
Främmande invasiva arter
En växande utmaning för ett krympande jordklot

Ett av de största hoten mot 
biologisk mångfald och areella 

näringar! 



Ny EU förordning
• Från och med den 1:a januari 2015 är alla EU länder 

förbundna att börja vidta åtgärder mot invasiva arter.
• En gemensam EU lista på 49 invasiva arter som alla 

länder måste bekämpa har beslutas. Varje 
medlemsland kan besluta arter som ska bekämpas 
nationellt. Det finns också öppningar för att utföra 
akuta åtgärder mot icke – listade arter.

• Dock saknas fortfarande ett uppdrag till 
länsstyrelserna. Kommunernas, näringarnas och 
markägarnas ansvar är inte klargjort och det finns 
ännu inga riktade medel för arbetet….

• Det pågår just nu ett intensivt arbete med att ta fram  
föreskrifter, handlingsplaner och information på 
Naturvårdsverket och Havs – och Vattenmyndigheten 



Nu ser det ut att komma en 
Svensk förordning

• Sommaren 2018…, kanske
• Börjar bli smått pinsamt och vi ligger 

långt efter de flesta andra länder
• Den ideella naturvården har varit väldigt 

sen att vakna..



Invasiva främmande arter i EU

Presentatör
Presentationsanteckningar
Invasiva främmande arter är globalt sett det enskilt största hotet mot biologisk mångfald. (Stämmer det? Största hotet eller ett av de största hoten? – kolla med Nils!)I EU finns det fler än 12 000 främmande arter varav ca 10-15% bedöms vara invasiva. Det är alltså mellan 1 200 och 1 800 arter. Det är rätt många… Detta är dessutom ett problem som ökar i och med ökade transporter och ökad turism men också pga klimatförändringarna. Flera arter som inte är invasiva idag kan mycket väl bli det om det bli någon grad varmare. 1 jan 2015 kom därför en EU-förordning med syfte att bekämpa invasiva främmande arter inom unionen. Från EU-håll vill man helst se att arterna ska förhindras att komma in i unionen, om de ändå tar sig hit är det tidig bekämpning som gäller. För de arter som har stor spridning ska medlemsstaterna genom åtgärder som tas fram i hanteringsprogram hindra att arterna sprids vidare. Förra sommaren kom den första förteckningen/listan med de första 37 arterna som är förbjudna. På förteckningen finns både växter och djur.Nu i sommar kom en ny förteckning med ytterligare 12 arter som är förbjudna. Nu alltså totalt 49 arter. Tanken är att uppdatera förteckningen ca 1 gång/år. Men stort glapp mellan de 1 200 – 1 800 invasiva främmande arterna och de 49 arterna på förteckningen… Mycket jobb kvar…



Förbud (EU-arter)
Invasiva främmande arter får inte:
• importeras
• säljas
• odlas
• hållas
• födas upp
• transporteras
• användas 
• bytas
• reproduceras
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Presentatör
Presentationsanteckningar
(Art 7)Vad gäller då för de arter som tas upp på EU’s förteckning… Jo, det är förbud mot att importera demDe får inte lov att odlas,De får inte säljas, bytas eller användas,De får inte lov att hållas, alltså man får inte lov att ha dem överhuvudtagetDe får inte tillåtas reproducera sigDe får inte födas uppSjälvklart får de inte släppas ut i naturen – det är ju allt det som allt syftar till i slutändan.Förbuden gäller från det att arterna förs upp på EU’s förteckning.



Främmande arter i Sverige –
introduktions- och spridningsvägar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trädgårdsnäringen står för en väldigt stor del av introduktions- och spridningsvägarna.Men!Vi märker av stort intresse från trädgårdshandeln! Intresset är stort för att få veta hur man kan bidra till att dessa arter inte ska spridas. Det är jättekul!Ni har en så viktig roll och kan verkligen göra skillnad!



Den svenska modellen – vem 
är snabbast, snigeln eller 

staten?



Ett problem hos oss?



Mardrömsväxten



2,5 miljarder år..



Hos oss…

• Blå-svart björkstekel
• Suzukifluga
• Lupiner
• Vresros
• Ask/Alm



Internationella exempel 
närmare och närmare



Finns bara ett ansvarsfullt 
sätt- tidig upptäckt och tidig 

bekämpning



Ofta lite motigt..
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