
Invasiva främmande arter –
vad gäller?





Stor utmaning inom
EU och I Sverige



EU förordning

• Från 1:a januari 2015 är alla EU länder förbundna att börja vidta 
åtgärder mot främmande invasiva arter.

• En gemensam EU lista på 66 invasiva arter av unionsbetydelse 
(nu) som alla länder måste bekämpa har beslutas. Dessa kan 
klassas som att ha ”stor spridning”.  

• Varje medlemsland kan besluta arter som ska bekämpas 
nationellt – arter av medlemstatsbetydelse (”nationell lista”).

• Det finns också öppningar för att utföra akuta åtgärder mot icke 
– listade arter (ex. svarthuvad snigel).

• Straffbestämmelser införlivade i miljöbalken under 2018 och från 
den 1:a januari 2019 gäller Svensk förordning som klargör 
ansvarsfördelning och förbud



Förbud (EU-arter) – men också ”nationell 
lista”

Får inte:
• importeras
• säljas
• odlas
• hållas
• födas upp
• transporteras
• användas 
• bytas
• reproduceras
• släppas ut i naturen
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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.



Ansvarsfördelning – från 1/1 2019

Länsstyrelsen Kommunen

• Samordning av utrotning och hantering –
IAS Växter (Naturvårdsverket har tillfälligt tagit över ansvaret 
för utrotningen av landlevande djur som är att betrakta som vilt (dvs 
vilda däggdjur och fåglar) samt även för rödörad, gulbukad och 
gulörad vattensköldpadda) 

• Tillsyn
• Rapportering
• Information
• Tillträde till fastigheter m.m.
• Miljöövervakning

• Anläggning och skötsel allmänna grönytor
• Ägande och förvaltning av fastigheter
• Avfallshantering 
• Miljöövervakning
• Övertagande av ansvar från länsstyrelsen

Fastighetsägaren – eller den som förvaltar 
fastigheten….



Fastighetsägarens ansvar för listade arter om ej 
stor spridning

• Förbudslagstiftning. Fastighetsägaren eller den 
som har rådighet över fastigheten måste ta bort 
arten.

• Länsstyrelsen ansvarar för att samordna 
utrotningsåtgärderna och för tillsyn.

• NV prövar dispenser från förbudet (ej 
sannolikt...)



Enligt EU-
förordningen 
ska behörig 
myndighet

• Skyndsamt rapportera förekomst av 
unionsarter då de upptäcks i landet

• Inom tre månader från upptäckt ska 
utrotningsplan finnas och åtgärder 
påbörjats

• I Sverige har detta ännu inte skett…



Gudaträd (Ailanthus
altissima)

• Gudaträd som har sitt ursprung i Kina men har 
invaderat stora delar av USA och Europa efter 
att ha planterats som parkträd.

• Gudaträd är invasiva eftersom de:Producerar
stora mängder frön (300 000/träd) som kan 
börja växa var som helst..

• Sprider sig med rotskott som kan förstöra 
vattenledningar, avloppsrör, vägar och 
husgrunder

• Tränger undan andra arter i naturen och 
producerar allellopatiska substanser som 
hindar andra växter att gro.

• Men de är väl inget problem i Sverige?



Så hur hanterar vi en art som gudaträd när vi 
har dåligt med resurser? 

• Genom myndighetsutövning
• Har framförallt planterats av kommuner, 

kyrkoförvaltningar och lärosäten.
• Gäller även privatpersoner.
• Ett brev går ut från länsstyrelsen till dessa 

fastighetsägare med krav på återrapportering av 
innehav och bekämpningsplan.

• När detta är gjort bedriver länsstyrelsen tillsyn
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Utmaningar

• Medvetenhet (fortfarande)
• Inga riktade medel ännu
• Vi har bara rådighet över listade
• Avfallet!!!
• Jordmassor!!

Blåsvart-björkstekel, äter up  
björkarnas blad och är giftig 
för betande djur- ej listad



Transporter är riskabla
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