möjligen lätta från botten. Arbetet med att
lägga ut folien tog 3‐4 timmar och utfördes av fem personer. Vid bestånd
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som växer vid å‐ eller sjöstränder bör man kunna fästa den inre delen av
duken på stranden medan den yttre delen sänks ner.
Även i Ulricehamns kommun i Västra Götalands län har man bestämt sig
för att använda täckning för att bekämpa sjögull (e‐post Peter Wredin). Man
kommer att tillverka metallramar med PVC‐duk för ett enklare hanterande.
Sandsäckar kommer att användas för att tynga ned dukarna. Allt kommer
sedan att tas upp på land för att kunna återanvändas om man inte lyckas
helt eller upptäcker nya bestånd.
Högst prioritet för åtgärder har de två minsta bestånden som finns ute i
själva Åsnen. Åtgärden bör årligen följas upp för att se så att nya bestånd
inte dyker upp. Åtgärden bör dokumenteras och utvärderas för att vidare‐
utvecklas och eventuellt kunna användas på fler platser. Om åtgärden
fungerar bra bör man överväga att bekämpa de kolonier som etablerat sig i
Hönshyltefjorden på samma sätt. I så fall kanske man kan pressa tillbaka
utbredningen till Brändeborgsfjorden där de allra största kolonierna finns.
På några platser kommer sjögullet att ställa till med särskilda problem.
Redan nu har sjögull slagits vid båtbryggan i Ryd på grund av igenväxning.
Information bör här spridas om att sjögull inte får slås utan att växtdelarna
samlas upp på land. Detta bestånd skulle vara bra att prioritera för eventuell
täckning. Även beståndet vid badstranden vid Norraryd kan i framtiden bli
ett problem för bad. Även detta bestånd skulle vara prioriterat för täckning.
Smalare passage kan växa igen vilket snart kan bli ett problem för båtar.
Detta kan särskilt gälla Mörrumsåns utlopp i Brändeborgsfjorden och
sundet mellan Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden. Körning genom
bestånden kan snabba på spridningen ytterligare. Särskilt bestånden som
finns i sundet mellan Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden kan vara
prioriterat för bekämpning.
Utvecklingen av bestånden vid Åsnens utlopp bör följas upp med några års
mellanrum för att följa utvecklingen av kolonierna. Flygfoto som tas under
augusti är en bra metod för detta. Ett annat sätt är att mäta in ett antal
utvalda bestånd med GPS för att se hur bestånden utvecklas. Nyetablerade
kolonier bör också dokumenteras. En förekomst av sjögull finns utanför
undersökningsområdet i sjön Norra Virestadssjön (Artportalen 1986) som
även bör undersökas snarast.
Det är mycket viktigt att sprida tydlig information om sjögull och dess egen‐
skaper. Trädgårdsfirmor som säljer sjögull bör alltid tydligt informera
kunderna om riskerna med sjögull. Informationen bör innehålla sjögullets
egenskaper och vilka effekter utsättning kan få. Trädgårdsfirmor som säljer
sjögull bör kontaktas av länsstyrelsen och informeras om problematiken
samt kontrollera hur firman sprider information till kunder. Länsstyrelsen
bör också sprida information till båtklubbar, sommarstugeföreningar,
fiskeklubbar, fiskevårdsområdesföreningar, byalag, markägare, natur‐
skyddsföreningar, fågelklubbar m fl dels för att få in information om
eventuella nya bestånd och för att förebygga nya utsättningar. Informa‐
tionen bör innehålla hur man känner igen och upptäcker sjögull, risker, vart
man vänder sig med frågor/information och vad man bör göra/inte göra.
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Tillsyningsmän på Åsnen och Möckeln bör även ha som uppgift att spana
efter sjögull. Sjögull är mycket lätt att upptäcka under blomningsperioden
juli‐september på ganska stora avstånd. Om nya bestånd upptäcks tidigt kan
de snabbt bekämpas med plastduk. Kunskap om sjögullets förekomst i länet
bör regelbundet uppdateras med inkomna uppgifter av Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
Försäljning av invasionsarter som sjögull bör förbjudas i Sverige eftersom
det alltid finns en risk för ny spridning förr eller senare sker när de finns i
dammar intill vattendrag eller sjöar.

Uppskattning av kostnader för åtgärder
Framtagande av informationsmaterial inklusive tryckning: Ca 10000 kr
Arbete med kontakter av trädgårdsfirmor, båtklubbar, sommarstuge‐
föreningar, fiskeklubbar, fiskevårdsområdesföreningar, byalag, markägare,
naturskyddsföreningar, fågelklubbar m fl. Initialt 3 veckors arbete, därefter
löpande i mindre omfattning för att uppdatera kunskap, information mm.
Kostnad för täckning av bestånden vid Urshult (ca 3500 m2).
Ytan är beräknad genom att mäta ytan av bestånden plus ca 5 m från
beståndens ytterkant i GIS. Polyetenfolien kommer att behöva läggas om lott
vilket gör att mängden folie kommer att vara större än 3500 m2. Om man
lägger folien med en bredd på 17 m om lott med tre meter förlorar man
18 %. En uppskattning är att det då behövs ca 4100 m2 folie.
Svart polyetenfolie på ca 4000 m2 kostar ca 15 000 kr. Kostnaden per m2 är då
ca 3,75 kr. Armeringsjärnsmattor kostar ca 19 kr/m2 (www.tibnor.se).
Arbetet bedöms kunna göras under fyra dagar av tre personer.
Material: Plastduk; ca 15 000 kr och armeringsjärnsmattor; ca 67 000 kr.
Arbete: Ca 48 000 kr vid timkostnad på 500 kr/tim.
Total kostnad för åtgärden: Ca 130 000 kr.

Utvärdering av inventeringsmetod
Sjögull är mycket lätt att upptäcka under blomningsperioden juli till början
av september. Bäst bör vara inventering under augusti månad då biomassan
vid vattenytan är som störst. Blommande bestånd med en diameter på 20 m
sågs i tubkikare med 20 ggr förstoring på 1,7 km avstånd vid medljus.
Troligen kan man se blommande bestånd på en bra bit över 2 km avstånd
vid goda ljusförhållanden och inte alltför blåsigt väder. Eftersom bestånden
ofta växer en bit ut från stranden ute i det fria vattnet gör det dem lättare att
upptäcka på avstånd.
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Figur 16. Blommande bestånd av sjögull kan med kikare ses på flera kilometers avstånd vid
bra ljusförhållande.

Små bestånd eller bestånd som växer nära land och kanske gömmer sig i
små vikar kan man däremot missa när man spanar av områden på avstånd.
Avspaning med kikare från land och från båt under augusti bedöms vara ett
bra sätt att upptäcka bestånd som nått en diameter på ca 5 m. Fördelen med
båt är att man kan ta sig in i vikar som ligger skymda från land. Fördelen
med att stå på land är att man kommer upp en bit samtidigt som man kan
använda tubkikare med större förstoring så att man kan spana över större
avstånd.
Det visade sig också att bestånd av sjögull kan framträda mycket tydligt på
ortofoto (fig. 17 och 18). Bestånden i Brändeborgsfjorden och Hönshylte‐
fjorden syntes mycket bra. Kolonierna hade ofta en typisk färg och form.
Formen på kolonierna är ofta cirkulär med en skarpt avgränsad kant. Ibland
syns koncentriska ringar i kolonierna. Bladmassan är ofta kompakt vilket
gör att kolonierna får en kraftig och ljus färg. Små kolonier och vissa större
kolonier är glesare och blir då svårare att upptäcka.
Beståndet vid utsättningsplatsen i Mörrumsån (fig. 15) är svårt eller omöjligt
att upptäcka på ortofoto eftersom det växer som en smal bård längs stran‐
den.
Bestånden vid Urshult kunde inte alls upptäckas på ortofoto (fig. 19).
Beståndet vid den privata bryggan i Kallsjön var betydligt glesare än
bestånden i Brändeborgsfjorden, vilket troligen beror på att sjögullet växer
inne bland annan våtmarksvegetation (fig. 13). Detta gör att beståndet inte
går urskilja bland den övriga vegetationen. Beståndet som växer strax öster
om vägbron och det östra beståndet som växer vid båtbryggan var däremot
mer kompakta bestånd. Bestånden är dock relativt små med en diameter på
ca 15 m. Om man antar att tillväxthastigheten är 2,9 m/år innebär det i så fall
att bestånden inte existerade 2006 då ortofotot togs.
Inga fler platser med vattenvegetation som hade den typiska formen som
sjögullet i Brändeborgsfjorden hittades i Åsnen på ortofoto. Däremot hit‐
tades platser med vegetationsfläckar som var misstänkta och som kontrol‐
lerades i fält (exempelvis fig. 20‐24). Ingen av dessa fläckar visade sig dock
utgöra sjögull. Fläckarnas form är mer oregelbunden och har en mörkare
och svagare färg än sjögull.
Flygfoto bedöms kunna vara en bra metod för att upptäcka bestånd som
växer en bit utanför stranden i kolonier med diameter över 15 m. Metoden
fungerar dock inte bra för att upptäcka bestånd i vattendrag när bestånden
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växer som bårder längs stränderna eller när bestånden växer inne bland
annan våtmarksvegetation i sjöar. Man bör också vara medveten om att
tillväxthastigheten hos kolonierna kan vara hög vilket gör att bestånd som
idag syns tydligt kanske inte syns på foton som är några år gamla. Om
fotona är tagna vid fel årstid fungerar inte heller metoden. Fotona bör vara
tagna under senare delen av juli till början av september.

Figur 17. Typiska bestånd av sjögull i norra delen av Brändeborgsfjorden. Utseendet och
tätheten i bestånden kan variera vilket syns på bilden. Många bestånd har ett mycket karakte‐
ristiskt utseende med ljus färg, cirkulär form och skarpt avgränsad kant. © Karta, Lantmäte‐
riet, dnr 106‐2004/188

Figur 18. På bilden syns beståndet vid båtbryggan i Ryd till vänster i bilden tydligt. Ett stort
bestånd finns också mellan det synliga beståndet och bryggan. Detta syns dock inte lika tyd‐
ligt i bilden. Förklaringen till detta skulle kunna vara att det slagits. Bestånden av vattenväx‐
ter som syns i mitten av bilden och till höger är bladvass. Färgen är mörkare samt brunare
och kanterna är lite mer oregelbundna. © Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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Figur 19. Kallsjön vid Urshult. Vattenvegetationen som syns på bilden är främst näckrosor.
Det glesa beståndet av sjögull som växer vid den privata bryggan i norr syns inte på bilden.
Möjligen kan delar av beståndet ses som några ljusa fläckar längs den norra stranden. ©
Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188

Figur 20. En grund vik i Julöfjorden. Vattenvegetationen bestod av vass och näckrosor. ©
Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188

Figur 21. En grund vik i Jätafjorden med gott om våtmarksvegetation. Viken dominerades av
näckrosor. © Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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Figur 22. En vegetationsfläck vid en badbrygga vid Rössvik. Fläcken visade sig bestå av vass.
Utseendet på ortofotot är inte heller typiskt för sjögull. © Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐
2004/188

Figur 23. Vegetationsfläckar vid Sirkön. Fläckarna består av vass och har en mer oregelbun‐
den form och mörkare färg än typiska fläckar för sjögull. © Karta, Lantmäteriet, dnr 106‐
2004/188

Figur 24. En vegetationsfläck vid stranden vid Ålshult som består av vit näckros. © Karta,
Lantmäteriet, dnr 106‐2004/188
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