
Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
Växt från västra Himalaya, Asien

Introduktionsvägar 
Handel med trädgårdsväxter och biodling.

Status i Sverige
Finns etablerad i förvildade bestånd i Sverige  
sedan 1918. Vanligt förekommande i hela landet, 
förutom Norrlands inland. Bedöms bli invasiv  
i landet med förväntade klimatförändringar.  

Negativa effekter
• Biologisk mångfald: Bildar täta bestånd, ut- 

kon kurrerar andra växter om plats och solljus.  
Konkurrens med andra växter om pollinering  
vilket kan leda till en minskning av den ursprungliga 
vegetationen. Förändrar näringsomsättningen i 
marken, vilket försvårar återväxten av de ursprungliga 
växterna.

• Ekonomi: Orsakar troligen ökad erosion p.g.a. att 
den konkurrerar ut andra växter och lämnar marken 
blottad under vintern. Den begränsar tillgång till 
fiske och annan rekreation i vattendrag.

Vad kan jag göra? 
Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över  
invasiva främmande arter vilket innebär att den bl.a. 
är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. 

Förhindra att arten sprids genom att slå den innan 
växten börjar blomma och sätter frö. Återkom till samma 
område senare under växtsäsongen och även följande 
år för att ta bort växter som har grott från frön i marken.

Var försiktig vid hantering av växten, frön och jord-
massor som kan innehålla frön. Hör med din kommun 
om de tar emot växtmaterial för förbränning vid 
återvinningsstationerna. Endast i undantagsfall bör 
det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem  
i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta 
komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och  
bidra till nyetableringar. Lämna eller släng aldrig 
främmande växter i naturen. 

Om du hittar jättebalsamin i naturen – rapportera in 
det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Övrigt
Sprids oavsiktligt med jord som innehåller frön, 
med människor eller fordon som har arbetat i jord 
som innehåller frön och via vattendrag. Det räcker 
med en lätt beröring på den mogna frökapseln för att 
jättebalsamin ”explosionsliknande” ska sprida sina frön.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Foto: Bengt Ekman/Naturfotograferna/IBL
Listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.
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