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Kudzu

• Japansk växt som växer extremt snabbt (30 cm per dygn)

• Används för att binda sandmarker bl.a. i USA

• Ännu inte i Sverige



Amerikansk Skunkkalla

– Från västra nordamerika

– Trädgårdsflykting. Finns längs vattendrag åar 

– Storvuxen, tränger undan allt annat

– Tidig vårart, förekommer i Sydsverige



Parkslide

– Extremt invasiv mardröm för husägare

– Bekämpas för >2,5 miljard kr per år i England. 

– Husen går inte att sälja om du har parkslide på tomten. 

– Svårbekämpad 



Sjögull
– Hela vattenmiljön blir störd, inget ljus tränger ner

– Vattenkvaliteten försämras

– Risken för algblomningar ökar. 

– Stora bestånd går inte att bli av med

– Förekommer upp till Mälardalen



Hur är det i Dalarna? 

– Almsjukan, 

– Svamp som importerats från Nordamerika via Holland

– Sprids av almsplintborren

– Idag är almen akut hotad i Sverige



Hur är det i Dalarna?

– Vattenaloe i Limsjön

– Täcker helt sjön

– Konkurrerar ut mindre växter

− Höstslinke som bara finns på 3 lokaler

– Försök att gräva bort aloen, men mer 

krävs

– Säljs som vattenrenare till dammar

– EJ klassad som IAS i Sverige



Lupinen 

• Expanderat sedan 1980-talet

• Introducerades till Sverige runt 1870

• Har kvävefixerare i rötterna gör att de göder marken med 
kväve

• Våra redan ovanliga ängsmarksarter hotas



FNs panel för biologisk mångfald IPBES

Spridningen av invasiva arter samverkan med andra 
miljöförändringar som klimatförändringar, ändrad 
markanvändning. 

Kan bli sista droppen som gör att mångfalden slås ut. 



Bakgrund hantering av IAS i Sverige
• EU förordning 2014 (nr 1143/2014)

• I augusti 2018 nya regler i miljöbalken

– Det som är förbjudet enligt EU-förordningen är nu också är straffbart. 

– Ansvariga myndigheter får tillträde till fastigheter, byggnader m.m. 
för att där kunna utföra utrotningsåtgärder mm.

• Ny förordning november 2018 (SFS 2018:1939)

Gulbukig vattensköldpadda tillhör en av de 100 mest invasiva främmande 
arterna. Foto: Henrik Bringsøe



Förordning om invasiva och främmande 

arter SFS 2018:1939

• Länsstyrelserna blir tillsynsmyndighet för IAS (EU-förordn.)

Därtill kommer ansvar för:

• åtgärder för att utrota eller hantera invasiva främmande arter

• att underrätta de ansvariga myndighet (NV & HaV) om utförda 
åtgärder 

• besluta om att avliva invasiva främmande arter som är 
sällskapsdjur och djur i lager

• lämna uppgifter om invasiva främmande arter 

till de ansvariga myndigheterna (NV & Hav))



Tre strategier (från Naturvårdsverket) 



Vilka arter berörs?

1. EU:s unionslista över invasiva främmande som är 
antagen



EU-listade arter som finns i svensk natur

• bisam, Ondatra zibethicus

• gul skunkkalla, Lysichiton americanus,

• jättebalsamin, Impatiens glandulifera

• jätteloka, Heracleum mantegazzianum

• kabomba, Cabomba caroliniana

• mårdhund, Nyctereutes procyonoides

• sidenört, Asclepias syriaca

• signalkräfta, Pacifastacus leniusculus,

• smal vattenpest, Elodea nuttalli

• tromsöloka, Heracleum persicum,

• ullhandskrabba, Eriocheir sinensis



Jätteloka

Jättebalsamin
https://youtu.be/NeCWtc
1jMNs

Smal vattenpest

https://youtu.be/NeCWtc1jMNs


Vilka arter berörs?

1. EU:s unionslista över invasiva främmande som är antagen

2. Uppdateringar av EU:s lista (inte genomförd ännu)



Uppdatering av EU:s lista (ej antagen 

ännu)

• svart dvärgmal, Ameiurus melas

• gudaträd, Ailanthus altissima

• -, Cardiospermum grandiflorum (en terrester växt)

• ormhuvudsfiskar, Channidae sp.

• vattenflockel, Gymnocoronis spilanthoides

• solaborre, Lepomis gibbosus

• mink, Neovison vison (Mustela vison)

• musselblomma, Pistia stratiotes

• -, Salvinia molestav (en vattenväxt)



Vilka arter berörs?

1. EU:s unionslista över invasiva främmande som är antagen

2. Ev. uppdatering av EU:s lista (ej antagen ännu)

3. Nationell lista över invasiva främmande arter (finns ej 
ännu, dock ett förslag)



Några arter som är eller riskerar bli invasiva i 

Sverige, men som inte är EU-reglerade

• Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus

• Parkslide, Fallopia japonica

• Silverruda, Carassius gibelio

• Sjögull, Nymphoides peltata

• Spansk skogssnigel, Arion vulgaris

• Sydfyrling/vattenkrassula, Crassula helmsii

• Vattenpest, Elodea canadensis

• Vresros, Rosa rugosa



Vilka arter berörs?

1. EU:s unionslista över invasiva främmande som är antagen

2. Ev. uppdatering av EU:s lista (ej antagen ännu)

3. Nationell lista över invasiva främmande arter (finns ej ännu, 
dock ett förslag)

4. ArtDatabanken har en lista med riskklassning av 
främmande arter (från 2018). 



1000 arter 

riskklassade

Främmande art 

= introducerade 

efter år 1800



Vad innebär detta för Länsstyrelsen?

• Tillsynsansvar

– Rapportera om vi ser invasiva arter

− Via Artportalen, via www.invasivaarter.nu, rappen eller direkt till Lst:s
ansvariga

− Dokumentera med foto och ta GPS koordinat. 

– Kontrollera utförda åtgärder

– Ha tillsyn av djurägare 

• Ansvara för att åtgärder blir utförda

– Om nya arter rapporteras

• Rapportera till Naturvårdsverket

– Vilka åtgärder som gjorts

– Vilka invasiva främmande arter som finns i länet

http://www.invasivaarter.nu/


Vad behöver göras?

• Händelsekedja vid larm om IAS:
1. Kontroll om vilken art det rör sig om (mycket vanligt med 

felbestämningar)

2. Uppskattning av vilken åtgärd som behövs

1. Snabb utrotning i tidigt skede av invasion (Artikel 17)

2. Undantag (Artikel 18)

3. Hantering av arter med stor spridning (Artikel 19) 

3. Lst. kan överlåta ansvar till kommun

4. Utföra lämplig åtgärd

5. Kontrollera att åtgärden haft avsedd verkan

6. Rapportera till Naturvårdsverket



Ansvarsfördelning (förslag)

• Kommunen ansvarar för bekämpning på kommunal mark

• Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark vid Trafikverkets 
väg- och järnvägsområde

• Länsstyrelsen ansvarar för bekämpning på Naturvårdsverkets 
mark

• Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för 
bekämpning på egen mark

• Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på 
mark som ägs gemensamt av samfälligheten



Naturvården och IAS

• Naturvården har fokuserat på att skydda värdefull natur ( och 
använder årligen ca 1 miljard kr)

• Nu kommer invasiva arter som ett nytt stort hot i dagsläget 
kostar det 10 miljoner kr per år. 

• Viktigt att ta bort invasiva arter direkt (försiktighetsprincipen)



Ta hand om avfall

• https://youtu.be/KJe3koOkdlg

https://youtu.be/KJe3koOkdlg

