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Förord 
I regleringsbreven för 2006 avseende Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens 
Jordbruksverk och Fiskeriverket anger regeringen att ”Naturvårdsverket, Skogssty-
relsen, Statens jordbruksverk och Fiskeriverket skall, i samråd med Tullverket, ta 
fram en gemensam nationell strategi och handlingsplan som skall syfta till att eta-
blera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande 
arter och genotyper.” Uppdraget har samordnats av Naturvårdsverket och samarbe-
tet mellan myndigheterna ovan utfördes genom en styrgrupp och en arbetsgrupp 
där även ArtDatabanken (SLU) och Sjöfartsverket har ingått (Sjöfartsverket endast 
i arbetsgruppen).  
 
I ett internationellt perspektiv har Sverige hittills i relativt liten utsträckning drab-
bats av invasiva främmande arter. Ökad global handel, fler och snabbare transpor-
ter i kombination med en förmodad förändring mot ett varmare klimat i Sverige, 
bidrar till att risken för introduktion av nya invasiva främmande arter starkt ökar.  
 
Detta dokument presenteras ett förslag till övergripande nationell strategi och hand-
lingsplan för arbetet med främmande arter och genotyper nationellt och internatio-
nellt. Detta dokument ersätter den strategi för främmande arter och genotyper som 
lämnades in till Miljödepartementet i juni 2008 som en delredovisning av uppdra-
get.  
 
Förutom strategi- och handlingsplansförslaget har kunskapssammanställningar 
tagits fram inom uppdraget rörande spridning och effekter av spridning av gene-
tiskt främmande populationer, övervakning av oavsiktliga introduktioner till ter-
restra miljön – fallstudie mårdhund, samt informationsflöde och rapporteringssy-
stem för främmande arter. Därutöver har en workshop om spridning av främmande 
populationer och en referensgruppshearing om denna strategi och handlingsplan 
anordnats inom uppdraget. 
 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen framför ett 
varmt tack till alla som medverkat i framtagandet av strategi- och handlingsplans-
förslaget. 
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Sammanfattning 
I regleringsbreven för 2006 avseende Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens 
Jordbruksverk och Fiskeriverket anger regeringen att ”Naturvårdsverket, Skogssty-
relsen, Statens jordbruksverk och Fiskeriverket skall, i samråd med Tullverket, ta 
fram en gemensam nationell strategi och handlingsplan som skall syfta till att eta-
blera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande 
arter och genotyper.” Uppdraget har samordnats av Naturvårdsverket och samarbe-
tet mellan myndigheterna ovan utfördes genom en styrgrupp och en arbetsgrupp 
där även ArtDatabanken (SLU) och Sjöfartsverket har ingått (Sjöfartsverket endast 
i arbetsgruppen). Detta dokument presenterar ett förslag till övergripande nationell 
strategi och handlingsplan för arbetet med främmande arter och genotyper natio-
nellt och internationellt.  
 
Under 2009 avser myndigheterna som genomfört detta regeringsuppdrag samt 
ArtDatabanken att bibehålla det nätverk som etablerats genom arbetet med reger-
ingsuppdraget, i avvaktan på kommande ställningstagande om bl.a. organisationen. 
Arbetet inom nätverket kan emellertid endast bedrivas inom befintliga budgetra-
mar, men bedöms ändå delvis kunna fylla den samordningsfunktion som samver-
kansgruppen för främmande arter föreslås få i regeringsuppdraget. 
 
Ökad global handel, fler och snabbare transporter i kombination med en förmodad 
förändring mot ett varmare klimat i Sverige, bidrar starkt till ökad risk för introduk-
tion av nya invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter, som avsiktligt 
eller oavsiktligt introduceras av människor, anses av IUCN (Internationella natur-
vårdsunionen) idag vara ett av de största hoten globalt mot biologisk mångfald. 
Effekterna av invasiva främmande arter kan vara ekologiska, genom tillbakagång 
eller utslagning av inhemska arter, eller genetiska, i form av förändringar av in-
hemska arters genuppsättning. Introduktion av invasiva främmande arter leder ofta 
till samhällsekonomiska kostnader och kan även innebära negativa effekter på 
människors hälsa. 
 
Hittills har cirka 2000 främmande arter rapporterats i Sverige. Av dessa har 1461 
etablerat reproducerande bestånd, 462 arter är tillfälliga och för 77 arter är det 
okänt om de är etablerade eller inte. En invasiv främmande art som på allvar kan ha 
etablerat sig i Sverige under 2008 är mårdhunden. Det är en särskilt oönskad art 
eftersom den äter det mesta och bl.a. utgör ett särskilt hot mot groddjur och mark-
häckande fåglar. Mårdhunden kan också sprida rabies och en för människan myck-
et farlig inälvsparasit, Echinococcus multilocularis. Förståelsen för vilka problem 
som är associerade med mårdhunden har varit bristfällig och eftersom ansvaret 
delas mellan flera myndigheter har arbetet med att sätta in åtgärder försenats. Ett 
exempel på en särskilt oönskad art där det förebyggande arbetet har kommit igång 
på ett tidigt stadium är tallvedsnematoden, som regleras av växtskyddslagstiftning-
en. Arten har, efter vad som är känt, ännu inte etablerat sig i Sverige. 
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Att bekämpa redan etablerade invasiva främmande arter är ofta mycket svårt och i 
vattenmiljöer kan det vara näst intill omöjligt. Hur Östersjöns ekosystem till exem-
pel kommer att påverkas av den nyligen introducerade amerikanska kammaneten 
Mnemiopsis leidyi är ännu för tidigt att säga – det är bara att hoppas att den inte får 
sådana effekter som i Svarta havet där den bidrog till utslagningen av det kommer-
siella ansjovisfisket. Den amerikanska kammaneten har troligtvis introducerats via 
barlastvattenutsläpp, vilket kanske hade kunnat undvikas om barlastvattenkonven-
tionen hade varit ikraft.  
 
Konsekvensanalysen, som har tagits fram inom regeringsuppdraget, visar att det 
finns stora ekonomiska fördelar med att arbeta förebyggande när det gäller invasiva 
främmande arter. Kostnader för förebyggande åtgärder för en art som befaras kun-
na komma in i landet varierar i storleksintervallet 1–2 miljoner kr per art och år, 
varav risk- och konsekvensanalyser utgör en särskilt stor kostnadspost. Detta ska 
jämföras med i storleksordningen 15–70 miljoner kr per art och år för en redan 
etablerad art (beräknade utifrån kostnader för kontroll och bekämpning av jätteloka 
[Heracleum mantegazzianum], vresros [Rosa rugosa] och sjögull [Nymphoides 
peltata]).  
 
Kostnaderna för bekämpning av svårbekämpade arter som till exempel tallvedsne-
matoden kan uppgå till avsevärt högre belopp. Jordbruksverket har under 2008 
tagit fram en konsekvensanalys av ett potentiellt angrepp av tallvedsnematoden. 
Under givna förutsättningar uppskattas nuvärdet av kostnaderna (d.v.s. den acku-
mulerade kostnaden över tiden omräknat till dagens penningvärde med en räntesats 
på 2,5 %) för skogsskador i södra och östra Sverige kunna uppgå till mellan 30 
miljoner och knappt 1 miljard kronor. Förutsättningarna är bekämpning av ett an-
grepp antingen genom utrotning genom att hugga ner alla barrträd i ett angripet 
område med en 10 kilometers radie och hålla det fritt från barrträd i 20 år eller 
inneslutning genom att anlägga en värdväxtfri zon på 3 km runt det angripna områ-
det och hålla zonen fri från barrträd i 20 år. Om spridningen underlättas av männi-
skan, t.ex. genom virkesförflyttning, beräknas kostnaderna mer än fördubblas.  
 
Det finns få uppskattningar av kostnaderna för att bekämpa etablerade arter. De 
kostnadsuppskattningar som gjorts omfattar ett begränsat urval av arter och inklu-
derar inte kostnader som t.ex. förlust av biologisk mångfald eller kulturella värden. 
En undersökning har uppskattat kostnaderna i Sverige för kontroll och skador för 
tolv invasiva främmande arter till 1,1–4,5 miljarder kr per år. Kostnaderna inklude-
rar ekonomiska förluster i form av förlorad vinst och arbetstid. En annan undersök-
ning har uppskattat kostnaden för invasiva arter i Europa till 9,6 miljarder euro per 
år, där kostnaderna i huvudsak omfattar kontrollåtgärder och skador orsakade av 
invasiva främmande arter. I USA har kostnaderna för kontroll och ekonomiska 
skador till följd av främmande arter i USA uppskattats till ca 100 miljarder dollar 
per år.  
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Kostnadsuppskattningar för den nationella 
strategin och handlingsplanen  
 
Med hänsyn till den arbetsinsats som krävs för inventering och åtgärdsinsatser 
bedöms att i storleksordningen fem invasiva främmande arter som ännu inte är 
etablerade och mellan fem och tio etablerade invasiva arter kan hanteras årligen. 
En hög kostnadspost för myndigheterna i det förebyggande arbetet är framtagandet 
av riskanalyser. Föreslagna kostnader för att bygga upp och etablera en nationell 
organisation, ett rapporteringssystem, komplettera befintlig miljöövervakning, 
utföra informationsinsatser samt för att bekämpa fem arter som har introducerats 
men ännu inte etablerat sig uppgår till 18,5–27 miljoner kr per år. Därtill beräknas 
behovet av forskning (grundforskning såväl som tillämpad forskning) att uppgå till 
20 miljoner kr per år. Kostnader för bekämpning och kontroll av 5–10 redan etable-
rade arter beräknas kosta mellan 75 och 700 miljoner kr per år beroende på vilken 
art som ska bekämpas samt ambitionsnivå.  
 
Tre ambitionsnivåer föreslås för genomförandet av strategin och handlingsplanen. 
Den absolut lägsta ambitionsnivån för strategin och handlingsplanen uppskattas till 
18,5 miljoner kr per år. I detta fall avsätts inga medel för forskning, minsta möjliga 
medel tillförs nationell och regional miljöövervakning och endast förebyggande 
åtgärder genomförs för arter som ännu ej etablerats i landet. För redan etablerade 
arter genomförs inga insatser för kontroll och utrotning. Den ambitionsnivå som 
rekommenderas uppgår till 113,5 miljoner kr per år och innebär den lägsta ambi-
tionen för miljöövervakning, förebyggande åtgärder samt kontroll och utrotning av 
etablerade arter. För den högsta ambitionsnivån beräknas kostnaden till 747 miljo-
ner kr per år som baseras på den högst uppskattade kostnaden för miljöövervak-
ning, förebyggande åtgärder samt kontroll och utrotning av 10 redan etablerade 
arter.  
 
För berörda myndigheter finns idag ingen möjlighet att inom befintlig ram omför-
dela resurser till arbetet med främmande arter. Det innebär att om strategin och 
handlingsplanen ska kunna genomföras behöver ovan uppskattade resurser tillfö-
ras. Genom en fungerande samordning och förebyggande åtgärder kan kostnader 
hållas nere. Här följer ett förslag på hur detta arbete ska bedrivas. 
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Förslag på nationell strategi och handlings-
plan 
 
Den nationella strategin och handlingsplanen för främmande arter och genotyper 
ska övergripande visa hur Sverige ska arbeta med främmande arter nationellt och 
internationellt.  
 
Målet är att människans spridning av organismer som naturligt inte hör hemma i 
svenska ekosystem, inte ska tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens funk-
tion, socioekonomiska och kulturella värden eller människors och djurs hälsa. 
 
Syftet med en nationell strategi och handlingsplan är att etablera ett gemensamt 
nationellt fungerande system för all hantering av främmande arter och genotyper. 
Det ska vara  
 
• ändamålsenligt, d.v.s. bidra till att hantera samhällets problem med främ-

mande arter. 
• kostnadseffektivt och dimensionerat utifrån de faktiska och potentiella 

risker som finns inom detta område. Vilka åtgärder som sätts in måste 
därmed vägas mot de enskilda myndigheternas resursprioriteringar. 

 
Strategin och handlingsplanen föreslås innefatta följande delar: 
• Ansvarsområden. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer måste tyd-

liggöras. 
• Organisation och samordning. Endast genom en fungerande organisa-

tion och ett fungerande samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer 
kan ett effektivt arbete bedrivas. 

• Artinformation och rapporteringssystem. Befintliga och potentiellt 
invasiva främmande arter måste identifieras och utbredningsinformation 
sammanställas. 

• Åtgärdsarbete. Förebyggande åtgärder är alltid mest kostnadseffektiva. 
I de fall de förebyggande åtgärderna misslyckas behövs en handlingsbe-
redskap där riskanalyser, åtgärdsplaner, beredskapsplaner, övervakning 
och varnings- och responssystem utgör viktiga pusselbitar. I bilagorna 
finns fördjupad redogörelse över övervakning (Bilaga B), riskanalyser 
(Bilaga C) och varnings- och reponssystem (Bilaga D). 

• Informationssatsningar. Genom informationssatsningar kan medveten-
heten och engagemanget för problemet med invasiva främmande arter 
öka. Detta är nödvändigt för att uppmuntra privata initiativ och frivilliga 
insatser. 

• Kunskap och forskning. Ökad kunskap behövs för att bättre kunna för-
utsäga konsekvenserna av en introduktion av en främmande art samtidigt 
som det ger starkare grund för olika beslut om hur resurser ska fördelas.  



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 18

• Regelverk för främmande arter. För att få till ett fungerande och hel-
täckande regelverk för hantering av främmande arter behöver både det 
nationella och internationella regelverket inom EU kompletteras.  

• Frivilliga åtaganden. Uppförandekoder som omfattar hantering av 
främmande arter kan stimulera näringar och konsumenter att agera för att 
invasiva främmande arter inte sprids till naturen. 

• Internationella konventioner och samarbeten. Eftersom främmande 
arter inte begränsas av nationsgränser är det internationella samarbetet 
mycket viktigt. Här beskrivs några svenska ställningstaganden i olika in-
ternationella samarbeten. 

• Konsekvensanalys. Både organisation och åtgärdsarbete kräver att nya 
resurser för arbetet sätts av, då detta inte ryms inom myndigheternas be-
fintliga budgetar. Kostnadsuppskattningar över föreslagna åtgärder finns 
i Bilaga A, med en kort sammanfattning på s. x–y. 

 
Den nationella strategin och handlingsplanen bör revideras med jämna mellanrum, 
gärna i samband med den fördjupade utvärderingen om miljömålen som sker vart 
fjärde år. 
 
För att belysa olika problemställningar rörande främmande arter lyfts några pilot-
organismer fram. Exempel på problemställningar är oklarheter vad gäller ansvars-
fördelningen mellan olika myndigheter, brister i befintliga regelverk, hur olika 
organismgrupper introduceras, i förekommande fall olika användningsområden för 
främmande arter och deras hantering samt exempel på vilken påverkan på biolo-
gisk mångfald, socioekonomin och människors och djurs hälsa olika arter kan ge. 
De valda pilotorganismerna är 1) amerikansk kammanet, 2) amerikansk hummer, 
3) bäckröding, 4) spansk skogssnigel, 5) jätteloka och Tromsöloka, 6) contortatall, 
7) mårdhund och 8) tallvedsnematod. Dels beskrivs arterna och problemen för-
knippade med dessa i korta sammanfattningar, dels mer utförligt i Bilaga G1–G8.  
 
 
Grunder för åtgärdsarbetet 
Sverige ska arbeta utifrån den av Konventionen om biologisk mångfald (CBD 
2002) föreslagna trestegsmodellen i sitt åtgärdsarbete med främmande arter: 1) 
förebyggande åtgärder så att främmande invasiva arter inte introduceras, 2) snabb 
upptäckt och utrotning och 3) kontroll och begränsning av etablerade invasiva 
främmande arter. Genom att arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att 
invasiva främmande arter kommer in eller sprids inom landet kan kostnaderna för 
åtgärdsarbetet betydligt begränsas.  
 
 
Organisation och samordning  
För att ett effektivt arbete rörande främmande arter ska kunna bedrivas behövs det 
en fungerande organisation, tydlig ansvarsfördelning och ett fungerande samarbete 
mellan myndigheter och med övriga aktörer. Ansvarsområdet för arbetet med 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 19

främmande arter måste tydliggöras i berörda myndigheters styrande dokument. Om 
ett mer förebyggande arbete med främmande arter ska kunna genomföras behövs 
utpekade medel (se konsekvensanalysen Bilaga A).  
 
En samverkansgrupp för främmande arter, bestående av representanter från Natur-
vårdsverket, Jordbruksverket, Sjöfartsverket, Fiskeriverket och Skogsstyrelsen 
föreslås inrättas. Denna samverkansgrupp ska inte ersätta sektorsansvaret för främ-
mande arter för de representerade myndigheterna utan ska ses som ett stöd i arbe-
tet. Samverkansgruppens uppgift är att samråda kring gemensamma frågor som rör 
främmande arter samt ansvara för att koordinera myndighets- och sektorsövergri-
pande insatser. En referensgrupp bestående av Tullverket, ArtDatabanken, övriga 
berörda sektorsmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor 
och berörda intresseorganisationer och föreningar ska ingå i ett yttre nätverk av 
myndigheter och organisationer som arbetar med främmande arter i Sverige. Läns-
styrelser och kommuner är särskilt viktiga aktörer som tillsynsmyndigheter och 
som utförare av regional miljöövervakning och åtgärdsinsatser. ArtDatabanken 
föreslås ständigt vara adjungerad till samverkansgruppen. 
 
En sekretariatsfunktion föreslås upprättas för att bistå samverkansgruppen och 
referensgruppen. Sekretariatet ska ha hand om en myndighetsgemensam webbpor-
tal om främmande arter samt ta fram myndighetsgemensamt informationsmaterial 
riktat till olika målgrupper. Sekretariatet ska dessutom bistå med underlag för EU-
arbetet och andra internationella forum som rör främmande arter. En omfattande 
arbetsuppgift för sekretariatet är att stödja myndigheterna i arbetet med riskanaly-
ser och socioekonomiska konsekvensbeskrivningar.  
 
 
Artinformation och rapporteringssystem 
En riskklassificering av i Sverige förekommande främmande arter, och arter som 
befaras kunna komma in i landet, behöver genomföras för att kunna prioritera vilka 
arter som åtgärder först och främst ska sättas in mot. ArtDatabanken föreslås att på 
uppdrag av Naturvårdsverket bistå i framtagandet och uppdateringen av artlistor, ta 
fram kriterier för riskklassificering, klassa arterna i riskklasser och bygga upp och 
driva ett nationellt rapporteringssystem för främmande arter kopplat till Artportalen 
(ett webbaserat rapporteringssystem för artobservationer). 
 
 
Riskanalys och kriterier för riskklassificering 
Långt ifrån alla främmande arter är invasiva. Riskanalyser utgör ett redskap för att 
skilja ut de mindre riskfyllda organismerna och införselvägarna från dem som ut-
gör en påtaglig risk. Riskanalyser bör ligga till grund för arbetet med riskklassifice-
ring av främmande arter, i samband med tillståndsprövning vid avsiktliga introduk-
tioner, underlag för lagstiftning, identifiering av införsel- och spridningsvägar vid 
oavsiktliga introduktioner och upprättande av beredskapsplaner. En fullständig 
riskanalys enligt standarder som accepteras av WTO genom SPS-avtalet är en för-
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utsättning för att kunna införa åtgärder som förbjuder eller begränsar handel och 
förflyttning av en invasiv främmande art. 
  
Sverige har små möjligheter att införa åtgärder som begränsar avsiktlig införsel av 
invasiva arter, som inte är reglerade i lagstiftning. Det internationella samarbetet är 
viktigt framför allt inom EU. Sverige bör därför engagera sig i det fortsatta arbetet 
inom EU, samt även inom internationella organisationer och forum som EPPO 
(European and Mediterranean Plant Protection Organization), OIE (Världsorgani-
sationen för djurhälsa) och CBD (Konventionen om Biologisk mångfald) för att 
bl.a. utveckla internationellt accepterade riskanalysmetoder, standarder och re-
glering av invasiva främmande arter. Inom EPPO-samarbetet bör Sverige delta och 
verka för att standarden för riskanalys av skadegörare utvecklas för invasiva växter 
och växtskadegörare som hotar biologisk mångfald hos vilda växter, så att de be-
handlas på likartat sätt som skadegörare på ekonomiskt viktiga växter. 
 
 
Åtgärds- och beredskapsplaner   
Berörda myndigheter ska i linje med trestegsmodellen ansvara för att ta fram åt-
gärdsplaner för invasiva främmande arter inom sitt ansvarsområde. Åtgärdsplanen 
är en sammanställning av den information som finns om nya arter och vilka möjli-
ga åtgärder som kan vidtas till följd av givna förutsättningar, riskanalyser och kon-
sekvensanalyser. Beredskapsplanerna, som ingår som en del av åtgärdsplanerna, är 
en i förväg överenskommen plan mellan berörda myndigheter och kommuner om 
hur åtgärder ska genomföras. Detta är av särskild betydelse när flera myndigheter 
och organisationer är berörda av beslut om åtgärder som t.ex. utrotning. 
 
 
Övervakning  
Övervakningen av främmande arter behöver primärt fylla två syften: dels rapporte-
ra nya främmande arter, dels följa utbredningen och effekter i miljön av etablerade 
invasiva främmande arter och främmande arter som befaras kunna bli invasiva. 
Övervakningen ska kunna visa tillstånd och trender vad gäller effekten av främ-
mande arter, utfallet av åtgärder och leva upp till internationella rapporteringskrav. 
De nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen kan i dag i mycket 
begränsad omfattning rapportera fynd av nya främmande arter. Miljöövervakning-
ens stationsnät utgör t.ex. glesa stickprov över landet som utförs glest i tiden. Pro-
grammen kan i viss grad utvecklas för att fånga upp utbredning och effekter av 
invasiva främmande arter, men utan förstärkning i form av särskilda medel kom-
mer Sverige inte kunna leva upp till EG-direktiven vad gäller rapportering av 
främmande arter. För att övervakningen ska kunna fylla utpekade syften behöver 
miljöövervakningsprogrammen kompletteras med andra övervakningsinsatser: t.ex. 
inventeringar inom ett utpekat område eller av en utpekad art, övervakning i 
högriskområden och ideell rapportering. Ideell rapportering via Artportalen (se 
ovan) kan, vid sidan av miljöövervakning, komma att utgöra ett värdefullt bidrag 
när det gäller att följa främmande arters ankomst och utveckling i Sverige.  
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Varnings- och responssystem för främmande arter 
Sverige behöver utveckla en god beredskap för att kunna agera på ett effektivt sätt 
vid introduktion eller spridning av särskilt oönskade nya arter. Syftet med ett var-
nings- och responssystem (Early Warning and Rapid Response System) är att när 
en invasiv art upptäcks direkt kunna få ut information till berörda myndigheter för 
att snabbt ska kunna sätta in åtgärder för att förhindra etablering eller begränsa 
negativa effekter. En väl utvecklad beredskap med förberedda beredskapsplaner 
och etablerade nätverk är en absolut nödvändighet för ett sådant system. Sverige 
bör inom EU arbeta för att det kommer till stånd ett gemensamt varningssystem för 
främmande arter. Det är mycket viktigt att ett sådant system samordnas med pågå-
ende arbete kring växtskydd och barlastvatten.  
 
 
Uppföljning av introduktioner och utsättningar 
Ett effektivt nationellt arbete med främmande arter förutsätter att det finns lättill-
gänglig information om godkända introduktioner och om utbredningen av olika 
introducerade arter. Alla beviljade tillstånd för utsättningar av främmande arter och 
populationer bör registreras hos den tillståndsgivande myndigheten. Rutiner för 
registrering och dokumentation bör utvecklas. I dagsläget är möjligheten att följa 
upp utsättningar av främmande arter och främmande populationer mycket begrän-
sad. Dels beror det på bristfällig information om utsättningarna (antal individer 
som verkligen sätts ut, utsättningsstammens ursprung m.m.) dels på att inte alla 
utsättningar kräver ett tillstånd. Årligen sätts tusentals gräsänder, fasaner och rapp-
hönor ut utan att det krävs något tillstånd. Förutom att registrera, dokumentera och 
följa upp de utsättningar som beviljas tillstånd för idag måste man se över möjlig-
heten att införa tillståndkrav och krav på riskanalyser för arter som idag är oregle-
rade. Enligt CBD:s och Bernkonventionens riktlinjer om invasiva främmande arter 
och principen om att förorenaren ska betala (Polluter Pays Principle) bör kostnaden 
för att utföra riskanalyser i samband med tillståndssökning bäras av den som ansö-
ker om tillstånd för en verksamhet.  
 
 
Informationssatsningar  
Allmänhet och beslutsfattare på myndigheter, företag och andra organisationer har 
ofta begränsad förståelse för hoten som förknippas med invasiva främmande arter 
och genotyper, särskilt när det gäller negativa effekter på biologisk mångfald. För 
att kunna engagera berörda aktörer är det nödvändigt att öka medvetenheten om 
riskerna med att introducera invasiva främmande arter. Medvetenhet och engage-
mang är nödvändigt för att få till stånd ett delat ansvar och för att uppmuntra priva-
ta initiativ och frivilliga insatser.  
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Kunskap och forskning  
Det finns stora kunskapsluckor vad gäller effekterna av introduktionen av invasiva 
främmande arter och genotyper på biologisk mångfald, samhället och människors 
hälsa. Mer kunskap behövs om vilka faktorer som begränsar eller främjar sprid-
ningen av främmande arter och framgången av olika åtgärder. Grundforskning 
tillsammans med tillämpad forskning ger en starkare vetenskaplig grund för be-
slutsfattare när det gäller vilka åtgärder som är lämpliga och hur åtgärder bäst bör 
prioriteras. 
 
 
Nationella regelverk 
Det finns i dagsläget inte någon samlad nationell rättslig ram för förebyggande 
arbete och bekämpning av invasiva främmande arter i Sverige. Främmande arter är 
en tvärsektoriell fråga som bl.a. berör handel, infrastrukturutveckling, jordbruk, 
trädgård, skogsbruk, vattenbruk, turism och friluftsliv. Därav följer att flera olika 
författningar är relevanta för reglering av främmande arter. Det befintliga regelver-
ket är främst till för att skydda olika näringar som lantbruk, skogsbruk, akvakultur 
och fiske samt människors och djurs hälsa. Skyddet för inhemsk vild biologisk 
mångfald är däremot mycket svagare, t.ex. saknas i många fall bestämmelser om 
tillståndsprövning eller anmälan. Grundförutsättningen borde vara att alla djur, 
växter och mikroorganismer i grunden omfattas av lagar som reglerar avsiktlig och 
oavsiktlig införsel och utförsel, hållande, användning, saluförande och utsättning. 
En utredning föreslås därför tillsättas för att utreda möjligheterna att komplettera 
befintliga regelverk samt möjligheterna att skapa ett övergripande ramverk för 
främmande arter.  
 
 
Försiktighetsprincipen 
Regelverket för hantering av främmande arter ska utgöra ett gott skydd mot skadli-
ga och kostsamma invasiva främmande arter och genotyper. Samtidigt ska det inte 
begränsa en för samhället positiv användning av arter och genotyper som utgör en 
försumbar risk för inhemsk biologisk mångfald och näringar. Regelverk som syftar 
till att skydda inhemsk flora och fauna får inte utgöra hinder vid skyddsåtgärder 
mot invasiva främmande arter och genotyper.  
 
När det gäller hantering av invasiva främmande arter är det mycket viktigt att beak-
ta försiktighetsprincipen. När det finns ett hot om signifikant minskning eller för-
lust av biologisk mångfald får brist på vetenskapligt säkerställda bevis inte vara 
skäl till att skjuta upp åtgärder för att förhindra eller minimera detta hot. Försiktig-
hetsprincipen används i varierande grad och med olika tolkningar inom gällande 
standarder som accepteras under SPS-avtalet. Det är därför viktigt att driva frågan 
om ett förtydligande av försiktighetsprincipen.  
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EU:s regelverk och svenska ställningstaganden 
Nuvarande EU-lagstiftning tillåter inte att medlemsstaterna ensidigt begränsar 
handel och spridning av invasiva främmande arter som faller utanför regelverken 
för växtskydd, djurhälsa och djurskydd samt användning av främmande arter i 
vattenbruk.  
 
För närvarande saknas det på EU-nivå ett samlat regelverk för medlemsstaternas 
hantering och reglering av invasiva främmande arter. Arbete pågår för att ta fram 
ett gemensamt ramverk inom EU. Kommissionen planerar att upprätta en EU-
strategi för främmande invasiva arter i två steg: att presentera ett meddelande om 
policyalternativ om invasiva främmande arter i december 2008 (Council of the 
European union 2008) samt ett förslag till EU-strategi i april 2009. Det är viktigt 
att Sverige aktivt deltar i utarbetandet av detta ramverk, inte minst som slutspurten 
kommer att äga rum under det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Sveriges 
hållning bör vara att EU:s ramverk, och följande åtgärder, blir ändamålsenliga för 
att adressera det inom EU växande miljöproblemet med invasiva främmande arter. 
Utgångspunkten bör vara att det som bäst hanteras på EU-nivå hanteras där, och 
motsvarande för medlemslandsnivå. 
 
EG-RÄTTSAKTER 

Här följer en kortfattad sammanställning av svenska ställningstaganden rörande 
några av de viktigare EG-direktiv och förordningar som idag reglerar hanteringen 
av främmande arter.  
 

ART- OCH HABITATDIREKTIVET (92/43/EEG) 
Förslag till ställningstagande: Förekomst av invasiva främmande arter bör tas med 
som ett kriterium vid rapporteringen av bevarandestatus för arter och naturtyper till 
kommissionen. 
 
RÅDETS FÖRORDNING (EG) 338/97, CITES-FÖRORDNINGEN 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör fortsätta agera för att vidmakthålla att 
CITES huvuduppgift är att försäkra att handeln inte bidrar till hotet mot utrotningshota-
de växter och djur och inte att begränsa handeln med invasiva främmande arter. Sepa-
rata instrument för detta bör utvecklas eller tas fram i andra sammanhang. 
 
RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN (2000/60/EG) 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör driva en linje att främmande arter ska an-
ses som en påverkansfaktor vid bedömning av vattnets ekologiska status.  
 
RÅDETS FÖRORDNING (EG) 708/2007 OM ANVÄNDNING AV FRÄMMANDE OCH 
LOKALT FRÅNVARANDE ARTER I VATTENBRUK, och KOMMISSIONENS 
FÖRORDNING (EG) nr 506/2008 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör agera för att fler arter inte undantas från 
reglering.  
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Frivilliga åtaganden 
Den omfattande och komplexa problematiken kring invasiva främmande arter med-
för att det utöver juridiskt bindande åtgärder även behövs åtgärder för att stimulera 
till frivilliga åtaganden hos berörda aktörer. Branschvisa uppförandekoder (Codes 
of Conduct) kan tillsammans med krav på god praxis vid hantering av främmande 
arter som en komponent i miljöcertifiering stimulera näringarna att agera. Interna-
tionellt pågår framtagande av uppförandekoder för t.ex. fritidsfiske och för träd-
gårdsnäringen. 
 
 
Internationella konventioner och samarbeten 
Eftersom främmande arter inte begränsas av nationsgränser, utan av biogeografiska 
barriärer, är problemet med främmande arter gemensamt för grannstater. Detta 
innebär att det internationella samarbetet är mycket viktigt. Arbetet med invasiva 
främmande arter berör många internationella konventioner och samarbeten. Det är 
viktigt att Sverige driver frågan om invasiva främmande arter inom dessa forum. 
Här följer en kortfattad sammanställning av svenska ställningstaganden som rör 
några viktiga internationella konventioner relevanta för främmande arter. 
 
VÄRLDSORGANISATIONEN FÖR DJURHÄLSA – OIE  

Världsorganisationen för djurhälsa (the World Organisation for Animal Health, 
OIE) har inget utvecklat samarbete med Konventionen om biologisk mångfald på 
motsvarande sätt som den internationella växtskyddskonventionen. Därför är det 
hittills oklart hur invasiva främmande djurarter ska hanteras i internationella stan-
darder och därmed i vilken grad de ska omfattas av SPS-avtalet.  
Förslag till ställningsstagande: Smittskyddslagstiftningen kan användas för inva-
siva arter som är bärare av patogener eller parasiter men inte för djur som i sig 
själva är ett hot mot biologisk mångfald. Om en ny EU-reglering inte kommer till 
stånd för att täcka denna lucka i lagstiftningen, behöver Sverige arbeta för att på-
verka OIE att utvidga sitt mandat till att hantera även invasiva djur. 
 
IMO:S BARLASTVATTENKONVENTION 

Ett genomförande av bestämmelserna och riktlinjerna i IMO:s barlastvattenkonven-
tion skulle betydligt minska riskerna för att främmande arter introduceras med 
barlastvatten eller sediment från barlastvattentankarna.  
Förslag till ställningstagande: Sverige bör snarast ansluta sig till barlastvatten-
konventionen. Sverige bör agera för att bestämmelserna i barlastvattenkonventio-
nen följs inom Östersjön och Nordsjön 
 
OSLO- OCH PARIS KONVENTIONEN – OSPAR 

OSPAR har utvecklat Strategin för hantering av barlastvatten och sediment i Nord-
ostatlanten där sjöfart kommer att uppmuntras att tillämpa Barlastvattenkonventio-
nens bestämmelse frivilligt fr.o.m. 1 april 2008 (se även avsnittet IMO:s barlastvat-
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tenkonvention). Samarbete har inletts med HELCOM för att uppmana sjöfartsnär-
ingen att frivilligt implementera strategin även i Östersjön. 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör fortsätta att agera för att OSPAR:s 
strategi för hantering av barlastvatten implementeras av svenska rederier. 
 
 
HELSINGFORSKOMMISSIONEN – HELCOM 

Inom HELCOM arbetar man för närvarande fram en ”Road map towards imple-
mentation of the IMO Ballast Water Convention", för hantering av barlastvatten 
och sediment enligt International Maritime Organisations barlastvattenkonvention i 
Östersjön inom ramarna för Baltic Sea Action Plan i samarbetet mellan MONAS, 
HABITAT och MARITIME kommittéerna.  
Förslag till ställningstagande: Sverige bör agera för att ett gemensamt varnings-
system för arter som sprids med barlastvatten utvecklas i samarbete med övriga 
HELCOM länder. Sverige bör aktivt stödja samarbetet mellan HELCOM och 
OSPAR med att implementera åtgärder för att barlastvattenkonventionens bestäm-
melse tillämpas frivilligt av fartyg redan nu. 
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Summary 
The Swedish government has, in its annual letters of instruction to the government 
authorities for 2006, commissioned the Swedish Environmental Protection Agency, 
the Swedish Forest Agency, the Swedish Board of Agriculture, the Swedish Board 
of Fisheries to develop in consultation with Swedish Customs a national strategy 
and action plan in order to establish a system to manage the import, movement and 
release of alien species and genotypes. This project was coordinated by the Swed-
ish Environmental Protection Agency. Cooperation between the authorities men-
tioned above was carried out through the work of a steering committee and a work-
ing group, in which the Swedish Species Information Centre (Swedish University 
of Agricultural Sciences) and the Swedish Maritime Administration also partici-
pated. This document presents a proposal for a comprehensive national strategy 
and action plan for national and international work with alien species and geno-
types. 
 
The authorities that developed this strategy and action plan, intend to maintain the 
network that was established in this work during 2009, pending the coming gov-
ernment position on the national strategy and action plan. Work within this net-
work can during this time only be carried out within existing budget frameworks, 
but is considered to at least partly fulfill the coordinating function of the joint co-
operative group for alien species that is proposed in this government remit.  
 
Increased global trade, more and faster transports in combination with the expected 
change towards a warmer climate in Sweden, contribute greatly to the increased 
risk of introduction of new invasive alien species. Invasive alien species that are 
intentionally or unintentionally introduced by humans is regarded by the IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature) to be one of the greatest 
threats globally to biological diversity. The effects of invasive alien species can be 
ecological, by reducing or extirpation of indigenous species, or genetic, in the form 
of changes in the genetic composition of indigenous species. The introduction of 
invasive alien species often results in socioeconomic costs and can even lead to 
negative effects on human health. 
 
Until now about 2000 alien species have been reported in Sweden. Of these, 1461 
species have established reproducing populations, 462 species are casual, and it is 
uncertain if 77 species have established reproducing populations. The raccoon dog 
Nyctereutes procyonoides is an invasive alien species that may have established in 
Sweden in 2008. This is an especially undesirable species, as it is an omnivore and 
among other things is an especially great threat to amphibians and ground-nesting 
birds. The raccoon dog can also spread rabies and the for humans dangerous inter-
nal parasite Echinococcus multilocularis. Measures to deal with the raccoon dog 
have been delayed by the lack of understanding of the problems associated with the 
raccoon dog, as well as the problems with shared responsibility between several 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 27

authorities. Another example of an especially unwanted species in which preventa-
tive work has started in an early stage, is the pinewood nematode Bursaphelenchus 
xylophilus, which is regulated in plant protection regulations. This species, as far as 
we know, is still not established in Sweden. 
 
Combating already established invasive alien species is often very difficult and in 
aquatic environments, eradication can be almost impossible. It is too early to say 
how the Baltic Sea, for example, will be affected by the recently introduced 
American comb jelly Mnemiopsis leidyi. We can only hope that it will not have the 
same effects as it had in the Black Sea, where it contributed to the destruction of 
the commercial anchovy fisheries. The American comb jelly was probably intro-
duced with ballast water discharge, which could have been prevented if the Ballast 
Water Convention had been in effect. 
 
The consequence analysis that was produced within this government remit, shows 
that there are large economic advantages with working preventative with invasive 
alien species. Costs for preventative measures for a species that is expected to enter 
the country, vary in the range of 1–2 million SEK (100,000–200,000 Euros) per 
species and year, of which the risk and consequence analyses are an especially 
large cost. This should be compared with the costs in the order of 15–70 million 
SEK (1.5–7 million Euros) per species and year for a species that is already estab-
lished (estimated from the costs for control and eradication of the giant hogweed 
Heracleum mantegazzianum, Japanese rose Rosa rugosa, and the fringed water lily 
Nymphoides peltata).  
 
The costs for combating species that are difficult to combat, for example the pine-
wood nematode, can be considerable higher. The Swedish Board of Agriculture has 
in 2008, produced a consequence analysis of a potential incursion of the pinewood 
nematode. The estimated cost of damages to the forest in southern and eastern 
Sweden, under given circumstances and presented as a “now value” ( that is the 
accumulated costs over time are calculated to today’s economic value with an in-
terest rate of 2.5 %), is between 30 million and almost 1 billion SEK (3 million – 
100 million Euros). The given circumstances are that combating one incursion 
either through eradication by chopping down all coniferous trees in an infected 
areas with a 10 kilometer radius and keeping it free from coniferous trees for 20 
years, or containment by establishing a host plant free zone of 3 km around the 
infected areas and keeping the zone free from coniferous trees for 20 years. If the 
spread is facilitated by humans, by for example movement of timber, the costs are 
estimated to more than double. 
 
There are few estimates of the costs for combating established species. The cost 
estimates that have been made include a limited number of species and do not in-
clude costs such as the loss of biological diversity or cultural values. A study has 
estimated the costs in Sweden for control and damages of 12 invasive alien species 
to 1,1–4,5 billion SEK per year. The costs include economic losses in the form of 
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lost profit and work time. Another study has estimated the costs of invasive alien 
species in Europe to 9.6 billion euros per year, in which the costs primarily include 
control measures and damages caused by invasive alien species. In the USA, the 
costs for control and economic damages as a result of alien species are estimated to 
about 100 billion dollars per year. 
 
 
Cost estimates for the national strategy and 
action plan 
 
With consideration to the work needed for inventorying and carrying out measures, 
it is estimated that about 5 invasive alien species that have not yet established and 
5-10 established species can be managed annually. Producing risk analyses will be 
a high cost for authorities in the preventative work. The proposed costs for building 
up and establishing a national organization, a reporting system, supplementing 
existing environmental monitoring, and carrying out information activities is esti-
mated at 18.5–27 million SEK (1.85–2.7 million euros) per year. In addition, the 
need for research (basic research and applied research) is 20 million SEK (2 mil-
lion euros) per year. Costs for eradication and control of 5–10 already established 
species is estimated to cost 75–700 million SEK per year, depending on the species 
that is to be eradicated and the level of ambition. 
 
Three levels of ambition are proposed for carrying out the strategy and action plan. 
The absolute lowest level of ambition for the strategy and action plan is estimated 
to 18.5 million SEK per year. In this case no resources are set aside for research, 
minimum possible resources are put into national and regional environmental 
monitoring and only preventative measures are carried out for species that are not 
yet established in the country. For already established species, no measures for 
control or eradication are carried out. The level of ambition that is recommended is 
113.5 million SEK per year and implies the lowest level of ambition for environ-
mental monitoring, preventative measures as well as control and eradication of 
established species. For the highest level of ambition, the costs are estimated to 747 
million SEK per year, and are based on the highest estimated costs for environ-
mental monitoring, preventative measures as well as control and eradication of 10 
already established species. 
 
It is not possible for competent authorities at present to reallocate resources within 
existing budgets for work with invasive alien species. This means that for the strat-
egy and action plan to be carried out, the additional resources listed above will 
need to be allocated. Costs can be minimized through functioning coordination and 
preventative measures. A proposal of how this work can carried out follows.  
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Proposed National Strategy and Action Plan 
 
The national strategy and action plan for alien species and genotypes should gener-
ally show how Sweden should work nationally and internationally with alien spe-
cies. 
 
The objective of the strategy and action plan is that human spread of organisms that 
naturally do not belong in Swedish ecosystems should not be allowed to harm bio-
logical diversity, ecosystem function, socioeconomic and cultural values or human 
or animal health.  
 
The purpose of the national strategy and action plan is to establish a common, na-
tional functioning system for all management of alien species and genotypes. It 
should be: 
• Well suited to its purpose, that is contribute to managing society’s prob-

lems with alien species 
• Cost effective and dimensioned to the actual and potential risks that there 

are within this area. The measures that are put into place must therefore, 
be weighed against the authorities’ prioritization of resources. 

 
 The strategy and action plan are proposed to include the following parts: 
• Area of responsibility (jurisdiction). The jurisdiction or area of respon-

sibility between the different parties must be clarified. 
• Organization and coordination. Effective work can be carried out only 

if an functioning organization exists and coordination functions between 
authorities and other parties . 

• Species information and reporting system. Invasive and potentially 
invasive alien species must be identified and distribution information 
compiled. 

• Work with measures. Preventative measures are always the most cost 
effective. In those cases in which preventative measures fail, a contin-
gency plan is needed. Risk analysis, plans for measures, contingency 
plans, monitoring and an Early Warning and Rapid Response System are 
important pieces of this puzzle. In the annexes to this report, more thor-
ough accounts are given for monitoring (Annex B), risk analysis (Annex 
C), and Early warning and Rapid Response System (Annex D). 

• Spread of information. Through information activities, awareness and 
commitment for the problem with invasive alien species can increase. 
This is necessary in order to encourage private initiatives and voluntary 
measures. 

• Knowledge and research. Increased knowledge is needed to predict the 
consequences of an introduction of an alien species at the same time as it 
gives a better foundation for different decisions on how resources should 
be allocated. 
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• Regulations for alien species. In order to obtain a functioning and com-
prehensive regulatory system for managing alien species, the develop-
ment of both national and international regulations within the European 
Union are needed. 

• Voluntary measures. Codes of practices and best practice that cover 
management of alien species can stimulate industry, sectoral activities 
and consumers to act so that invasive alien species are not spread to na-
ture.  

• International conventions and cooperation. Because alien species are 
not limited by national borders, international cooperation is very impor-
tant. Proposed positions are described for different international coopera-
tion and fora. 

• Consequence analysis. Both organization and work with measures re-
quire that new resources for the work are allocated, as this does not fit 
within the authorities’ existing budgets. Cost estimates for the proposed 
measures are found in Annex A, with a short summary in the last section 
of the action plan. 

 
The national strategy and action plan should be revised at regular intervals, pref-
erably in connection with the in-depth evaluation of the environmental objectives 
that occurs every fourth year. 
 
In order to highlight different aspects of the problems associated with alien species, 
some pilot organisms are described. Examples of the problems described are; un-
certainties about the area of responsibility or jurisdiction between the different 
authorities, deficiencies in existing regulations, how different organism groups are 
introduced, when relevant the different uses for alien species, and their manage-
ment and examples of the impacts on biological diversity, socioeconomy and hu-
man and animal health that different species can have. The chosen pilot organisms 
are: 1) the American comb jelly, 2) the American lobster, 3) the American brook 
trout, 4) the Spanish slug, 5) the giant hogweed, 6) the lodgepole pine, 7) the rac-
coon dog and 8) the pinewood nematode. The species and the problems associated 
with these species are described in short summaries throughout the report and more 
in-depth in Annexes G1–G8. 
 
 
Foundations for the work with measures 
Sweden’s work with measures for alien species should based on the “Three –stage 
hierarchal approach” proposed by the Convention on Biological Diversity: 1) pre-
ventative measures so that invasive alien species are not introduced, 2) rapid detec-
tion and eradication and 3) control and containment of established invasive alien 
species. By working with preventative measure to prevent that invasive alien spe-
cies enter or are spread within the country, costs for work with measures can be 
considerably limited. 
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Organization and coordination 
In order to carry out an effective work with alien species, a functioning organiza-
tion, distinctly defined jurisdiction and area of responsibility) and active coopera-
tion between authorities and with other paries is needed. Jurisdiction and areas of 
responsibility for work with alien species must be clarified in steering documents 
for the authorities concerned. If a more preventative work with alien species is to 
be carried out, the resources indicated are needed (see the consequence analysis in 
Annex A).  
 
It is proposed to establish a joint cooperative group for alien species composed of 
representatives from the Environmental Protection Agency, the Swedish Board of 
Agriculture, the Swedish Maritime Administration, the Swedish Board of Fisheries 
and the Swedish Forest Agency. This joint cooperative group will not replace the 
sector responsibility for alien species for the represented authorities, but is to be 
seen as a support in this work. The task of the joint cooperative group is to consult 
about common questions concerning alien species and to be responsible for coordi-
nating measures that are common to several authorities or sectors. A reference 
group consisting of Swedish Customs, Swedish Species Information Centre, other 
competent sectoral authorities, county administrative boards, cities, universities 
and colleges and interested organizations and societies, should be part of an net-
work of authorities and organizations that work with alien species in Sweden. The 
county administrative boards and cities are especially important parties as they are 
the authorities responsible for inspection and supervision as well carrying out re-
gional environmental monitoring. The Swedish Species Information Centre is pro-
posed to be an adjuncted member of the joint cooperative group. 
 
A secretariat function is proposed to be formed to assist the joint cooperative and 
reference groups. The secretariat will be responsible for Internet gateway on alien 
species that will be common to the authorities, as well as produces information 
materials common for the authorities and directed to the different target groups. 
The secretariat will also assist with background information for EU work and other 
international fora concerning alien species. An extensive task for the secretariat is 
to support the authorities in their work with risk analysis and socioeconomic con-
sequence analysis. 
 
 
Species information and reporting system for alien species 
A classification of alien species presently found in Sweden and species that are 
expected to enter the country needs to be done in order to prioritize what species 
that measures should first and foremost be put into place. It is proposed that the 
Swedish Species Information Centre, on assignment by the Swedish Environmental 
Protection Agency, assist in the development and updating of species lists, develop 
criteria for risk classification, class the species in risk classes and develop and 
maintain a national reporting system for alien species connected with the Species 
Gateway (an Internet based reporting system for species observations).  
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Risk analysis and criteria for risk classification 
Far from all alien species are invasive. Risk analysis is a tool to separate the organ-
isms and vectors for introduction with less risk from those that are a clear risk. Risk 
analysis should be the basis for; work with risk classification of alien species, in 
connection with decisions for granting permits for intentional introductions, as the 
basis for laws, identification of vectors for import and spreading of unintentional 
introductions and in the development of contingency plans. A complete risk analy-
sis according to the standards that are accepted by the World Trade Organization in 
the SPS Agreement are required in order to impose measures that forbid or limit 
trade and movement of an invasive alien species. 
 
Sweden has few possibilities to impose measures that limit intentional import of 
invasive alien species that are not regulated in law. International cooperation is 
important, especially within the EU. Sweden should therefore, be involved in the 
continued work within the EU, as well as within international organizations and 
fora, such as EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), 
OIE (World Organization for Animal Health) and CBD (Convention on Biological 
Diversity), to among other things develop internationally accepted risk analysis 
methods, standards and regulations concerning invasive alien species. Within the 
EPPO cooperation, Sweden should participate and act to develop standards for risk 
analysis of plant pests and invasive plants that threaten the biological diversity of 
wild plants so that they are treated in a similar fashion as plant pests on economi-
cally important plants.  
 
 
Measures and contingency plans 
The competent authorities should according to the CBD’s “Three –stage hierarchal 
approach” be responsible for developing plans for measures for invasive alien spe-
cies within their jurisdiction and area of responsibility. Plans for measures are a 
compilation of available information about new species and possible measures that 
can be taken as a result of given conditions, risk analyses and consequence analy-
ses. Contingency plans that are part of plans for measures, should be drawn up and 
approved in advance by competent authorities and cities and include how measures 
should be carried out. This is of especially important when several authorities and 
organizations are affected by decisions for measures such as eradication. 
 
 
Monitoring 
Monitoring of alien species needs to primarily fill two purposes; to report new 
alien species, and to follow the spread and environmental effects of established 
invasive alien species and alien species that are feared to become invasive. Moni-
toring should show status and trends on the effects of alien species, the results of 
measures and fulfil international reporting requirements. National and regional 
environmental monitoring programs can only to a very limited extent presently be 
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used for reporting new species. The environmental monitoring station network is 
composed of sparse random samples throughout the country that are sampled at 
sparse intervals. The programs can to a certain extent be developed in order to 
capture the spread and effects of invasive alien species, but without the addition of 
special resources, Sweden will not be able to fulfill the EC directives concerning 
reporting of invasive alien species. For monitoring to fulfill the purposes men-
tioned, the environmental monitoring program needs to be supplemented with other 
monitoring measures; i.e. inventories within a specified area or of a specified spe-
cies, monitoring in high risk areas and reporting by non-government or non-profit 
organizations and volunteers. Reporting by non-government and private persons 
via the Species Gateway can, together with environmental monitoring, become a 
valuable contribution for following the arrival and development of alien species in 
Sweden. 
 
 
Early Warning and Rapid Response System for alien species 
Sweden needs to develop a good preparedness in order to act in an effective way 
with introduction or spread of especially unwanted new species. The purpose of an 
Early Warning and Rapid Response System is that when an invasive alien species 
is discovered to immediately be able to communicate information to the authorities 
concerned, in order to rapidly put into action measures to prevent establishment or 
to limit negative effects. A well developed contingency with contingency plans and 
established networks are absolutely necessary for such a system. Sweden should, 
within the EU, work for development of a common Early Warning System for alien 
species. It is very important that such a system is coordinated with ongoing work 
with plant protection and ballast water. 
 
 
Follow up of introductions and releases 
An effective national work with alien species requires that available information 
about approved introductions and the spread of different introduced species is eas-
ily available. All permits granted for release of alien species and populations 
should be registered with the authority granting permission. Routines for registra-
tion and documentation should be developed. Today the possibility to follow up 
releases of alien species and populations is very limited. This is partly because of 
lack of information about the releases (the number of individuals that were in fact 
released, the origin of the released stocks etc.) and partly because not all releases 
require a permit. Annually thousands of mallards, pheasants and partridges are 
released without requiring any permit. Besides registering, documenting and fol-
lowing up the releases that today are granted permits, one must consider the possi-
bility to impose requirements for permits and risk analysis for species that today 
are not regulated. According to the CBD and Bern Conventions Guiding Principles 
on Invasive Alien Species and the Polluter Pays Principle, the costs to carry out 
risk analysis in connection with applications for permits should be borne by those 
applying for permission for an activity. 
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Information campaigns 
The general public and decision makers for authorities, companies and other or-
ganization often have a limited understanding of the threats that are related to inva-
sive alien species and genotypes, especially when it comes to negative effects on 
biological diversity. In order to engage concerned parties, it is necessary to increase 
awareness about the risks with introducing invasive alien species. Awareness and 
commitment are necessary in order to achieve a shared responsibility and to en-
courage private initiatives and voluntary work.  
 
 
Knowledge and research 
There are large gaps in knowledge about the effects of introduction of invasive 
alien species and genotypes on biological diversity, society and human health. 
More knowledge is needed about what factors limit or aid the spread of alien spe-
cies, as well as the success of different measures. Basic research together with 
applied research provides a stronger scientific basis for decision makers about what 
measures are suitable and how measures best should be prioritized. 
 
 
National regulations 
There is at present no unified national legal framework for preventative work and 
eradication and control of invasive alien species in Sweden. Alien species are a 
cross-sectoral question that affects i.e. trade, infrastructure development, agricul-
ture, forestry, horticulture, tourism and recreation. Thereof, there are a number of 
laws relevant for regulation of alien species. Existing regulations are primarily 
intended to protect different industries and sectoral activities such as agriculture, 
forestry, aquaculture and fisheries as well as human and animal health. Protection 
of the wild biological diversity is therefore, very much weaker, .i.e. in many cases 
there are no regulations concerning granting of permits or notification to the au-
thorities. Basic requirements should be that all animals, plants and microorganisms 
should fundamentally be covered by laws that regulate intentional and uninten-
tional import and export, keeping, use, sale and release. It is proposed that an offi-
cial study should be commissioned to investigate the possibilities to supplement 
existing regulations, as well as possibilities to create a comprehensive framework 
for alien species.  
 
 
The Precautionary principle 
Regulations for managing alien species should provide a good protection against 
harmful and expensive invasive alien species and genotypes. At the same time, it 
should not limit society’s positive use of alien species and genotypes that are a 
negligible risk for indigenous biological diversity and industries. Regulations that 
are meant to protect indigenous flora and fauna should not be a hinder to protective 
measure against invasive alien species and genotypes. 
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In management of invasive alien species, it is important to take into consideration 
the Precautionary Principle. When there is a threat of significant reduction or loss 
of biological diversity, lack of scientific evidence should not be a reason to post-
pone measures to stop or minimize this threat. The precautionary principle is used 
in varying degrees with different interpretations within the present standards that 
are accepted under the WTO’s SPS Agreement. It is therefore important to pursue 
the question of a clarification of the precautionary principle. 
 
 
EU regulations and Sweden’s proposed positions 
Present EU laws do not allow member states to unilaterally limit the trade and 
spread of invasive alien species that fall outside of regulations for plant protection, 
animal health and animal protection, as well as the use of alien species in aquacul-
ture. 
 
At present, a unified regulatory framework at the EU level for the member states’ 
management and regulation of invasive alien species is missing. Work is in pro-
gress to develop a common framework within the EU. The European Commission 
plans to develop a EU Strategy for invasive alien species in two steps: to present a 
communication on policy options for invasive alien species in December 2008 
(Council of the European Union 2008) and a proposal for a EU strategy in April 
2009. It is important that Sweden should actively participate in the development of 
this framework, especially since the final spurt will occur during the Swedish 
presidency of the EU in the autumn of 2009. Sweden’s position should be that the 
EU’s framework and accompanying measures should be suited for the purpose in 
order to address the growing environmental problem with invasive alien species 
within the EU. The basis should be that what is best managed at the EU level 
should be managed there and what is best managed at the member state level 
should be thus managed.  
 
 
Voluntary measure 
The extensive and complex problems regarding invasive alien species entails that 
in addition to legally binding measure, measures for stimulating voluntary actions 
by parties concerned are also needed. Codes of conduct for the different industries 
or sectoral activities can together with requirements for best practice in managing 
alien species as a component of environmental certification stimulate industry to 
act. Developments of Codes of Conduct are in progress internationally for i.e. rec-
reational fishing and horticulture. 
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International conventions and cooperation 
Because alien species are not limited by national boundaries, but by biogeographi-
cal barriers, the problem with alien species is common to neighboring countries. 
This means that international cooperation is very important. Work with invasive 
alien species affects many international conventions and cooperative actions. It is 
important that Sweden pursues the question of invasive alien species within these 
fora. 
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Förkortningar 
CBD  Konventionen om biologisk mångfald. Convention on Biological 
  Diversity.  
CBM  Centrum för Biologisk Mångfald 
COP   Conference of Parties 
DAISIE Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 
EEA  Europeiska miljöbyrån. European Environmental Agency 
EG  Europeiska Gemenskapen 
EIFAC  European Inland Fisheries Advisory Commission 
EPPO  European and Mediterranean Plant Protection Organization 
EU  Europeiska Unionen 
FAO  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Food and Agriculture 

Organization 
GMO  Genmodifierade organismer 
HELCOM Helsingforskommissionen. Baltic Marine Environment Protection 
  Commission 
IAS  Invasive Alien Species, invasiva främmande arter 
ICAO  The international Civil Aviation Organization 
ICES  The International Council for the Exploration of the Seas 
IPPC  International Plant Protection Convention 
IMO  International Maritime Organization (Internationella sjöfartsor-

ganisationen) 
IUCN  Internationella naturvårdsunionen (The World Conservation 
  Union, The International Union for the Conservation of Nature and 
  national resources)  
NOBANIS North European and Baltic Network on Invasive Alien Species 
OIE  Världsorganisationen för djurhälsa. Office International des 
  Epizooties 
OSPAR  Oslo- och Pariskonventionen, Konventionen för skydd av den  
  marina miljön i Nordostatlanten 
SPS  Avtalet om sanitära och fytosanitära frågor. Sanitary and Phytosa-

nitary Agreement. Avtalet säger att när det gäller växtskydd och 
smittskydd för djur accepterar Världshandelsorganisationen WTO 
begränsningar i handeln under förutsättning att dessa regler följer 
internationella standarder som antagits under Internationella växt-
skyddskonventionen IPPC, Världsorganisationen för djurhälsa OIE 
eller av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och 
Världshälsoorganisationen WHO i deras regelverk för livsmedel 
(Codex Alimentarius) 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Seas, FN:s havs-
rättskonvention 

WTO   Världshandelsorganisationen – World Trade Organization 
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Inledning 
Regeringsuppdraget 
I regleringsbreven för 2006 avseende Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens 
Jordbruksverk och Fiskeriverket anger regeringen att ”Naturvårdsverket, Skogssty-
relsen, Statens jordbruksverk och Fiskeriverket skall, i samråd med Tullverket, ta 
fram en gemensam nationell strategi och handlingsplan som skall syfta till att eta-
blera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande 
arter och genotyper”. Där anges att ”Vad regeringen anför i miljömålspropositio-
nen (prop. 2004/05:150) skall utgöra utgångspunkt för uppdraget” samt ”Systemet 
för hantering av problemet med främmande arter och genotyper skall utformas så 
att det blir ändamålsenligt, kostnadseffektivt och dimensionerat utifrån de faktiska 
och potentiella riskerna inom detta område”. Dessutom anges att ” I arbetet bör 
identifieras om det finns behov av, och om det i så fall är möjligt mot bakgrund av 
internationella avtal samt regler inom EU, att komplettera vårt nationella regelverk. 
Av strategin bör det framgå förslag på vad Sverige bör driva i det fortsatta arbetet 
inom relevanta internationella fora och processer respektive inom EU, i syfte att 
uppnå miljökvalitetsmålen”. ”Naturvårdsverket bör tillsammans med övriga berör-
da myndigheter och aktörer även se över existerande program inom miljöövervak-
ningen och analysera om, och i så fall i vilken utsträckning, området främmande 
arter behöver förstärkas inom dessa program.” 
 
Regeringsuppdraget har utförts parallellt med Naturvårdsverkets uppdrag att ta 
fram ett förslag på nationellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation 
hos vilda växter, djur och svampar (Naturvårdsverket dnr 305-404-06 Nv). De två 
uppdragen har haft en gemensam styrgrupp där samrådsmyndigheterna var repre-
senterade (se Projektgrupp nedan). 
 
 
Tolkning av uppdraget 
Avgränsning 
Regeringsuppdraget omfattar inte genetiskt modifierade organismer (GMO), då 
dessa redan regleras av befintligt regelverk. Uppdraget omfattar inte heller bakteri-
er eller virus. De föreslagna riktlinjerna och arbetsmetoderna är emellertid i de 
flesta fall direkt tillämpliga även på bakterier och virus. Naturliga invandringar 
beaktas inte (se definition av främmande art), även om de i vissa fall underlättas 
genom biotopförändringar orsakade av oss människor.  
 
Denna nationella strategi och handlingsplan för främmande arter har tagits fram i 
linje med Konventionen om biologisk mångfald (Beslut VI/23, 2002) och Bern-
konventionens europeiska strategi för invasiva främmande arter (European Strategy 
on IAS 2004).  
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Definitioner 
 
I detta dokument används de internationellt vedertagna definitionerna som bl.a. 
används i Konventionen om biologisk mångfalds riktlinjer (Sixth Conference of the 
Parties to the Convention on Biological Diversity 2002, beslut VI/23), samt av 
Internationella naturvårdsunionen IUCN och i Bernkonventionens europeiska stra-
tegi för invasiva främmande arter (European Strategy on IAS 2004). Dessa defini-
tioner tillämpas även inom uppbyggandet av ett EU-ramverk för främmande arter.  
 
Främmande art (Alien species, non-indigenous species) – art, underart eller lägre 
taxonomisk enhet som introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga 
utbredning. Definitionen inkluderar alla delar, gameter, frön, ägg eller andra pro-
paguler som kan överleva och ge upphov till nya individer.  
 
Invasiv främmande art (Invasive Alien Species, IAS) – en främmande art vars 
introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald. Konventionen om bio-
logisk mångfalds definition har i detta dokument utvidgats. I likhet med i Bernkon-
ventionens europeiska strategi för invasiva främmande arter (2004), innefattas även 
arter som orsakar socioekonomiska skador och skador på människors och djurs 
hälsa. 
 
Introduktion (Introduction) – direkt eller indirekt förflyttning av en främmande art 
till en plats utanför dess nuvarande eller historiska utbredningsområde genom 
människors försorg. Denna förflyttning kan ske såväl inom ett land, som mellan 
länder och mellan områden som inte definieras av landsgränser. 
 
Avsiktlig introduktion (Intentional introduction) – avsiktlig förflyttning och/eller 
frisläppande av en främmande art utanför dess naturliga utbredningsområde. 
 
Oavsiktlig introduktion (Unintentional introduction) – alla andra introduktioner 
som inte är avsiktliga. 
 
Etablering (Establishment) – den process under vilken en främmande art i en ny 
miljö producerar livskraftig avkomma med sannolik fortsatt överlevnad. 
 
Riskanalys – 1) bedömning av konsekvenserna av en introduktion och sannolikhet 
för etablering av en främmande art baserat på vetenskaplig information och 2) 
identifiering av åtgärder som kan tillämpas för att minska eller kontrollera dessa 
risker med hänsyn till socioekonomiska och kulturella värden. 
 
Dessutom har följande definitioner använts i strategin:  
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Främmande genotyp – en uppsättning av gener som normalt inte förekommer hos 
någon av individerna i en viss population, utan har tillförts populationen med män-
niskans hjälp (Naturvårdsverket 1997). I detta sammanhang omnämns ofta främ-
mande populationer, d.v.s. populationer som härstammar från ett annat geografiskt 
område och som är genetiskt tydligt skilda från bestånd som naturligt förekommer 
på utsättningsplatsen. Inom fiskeriförvaltningen är främmande stammar synonymt 
med främmande populationer. Enligt definitionen i Konventionen om biologisk 
mångfald omfattar begreppet ”art” även genetiskt distinkta grupperingar (popula-
tioner och genotyper) som kan förekomma inom en art. 
 
Sekundär spridning – spridning av en främmande art genom dess egen försorg 
utanför området där den har introducerats (Naturvårdsverket 1997). 
 
Spridningsvägar – de vägar som en art kan ta för att sprida sig från ett område till 
ett annat (McNeely m.fl. 2001). Exempel är luft, vattenflöden, vägar, järnvägar och 
farleder mellan hamnar. 
 
Vektorer – bäraren eller transportören som tar arten utmed spridningsvägen, från 
ett område till ett annat, vilket kan ske avsiktligt så väl som oavsiktligt (McNeely 
m.fl. 2001). Exempel är människor, växter, djur, olika typer av farkoster och för-
sändelser. 
 
Biologisk mångfald (Biological diversity) – variationsrikedom bland levande or-
ganismer i alla miljöer (inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska eko-
system) samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefat-
tar mångfald mellan arter, genetisk variation inom en art och variation av ekosys-
tem (Konventionen om biologisk mångfald, Riodeklarationen 1992).  
 
Inhemsk art (Indigenous species) – en art, underart eller lägre taxonomisk enhet 
som finns inom sin nutida eller historiska naturliga utbredning och spridningspo-
tential (d.v.s. inom det område som den besitter eller kan besitta utan direkt eller 
indirekt introduktion eller påverkan från människor) (McNeely m.fl. 2001). In-
hemska arter definieras utifrån biogeografiska gränser och inte utifrån politiska 
gränser som landsgränser. 
 
Försiktighetsprincipen – när det finns ett hot mot signifikant minskning eller 
förlust av biologisk mångfald ska brist på vetenskapligt säkerställda bevis inte vara 
skäl till att skjuta upp åtgärder för att förhindra eller minimera detta hot (Konven-
tionen om biologisk mångfald, Riodeklarationen 1992). 
 
Även om det är eftersträvansvärt att hålla sig till definitionerna ovan kan det i vissa 
fall vara nödvändigt eller praktiskt att använda definitioner från andra internatio-
nella överenskommelser när lagstiftning och bindande föreskrifter för till exempel 
växtskydd ska tas fram inom olika internationella forum. I det internationella sam-
arbetet kan definitionerna därför eventuellt komma att behöva anpassas. 
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Tidsavgränsning 
Eftersom det enligt definitionen ovan är människans deltagande i introduktionen 
som är avgörande för om en art eller genotyp anses som främmande eller inhemsk, 
behövs ingen avgränsning i tid. I arbetet med en nationell strategi för främmande 
arter kommer därför alla relevanta arter och genotyper som har introducerats av 
människan inom historisk tid, oavsett årtalet för introduktionen, att behandlas. 
 
 

 
Kamtjatkakrabbor (Paralithodes camtschaticus) utanför Norges kust. Arten importeras levande till 
Sverige för konsumtion. Det är förbjudet att hålla krabborna i sumpar (burar nedsänkta i vatten) 
innan slakt men möjligheten att kontrollera att förbjudet efterlevs är liten. I stora mängder kan 
dessa ”jättar” till krabbor, med en benspann på nästan en meter, skövla botten när de drar fram. 
Det är mycket viktigt att arter som dessa inte släpps ut i våra svenska kustvatten. Foto: Havforsk-
ningsinstituttet, Norge. 
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Främmande arter – ett problem? 
Historiskt har människan dragit stor nytta av många främmande arter som t.ex. 
jordbruksgrödor och husdjur. Dagens samhällsutveckling med ökad global handel 
och fler och snabbare transporter, leder till att fler broar etableras mellan geogra-
fiska områden som annars inte skulle komma i kontakt med varandra. Medvetet 
och omedvetet har därmed in- och utförseln av arter ökat mellan områden såväl 
lokalt som globalt. Invasiva främmande arter anses idag vara ett av de största hoten 
globalt mot biologisk mångfald (McNeely m.fl. 2001). 
 
Effekterna av invasiva främmande arter kan vara ekologiska genom tillbakagång 
eller utslagning av inhemska arter, eller genetiska i form av förändringar av in-
hemska arters genuppsättning. Introduktion av invasiva främmande arter leder ofta 
till samhällsekonomiska kostnader och kan även innebära effekter på människors 
och djurs hälsa. Dagens omfattande introduktion av främmande arter och genotyper 
kan i förlängningen leda till en utarmning av världens biologiska mångfald genom 
att ekologiska samhällen blir allt mer lika varandra och att den genetiska variatio-
nen inom arterna minskar (Berg och Nilsson 1997). 
 
I ett internationellt perspektiv har Sverige hittills drabbats av invasiva främmande 
arter i relativt liten utsträckning. Situationen är dock inte bekymmersfri. Arter som 
spansk skogssnigel och jätteloka har redan lett till stora ekonomiska skador (Gren 
m.fl. 2007). Signalkräftan som avsiktligt satts ut för att förbättra kräftfisket har 
spridit sig mer än vad som var förväntat och dessutom har den fört med sig svam-
pen Aphanomyses astaci som orsakar kräftpest, vilket har slagit ut många inhemska 
bestånd av flodkräfta. De fullständiga konsekvenserna av den relativt nyligen in-
troducerade amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi, som medverkade till 
utslagningen av ansjovisbestånden i Svarta havet, kan dessutom ännu inte bedö-
mas.  
 
För att öka kunskapen om främmande arter i svenska vatten har Naturvårdsverket 
finansierat det nationella forskningsprogrammet AquAliens (som har pågått mellan 
år 2002 och 2007). Nya rön framtagna inom programmet har bland annat redovi-
sats genom vetenskapliga artiklar, seminarier och genom information till allmänhe-
ten (se bl.a. Wallentinus och Werner 2008). 
 
 
Antalet främmande arter i Sverige 
Hittills har cirka 2000 främmande arter rapporterats i Sverige (NOBANIS 2008). 
Av dessa har 1461 etablerat reproducerande bestånd, 462 arter är tillfälliga och för 
resterande arter är det okänt om de är etablerade eller inte (NOBANIS 2008). Hur 
dessa arter är fördelade mellan olika organismgrupper visas i Tabell 1. Av de ca 
2000 arterna betraktas 8 % som invasiva, d.v.s. de hotar biologisk mångfald, hälsa 
eller samhällsekonomiska värden. Ytterligare 2,5 % betraktas som potentiellt inva-
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siva medan 40 % betraktas som icke invasiva (NOBANIS 2008, Figur 1). För övri-
ga arter (49,5 %) är det okänt om de är invasiva eller inte. Arbetet med att klassifi-
cera främmande arter i Sverige som invasiva eller inte har precis påbörjats och 
uppgifterna kommer att uppdateras.  
 

 
  
Figur 1. Status av främmande arter som rapporterats i Sverige. Bearbetade data från NOBANIS 
webbportal, 15 april 2008. 

 
 

Tabell 1. Sammanställning av antalet främmande arter som rapporterats i Sverige 1. 

 
Organismgrupp  Antal arter 
Kärlväxter  1495 
Mossor   6 
Övriga växter  25 
Svampar   14 
Leddjur2   312 
Mollusker  30 
Övriga ryggradslösa djur3 15 
Däggdjur   21 
Fåglar   31 
Fiskar   18 
Kräldjur och reptiler 7 
Mikroorganismer  1 

 

1 Tabellen baserar sig på information från NOBANIS (North European and Baltic Network on 
Invasive Alien Species) webbportal www.nobanis.org den 15 april 2008. 
2 Leddjur inkluderar alla leddjur (insekter, kräftdjur, spindlar och kvalster). 
3 Övriga ryggradslösa djur inkluderar organismgrupperna nässeldjur, kammaneter, tagghuding-
ar, ringmaskar, nematoder, plattmaskar och övriga.  

 
Avsiktlig eller oavsiktlig introduktion 
Avsiktliga introduktioner till Sverige gäller främst kärlväxter, däggdjur och fiskar. 
Främmande växter har förts in för odling i kommersiellt jord- eller skogsbruk samt 
för att odlas som nytto- eller prydnadsväxter i trädgårdar. De flesta växter som 
oavsiktligt har etablerat sig utanför det introducerade området har spritt sig från 
trädgårdar (som t.ex. jätteloka och jättebalsamin) men även en hel del via vallod-
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lingar och gräsfrön (t.ex. engelskt rajgräs). Inom skogsbruket täcker främmande 
trädslag (främst contortatall) knappt 3 % av skogsarealen. 
 
Det förekommer fler introducerade växter i södra Sverige än i norra Sverige. Det 
beror dels på varmare klimat och att fler introducerade arter därmed överlever vin-
tern, dels på att fler människor bor i södra Sverige vilket medför fler introduktioner 
av nya arter. 
 
De flesta främmande ryggradsdjuren har introducerats i Sverige under de senaste 
150 åren. I de flesta fall har introduktionen varit avsiktlig. Arter som fälthare, fasan 
och kanadagås har avsiktligt tillåtits att etablera sig för jaktändamål samtidigt som 
en art som regnbåge (Oncorrhyncus mykiss) sätts ut kontinuerligt i sportfiskesyfte 
och är den art som odlas mest i det svenska vattenbruket. Några arter har introduce-
rats till följd av rymning från inhägnader, som t.ex. mink. Bisamråttan har etablerat 
sig via sekundär spridning från Finland där arten medvetet har satts ut i början av 
1900-talet. Arten finns nu i norra Sverige söderut till Ångermanland. 
 
Mossor, svampar och ryggradslösa djur har endast i begränsad omfattning avsikt-
ligt förts in i landet. Viktiga undantag är signalkräftan och de ryggradslösa djur 
som används inom biologisk bekämpning. Ett exempel på oavsiktlig introduktion, 
som medfört stora samhällsekonomiska konsekvenser, är den spanska skogssnigeln 
(Arion lusitanicus) som troligen kom till Sverige på 1970-talet via införsel av grön-
saker från Spanien (von Proschwitz 1992). I havsmiljön har den brackvat-
tenslevande havstulpanen (Balanus improvisus) tagit sig till Östersjön som påväxt 
på båtskrov och ställer nu till mycket bekymmer för båtägare.  
 

 
Havstulpanen Balanus improvisus sätter sig ofta fast på bryggor och båtskrov, till stort förtret för 
båtägare. Havstulpanerna ökar båtarnas friktion i vattnet och därmed också bränsleförbrukningen. 
Dessutom krävs det mycket arbete för att få bort de fastsittande havstulpanerna. Foto: Helena 
Höglander 
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Främmande arter som sprids med fartygs barlastvatten kan orsaka stor ekologisk 
och ekonomisk skada genom att t.ex. sprida infektioner i dricksvattentäkter, kon-
kurrera ut inhemska arter, ersätta arter som har ett högt ekonomiskt värde, förstöra 
fisk- och musselodlingar, täppa igen vattenintag till industrier och förstöra rekrea-
tionsmöjligheter. Ett exempel är den fruktade amerikanska kammaneten Mnemiop-
sis leidyi, som nyligen har kommit till Östersjön, troligen med barlastvatten (Javid-
pour m.fl. 2006). Ett annat exempel är kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) 
som påträffats utmed Sveriges Östersjökust, samt i Vänern och i delar av Mälaren. 
Arten har troligen kommit från Kina via Tyskland och sedan till Mälaren någon 
gång i början på 1930-talet. Ullhandskrabban kan underminera strandbankar och 
förstöra och vittja fisknät (Lundin m.fl. 2007). 
 
 
Användandet av främmande genotyper och populationer i Sverige  
Fiskevården, skogsbruket och viltvården är alla verksamheter som bidrar till att 
främmande populationer sprids inom landet. Utsättningar av lax och öring har se-
dan början av förra seklet utförts i form av kompensationsutsättningar efter vatten-
kraftsutbyggnad. I dagsläget ska älvsegen fisk utnyttjas vid odling men ända fram 
till 1990-talet förekom spridning av icke älvseget material, vilket medfört att lokal-
anpassningen till älvarna kan ha minskat (Laikre och Palmé 2005). Utplantering av 
stora mängder yngel och smolt (utvandringsmogen fisk) utifrån ett starkt begränsat 
avelsmaterial kan leda till utarmning av beståndens genetiska variation (Pakkasmaa 
och Pettersson 2005). Risker med främmande arter och stammar och vilka konse-
kvenser invasiva arter kan få för fisket har sammanfattats i ett regeringsuppdrag av 
Fiskeriverket (Fiskeriverket 2008). 
 
Varje år sätts tiotusentals till hundratusentals gräsänder och rapphönor ut för att 
öka mängden jaktbar fågel (Laikre m.fl. 2008). Dessa härrör från importerade 
kläckägg som har fötts upp i anläggningar i Sverige. När de utsatta fåglarna fort-
plantar sig leder det till ett omfattande inflöde av genetiskt material till de naturliga 
populationerna av dessa arter (Laikre m.fl. 2008). 
 
Vid odling av gran och tall arbetar man med proveniensförflyttningar i stor skala. I 
vilken utsträckning detta har påverkat den genetiska sammansättningen hos natur-
ligt förekommande bestånd är okänt. Kartläggningen försvåras dessutom av bristen 
på lätt tillgänglig registrering av var material av olika ursprung planterats (Laikre 
och Palmé 2005). 
 
Ett specialfall utgörs av vildsvin (Sus scrofa), en inhemsk art som försvann från 
landet i slutet av 1700-talet, men till följd av bl.a. rymningar från inhägnader har 
starka bestånd åter etablerats i Sverige under senare delen av 1900-talet.  
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Odlad öring (Salmo trutta) sätts ut i stor skala bland annat i sportfiskesyfte. Hybridisering mellan 
de naturliga bestånden av öring och de utplanterade kan leda till att genetisk variation går förlo-
rad. Foto: Helena Höglander 

 
 
Främmande arters påverkan på biologisk mångfald 
Främmande arter kan negativt påverka andra organismer genom 
• konkurrens: jätteloka (Heracleum mantegazzianum) och parkslide (Fal-

lopia japonica) konkurrerar effektivt med andra markväxande växter. 
Den införda nordamerikanska bäckrödingen (Salvelinus fontinalis), med 
minst 400 självreproducerande populationer i landet, har i vissa vatten-
drag konkurrerat ut naturligt förekommande öring. 

• toxisk verkan: giftiga algblomningar av växtplanktonsläktet Alexandrium 
kan orsaka giftansamlingar hos filtrerande musslor som i sin tur äts av 
sjöfåglar och människor som därmed får i sig giftet. 

• att vara en reservoar för parasiter eller en vektor för patogener: signal-
kräftan är bärare och värd för den parasitiska svampen kräftpest (Apha-
nomyces astaci). Utplantering av signalkräfta har kraftigt ökat spridning-
en av kräftpesten och utrotat många bestånd av flodkräfta genom att 
sjukdomen har överförts till flodkräftorna (Bohman m.fl. 2006). Mård-
hund kan vara bärare för rabies och värd för den parasitiska dvärgband-
masken, som båda är skadliga för människor. Svampsjukdomen almsjuka 
(Ophiostoma novo-ulmi) kom till Sverige med skalbaggar av gruppen 
almsplintborrar som var bärare av sjukdomen. Idag sprids sjukdomen 
även av de i Sverige naturligt förekommande almsplintborrarna. Ameri-
kansk hummer (Homarus americanus), som troligen smitit och spridit sig 
från olagliga sumpar som satts ut utanför sydnorska kusten och vid Smö-
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gen, kan föra med sig sjukdomar som t.ex.bakteriesjukdomen gaffkemia 
(Aerococcus viridans) som medför hög dödlighet hos den europeiska 
hummern. Introducerade bin kan medföra sjukdomar och parasiter (t.ex. 
Varroa-kvalstret) som kan sprida sig till inhemska bin och humlor. Det 
skulle innebära stora negativa konsekvenser för pollineringen. 

• hybridisering med liknande arter: spansk skogssnigel kan korsa sig med 
svart skogssnigel (Arion ater), kanadagås (Branta canadensis) korsar sig 
i stor skala med grågås (Anser anser) och korsningar mellan den introdu-
cerade fältharen (Lepus europaeus) och den inhemska skogsharen (Lepus 
timidus) kan uppstå. Inhemska hotade eller sällsynta arters populationers 
livskraft kan minskas då fortplantningsansträngningar resulterar i hybri-
der med sämre eller ingen livskraft (Andersson m.fl. 2007). 

• hybridisering på gennivå: korsning mellan utplanterande och vilda be-
stånd kan leda till att genetiska anpassningar till lokala miljöförhållanden 
försämras eller går förlorade (Laikre och Palmé 2005). Exempel på verk-
samheter där hybridisering mellan utplanterade och vilda bestånd kan ske 
är vid kompensationsodling och utsättning av lax och öring eller vid ut-
sättning av uppfödda rapphöns och gräsänder för jaktändamål. 

• förlust av genetisk variation: om mängden utsatt material är av en sådan 
omfattning att det naturliga beståndet betydligt minskar i storlek eller helt 
försvinner genom konkurrens kan detta leda till förlust av genetisk varia-
tion. 

• predation på inhemska arter: amerikansk mink (Mustela vison) som 
rymmer eller släpps ut från minkfarmer kan göra stor skada på sjöfågel-
bestånd och vattendjur. Den bottenlevande fisken svartmunnad smörbult 
(Neogobius melanostomus) skulle eventuellt kunna beta ner blåmusselbe-
stånden om den sprider sig utmed svenska kusten (ännu bara påträffad i 
Sverige utanför Karlskrona). Om t.ex. Midsjöbankarna söder om Gotland 
invaderas skulle ett minskat blåmusselbestånd kunna ha starkt negativ 
påverkan på de stora bestånden av övervintrande alfågel i området. 

• genom att ändra energi- och näringsflödet samt påverka fysiska faktorer 
för habitaten och ekosystemet: vattenväxten sjögull (Nymphoides peltata) 
kan täcka hela sjöar och därmed försämra ljusförhållandena för andra 
växter. Den kvävefixerande blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus) tillför 
luftkväve till marken och ökar därmed näringstillgången i ekosystemet. 
Ändrad näringstillförsel kan ändra sammansättningen av den naturliga 
floran i området så att arter som kräver mer kväve konkurrerar ut mindre 
kvävekrävande arter. 
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Massutveckling av sjögull kan få sjösystem att växa igen. Foto: Daniel Larson. 

 
Samhällsekonomiska skador 
Främmande arter kan orsaka hälsoproblem för människor: 
• genom att framkalla allergier: pollen från t.ex. olika malörtsambrosier 

(Ambrosia spp.) är kraftigt allergiframkallande.  
• ge upphov till hudskador eller eksem: växtsaften från jätteloka och flera 

andra flockblommiga växter kan orsaka bestående hudskador om huden 
samtidigt exponeras för sol. 

• japanskt jätteostron (Crassostrea gigas) och amerikansk rakknivsmussla 
(Ensis americanus) har båda mycket vassa skal som badare och strand-
vandrare kan skära sig på. I Nederländerna har vissa områden blivit otill-
gängliga för friluftsliv p.g.a. de täta bestånden av jätteostronet (Nehring 
2006).  

 
Främmande arter kan orsaka stora ekonomiska skador inom olika näringar eller 
medföra stora kostnader vid åtgärder för att förhindra, kontrollera eller utrota arten: 
• vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) har konstaterats sätta igen kyl-

vattenintag till bl.a. kärnkraftverk, industrier och vattenverk.  
• introduktion av den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi bidrog 

till kollaps av fiskerinäringen i Svarta havet. Vilken effekt arten får i Ös-
tersjön går ännu inte att bedöma. En kraftig betning av djurplankton och 
fisklarver skulle kunna leda till en minskning av skarpsills- och ström-
mingsbestånden samt en stor negativ påverkan på de redan decimerade 
torsk-, lax, och sjöfågelbestånden. 
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• tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus) gör stor skada på bland 
annat tallskog, senast i Portugal. Nematoden sprids med olika arter av 
tallbockar som t.ex. kan nå nya områden genom att lifta med i trävaru-
transporter. Skulle nematoden nå Sverige finns två inhemska tallbocksar-
ter (Monochamus galloprovincialis och M. sutor) som ytterligare kan 
sprida smittan vidare till både tall och gran. Under år 2006/2007 uppgick 
kostnaderna i Portugal till 11 233 798 Euro för olika åtgärder att kontrol-
lera tallvedsnematoden, varav EU stod för 75 % av kostnaderna 
(2006/923/EG). 

• rengöring eller målning av båtbottnar för att bli av med havstulpanen 
Balanus improvisus leder till stora kostnader både i tid och pengar för 
båtägare och rederier runt Östersjön samt till en ökad användning av 
skadliga kemikalier. Gren m.fl. (2007) uppskattade den årliga kostnaden 
för bekämpning av havstulpaner på fritidsbåtar till 123–334 miljoner 
kronor. 

• japanskt jätteostron (Crassostrea gigas) kan konkurrera med svenska 
ostron och blåmusslor om utrymme samt kan vara bärare av parasiter 
(Nehring 2006). Dessa faktorer kan orsaka stor negativ påverkan på 
svenska ostron- och musselodlingar.  

• minskat värde på tomter i områden som är kraftigt angripna av den 
spanska skogssnigeln.  

• mark som är invaderad av jättelokan blir oanvändbar för friluftslivet. 
Människor förhindras att ta sig fram till sjöar och vattendrag, dels på 
grund av den besvärliga växtsaften, dels på grund av den ogenomträngli-
ga vegetationen. Höga kostnader för bekämpning av jättelokan är en vik-
tig orsak till att den förblir obekämpad på många håll i landet. Gren m.fl. 
(2007) har uppskattat kostnaden för kontroll av jättelokan till i storleks-
ordningen 1–4 kr per m2 vilket skulle innebära en total kostnad på mellan 
16,7–134 miljoner kr på år för kommunerna i Sverige. 

 

 
Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas) är en konkurrent till europeiskt ostron och en fara för 
barfotade strandvandrare som kan skära sig på de vassa skalen. Foto: Helena Höglander 
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Contortatall – en amerikansk släkting till tallen 
 

 
Foto: Clas Fries 

 
Contortatallen (Pinus contorta) har sin naturliga utbredning i nordvästra Nordamerika. Intro-
duktion av contortatallen i Sverige påbörjades i slutet av 1920-talet. Planteringarna med 
contorta omfattar år 2008 ca 600 000 ha. Detta är dock inte detsamma som den faktiska 
arealen contortaskog, då inte alla dessa planteringar har utvecklats väl. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv så har introduktionen hittills varit en stor ekonomisk framgång för skogsindustrin. 
I fjällnära områden har tidigare contortaplanteringar inneburit försämringar för rennäringen.  
 
Contortan är relativt närbesläktad med den svenska tallen (Pinus sylvestris) men de båda 
arterna hybridiserar inte med varandra. Genom sin större konkurrenskraft gentemot den 
inhemska tallen så kan contortan successivt komma att öka sin förekomst i landskapet. En 
sådan spridning blir naturligtvis en långsam process men i framtiden kan contorta komma 
att behöva åtgärdas, t.ex. genom selektiv gallring i blandbestånd.  
 
Contortan har genom sitt annorlunda växtsätt effekter på hur mark- och fältskiktet utvecklas 
genom att bestånden är mer skuggiga. Antalet arter i fältskiktet (kärlväxter och lavar) skiljer 
sig tydligt. I en studie noterades 38 arter enbart i tallbestånden, medan det i contortabes-
tånden endast noterades 6 unika arter. Även fågellivet påverkas av skillnaderna i bestånds-
struktur mellan contorta och inhemsk tall. Göktyta, dubbeltrast, nattskärra och trädpiplärka, 
d.v.s. arter knutna till öppna och halvöppna skogsmiljöer, kan förväntas ha mycket lägre 
tätheter i contortabestånd. Är contortabestånden begränsade i storlek blir påverkan på 
landskapet liten.  
 
I Nordamerika finns flera fruktade skogsskadegörare som angriper contorta. Bland dessa 
finns t.ex. bastborren (eller bergbarkborre) Dendroctonus ponderosae som har ödelagt 
enorma arealer tallskog. Det är okänt om den är beroende av contorta som vektor. Under 
alla omständigheter är det en skadegörare som det är av yttersta vikt att den inte etablerar 
sig i Sverige. 
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Inte alla arter är invasiva 
Många främmande arter är harmlösa och många lyckas ens inte etablera sig. Andra 
arter kan etablera sig men inte sprida sig vidare. Det kan dock vara svårt att skilja 
ut de främmande arter som på sikt kan visa sig skadiga då det kan ta mycket lång 
tid mellan det att en art etablerat sig och att den börjar sprida sig invasivt. Till ex-
empel kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) har odlats i många decennier 
innan den började sprida sig och visa tecken på invasivitet. I vissa fall kan man dra 
lärdom av hur en art betett sig i andra länder, men i många fall saknas tillräcklig 
erfarenhet för att kunna förutsäga vilka arter som kan komma att utgöra ett pro-
blem. 
 

 
Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) är en ”rymling” från trädgårdar som har spritt sig till 
naturmiljön och tränger ut inhemska arter. Foto: Melanie Josefsson. 

 
 
Främmande arter och klimatförändringar 
Genom att studera den aktuella situationen i centraleuropeiska länder kan vi få ett 
grovt mått på hotbilden vid olika temperaturscenarier. Arter som är invasiva i 
Tyskland kan bli problem i Sverige inom något eller några få decennier. Vissa av 
dessa arter kanske redan är etablerade i Sverige och övergången till invasivitet kan 
därför komma att ske mycket snabbt. Det är därför mycket viktigt att Sverige i ett 
tidigt skede bygger upp ett fungerande informationsutbyte på internationell nivå 
med syfte att hindra nyintroduktion och etablering. 
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Förändras klimatet till motsvarande centrala Frankrike mot slutet av seklet (se 
simuleringar utförda av Rossby Centre, SMHI, i Jordbruksverket 2008) så kommer 
främmande arter som tidigare inte har kunnat överleva eller reproducera sig p.g.a. 
klimatologiska begränsningar att kunna etablera sig. Samtidigt skulle livsutrymmet 
för arter som trivs i svalare miljöer minska. Harmlösa främmande arter som före-
kommer i ett litet antal i Sverige kan expandera kraftigt och i värsta fall förvandlas 
till invasiva arter. Invasiva främmande arter som redan förekommer i södra Sverige 
kan utöka sina utbredningsområden norrut i landet. Ett varmare klimat skulle också 
leda till att användningen av andra grödor, som majs, skulle öka. Det skulle samti-
digt öka risken för skadegörare på dessa grödor (Jordbruksverket 2007). Inom 
skogsbruket skulle gran eventuellt inte användas lika mycket i södra Sverige som 
idag (Skogsstyrelsen 2007). 
 
Stora väderförändringar kan rubba ekosystemen så att de blir mer känsliga för in-
vasioner. Fler stormar med stormfälld skog skulle t.ex. öka risken för spridningen 
av skadeinsekter. Fiskar och fiskbestånd kommer indirekt att kunna påverkas ge-
nom att ökad nederbörd leder till en ökad vattenföring i vattendragen vilket i sin tur 
skulle kunna gynna spridningen av arter och risken för invasioner (Brown och Peet 
2003). Det finns exempel på hur varma somrar har gynnat tillväxten av den främ-
mande rovvattenloppan Cercopagis pengoi i Finska viken under 1990-talet (Lep-
päkoski m.fl. 2002).  
 
 
 
Inhemsk hos oss men främmande hos andra 
Arter som är inhemska i Sverige har orsakat stora problem i andra delar av världen. 
Skogslönn (Acer platanoides) är invasiv i såväl nordvästra som nordöstra USA och 
stare (Sturnus vulgaris) orsakar skador på jordbruksgrödor i stora delar av världen. 
Laxdjävul (Gyrodactylus salaris) är en hudparasit på lax som finns naturligt i Ös-
tersjöområdet. Förflyttning av svenska laxsmolt till Norge ledde till att parasiten 
spreds dit med enormt stora skador på vildlaxbestånden som en följd. 
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Nationellt arbete med främmande 
arter 
 
Främmande arter i miljökvalitetsmålen  
Sverige har 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet ”främmande arter och gene-
tiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden introduceras 
inte” har angetts i sex av dessa miljökvalitetsmål: Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande 
skogar samt Ett rikt odlingslandskap. Målet är att dessa mål ska uppnås till år 2020.  
 
Naturvårdsverket är ansvarig sektorsmyndighet för de fyra första av de uppräknade 
miljökvalitetsmålen, Skogsstyrelsen för Levande skogar och Jordbruksverket för 
Ett rikt odlingslandskap. De miljömålsansvariga myndigheterna ska tillsammans 
med länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag som verkar inom en viss 
samhällssektor utveckla lämpliga indikatorer för miljömålsarbetet. Myndigheterna 
ska dessutom samla data, redovisa måluppfyllelse, föreslå kompletterande insatser 
och i övrigt verka för att miljökvalitetsmålen nås. Miljökvalitetsmålen ska vara 
vägledande för miljöarbetet i Sverige men är ej tvingande.  
 
I regeringens miljömålsproposition från 2004 ”Svenska miljömål – ett gemensamt 
uppdrag” (Prop. 2004/05:150) påpekas att ett system för hantering av införsel, 
förflyttning och utsättning av främmande arter behövs. Det förebyggande arbetet 
ska utgöras av ett åtgärdspaket som är uppdelat i fyra delar: 
• att ta fram en nationell sektors- och myndighetsövergripande strategi och 

aktionsplan för främmande arter och genotyper. 
• upprätta listor över olika riskkategorier och en konsekvent tillämpning av 

riskanalyser. 
• utforma ett ändamålsenligt regelverk. 
• utarbeta en riktad övervakning och beredskap för kontrollinsatser. 

 
Denna miljömålsproposition ligger till grund för framtagandet av den aktuella na-
tionella strategin och handlingsplanen för främmande arter och genotyper. 
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Förebyggande åtgärdsarbete är mest kost-
nadseffektivt 
 
Etableringen av en främmande art sker i en process i flera olika steg där olika bar-
riärer måste övervinnas (Figur 2). 

  

 
 
 

Figur 2. För att ta sig till ett nytt område behöver arten en vektor (att människor avsiktligt eller 
oavsiktligt förflyttar den). Vid ankomsten måste arten kunna anpassa sig till den nya miljön så att 
den kan reproducera sig. För att få en permanent etablering måste arten därefter kunna tillväxa i 
populationsstorlek och för att bli invasiv måste den kunna sprida sig vidare själv till nya områden. 
(från Heger och Trepl 2003). 

 
 
Ju senare i etableringsprocessen åtgärder sätts in desto svårare är det att få dem att 
lyckas. Det mest kostnadseffektiva och miljömässigt skonsamma är att sätta in 
åtgärderna så tidigt som möjligt i processen för att förhindra permanent etablering 
och vidare spridning (se vidare i konsekvensbeskrivningen, Bilaga A). I akvatiska 
miljöer är det många gånger extra svårt att hindra spridning eftersom ägg och lar-
ver snabbt kan spridas med vattenströmmar. Generellt gäller att ju senare i proces-
sen åtgärderna sätts in desto svårare är det att få dem att lyckas och desto högre blir 
kostnaderna. Det är främst mot de invasiva arterna som åtgärder bör sättas in. 
 
Konventionen om biologisk mångfald (CBD 2002) rekommenderar en trestegsmo-
dell för att förebygga och begränsa konsekvenserna av invasiva främmande arter. 
Modellen omfattar 1) förebyggande åtgärder, 2) tidig upptäckt, snabba åtgärder och 
utrotning samt 3) långsiktlig bekämpning och begränsning av utbredning. Den 
strategi som föreslås i detta dokument följer denna modell. 
 
1. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Att förebygga introduktioner är allmänt sett mer kostnadseffektivt än att sätta in 
åtgärder efter det att introduktion av en invasiv art har ägt rum. Ibland är detta 
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dessutom den enda möjliga metoden. Exempel på förebyggande åtgärder är att 
identifiera möjliga hot genom att upprätta listor över invasiva främmande arter och 
bygga upp ett effektivt informationsutbyte inom och mellan länder. Andra viktiga 
åtgärder är att bryta införselvägar och vektorer genom handelsregler, göra översyn 
av regelverk för hantering av främmande arter, ta fram uppförandekoder för olika 
näringar, implementera relevanta konventioner, bygga ut miljöövervakningspro-
gram samt att på förhand ta fram åtgärds- och beredskapsplaner för olika arter och 
miljöer. Av särskilt stor betydelse är att genomföra informationsinsatser för t.ex. 
allmänhet, samt berörda branscher och olika intresseorganisationer. 
 
2. TIDIG UPPTÄCKT OCH SNABBA ÅTGÄRDER 
Om en invasiv främmande art har introducerats är det mest effektivt att snabbt sätta 
in åtgärder för att förhindra etablering och vidare spridning. Exempel på viktiga 
åtgärder för att snabbt kunna identifiera nya invasiva främmande arter är uppbygg-
nad av varnings- och rapportsystem för tidig upptäckt, utveckling av bekämpnings- 
och utrotningsmetoder, uppbyggnad av övervakningssystem samt riktade informa-
tionsinsatser.  
 
3. LÅNGSIKTIG BEKÄMPNING OCH BEGRÄNSNING AV UTBREDNING 
Även om utrotning inte anses möjlig eller genomförbar bör bekämpningsåtgärder 
sättas in för att minska skadan och förhindra vidare spridning av den invasiva 
främmande arten. Om det inte är möjligt att begränsa dess spridning bör åtgärder 
sättas in för att försöka mildra effekterna. Genom effektiv kontroll kan man sträva 
efter att reducera tätheten och antalet individer så att effekterna förhoppningsvis 
kan begränsas till en acceptabel nivå i ett långsiktligt perspektiv. 
 
 
 
Bristanalys 
 
Organisation och samordning 
I dagsläget saknar Sverige en fungerande samordning av arbetet med främmande 
arter. De ökade problemen med invasiva främmande arter innebär att frågan måste 
prioriteras i högre utsträckning hos olika myndigheter på nationell, regional och 
lokal nivå. De personella resurserna på Naturvårdsverket inskränker sig i dagsläget 
till en halv tjänst som innefattar både nationellt som internationellt arbete inom 
området. Övriga sektorsmyndigheter arbetar endast med de organismgrupper och 
arter som är kopplade till näringarnas verksamhet som omfattas av sektorsansvaret. 
Med nuvarande organisation och resurser finns det ingen möjlighet att bygga upp 
en effektiv samhällsorganisation för ett förebyggande arbete. Sektorsansvaret med-
för att det finns risk för att frågor faller mellan stolarna eller att dubbelarbete sker. 
Ansvarfördelningen och det ekonomiska ansvaret är idag mycket oklara. Det är inte 
klart i många fall vem som har myndighetsansvar, beslutande respektive operativt 
ansvar att utföra själva åtgärderna. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 56

Förutsättningar för information och effektiva åtgärder saknas 
En grundläggande förutsättning för att kunna arbeta effektivt är att ha tillgång till 
effektiva informationssystem. Det saknas i dagsläget t.ex. system för att samla in 
information om vilka arter som finns i landet och deras utbredning samt uppgifter 
om vilka arter som inom snar framtid beräknas kunna spridas in över gränsen eller 
introduceras. Det saknas också nationella och regionala åtgärds- och beredskaps-
planer för att förebygga introduktion, eller för att utrota och kontrollera invasiva 
främmande arter. Dessutom saknas det för många organismgrupper system för att 
bedöma riskerna vid introduktion.  
 
 
Övervakningen behöver stärkas och kompletteras 
Övervakningen av främmande arter behöver fylla två syften (se även övervakning i 
Bilaga B). Dels att samla in rapporter om nya främmande arter som introducerats 
eller spridits till Sverige, dels följa utbredningen och effekterna av etablerade inva-
siva främmande arter och arter som befaras kunna bli invasiva. En betydande svå-
righet med övervakning av främmande arter är att det ofta inte går att förutsäga var 
och när introduktion kommer att ske. Nationell och regional miljöövervakning 
syftar till en långsiktig och systematisk datafångst i form av över tiden regelbundet 
upprepade mätningar från samma lokaler för att erhålla tidsserier och därigenom 
visa tillstånd och trender i miljön. Miljöövervakningens stationsnät utgör glesa 
stickprov över landet som utförs glest i tiden. Detta medför att första introduktions-
lokalen för en främmande art mycket sällan kommer att kunna upptäckas inom 
ramen för dessa program. Viss information om utbredningen av redan etablerade 
främmande arter och dess effekter kommer att kunna erhållas men det förutsätter 
att programmen anpassas. För att övervakningen ska kunna visa på tillstånd och 
trender vad gäller effekten av främmande arter, utfallet av åtgärdsprogram samt 
leva upp till internationella rapporteringskrav behöver de befintliga miljöövervak-
ningsprogrammen kompletteras med andra typer av övervakningsinsatser.   
 
 
Brister i lagstiftningen 
Befintlig lagstiftning, såväl nationell som inom EU, är otillräcklig för att möjliggö-
ra ett effektivt arbete med invasiva främmande arter. De täcker t.ex. inte all hanter-
ing av olika arter eller organismgrupper. Internationellt och nationellt begränsas 
arbetet av gällande frihandelsavtal. EU:s grundläggande princip om fri rörlighet för 
varor och tjänster medför att det är mycket svårt att begränsa handeln med invasiva 
arter mellan olika EU-länder. Dessutom saknas det bra alternativ eller komplement 
till lagstiftning. Uppförandekoder (Codes of Conduct) inom olika näringar behöver 
utvecklas för främmande arter. 
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Brist på grundläggande kunskap 
Det råder en stor brist på kunskap för att kunna bedöma riskerna vid olika arters 
introduktion, t.ex. vilka faktorer som begränsar eller främjar spridningen av främ-
mande arter, vilket försvårar möjligheten att bedöma om en art kan bli invasiv.  
 
 
Brister i förståelse av problemet 
Medvetenheten runt de problem som hantering av främmande arter kan medföra 
behöver förstärkas. Trots att informationsinsatser har gjorts till vissa målgrupper 
finns det behov av ytterligare information som riktar sig till olika berörda målgrup-
per som t.ex. allmänheten, miljöorganisationer och näringarna. Dessa grupper är 
mycket viktiga att nå för att få till stånd ett delat ansvar och för att uppmuntra pri-
vata initiativ och frivilliga insatser. En vaksam allmänhet överträffar t.ex. vida 
täckningsgraden som ett övervakningsprogram kan nå upp till och är ett bra kom-
plement till det. 
 

 

 
Vresrosen (Rosa rugosa) bildar täta bestånd som överskuggar och undantränger all annan vege-
tation och är ett problem särskilt längs Skånes och Bohusläns kuster. Resultaten blir en mycket 
artfattig miljö där all andra växter och även djur som är beroende av inhemska växter försvinner. 
Foto taget vid Stenshuvud nationalpark, Melanie Josefsson. 
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Förslag på nationell strategi och 
handlingsplan för främmande arter 
och genotyper 
Den nationella strategin och handlingsplanen för främmande arter och genotyper 
ska övergripande visa hur Sverige ska arbeta med främmande arter nationellt och 
internationellt. 
 
Målet är att människans spridning av organismer som naturligt inte hör hemma i 
svenska ekosystem, inte ska tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens funk-
tion, socioekonomiska och kulturella värden eller människors och djurs hälsa. 
 
Syftet med en nationell strategi och handlingsplan är att etablera ett gemensamt 
nationellt fungerande system för all hantering av främmande arter och genotyper. 
Det ska vara:  

 
• ändamålsenligt, d.v.s. bidra till att hantera samhällets problem med 

främmande arter. 
• kostnadseffektivt och dimensionerat utifrån de faktiska och potentiella 

risker som finns i detta område. Vilka åtgärder som sätts in måste därmed 
vägas mot de enskilda myndigheternas resursprioriteringar. 

 
Strategin och handlingsplanen föreslås innefatta i följande delar: 
• Ansvarsområden. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer måste tyd-

liggöras. 
• Organisation och samordning. Endast genom en fungerande organisa-

tion och ett fungerande samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer 
kan ett effektivt arbete bedrivas. 

• Artinformation och rapporteringssystem. Befintliga och potentiellt 
invasiva främmande arter måste identifieras och utbredningsinformation 
sammanställas. 

• Åtgärdsarbete. Förebyggande åtgärder är alltid mest kostnadseffektiva. 
I de fall de förebyggande åtgärderna misslyckas behövs en handlingsbe-
redskap där riskanalyser, åtgärdsplaner, beredskapsplaner, övervakning 
och varnings- och responssystem utgör viktiga pusselbitar. I bilagorna 
finns fördjupad redogörelse över övervakning (Bilaga B), riskanalyser 
(Bilaga C) och varnings- och reponssystem (Bilaga D). 

• Informationssatsningar. Genom informationssatsningar kan medveten-
heten och engagemanget för problemet med invasiva främmande arter 
öka. Detta är nödvändigt för att uppmuntra privata initiativ och frivilliga 
insatser. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 59

• Kunskap och forskning. Ökad kunskap behövs för att bättre kunna för-
utsäga konsekvenserna av en introduktion av en främmande art samtidigt 
som det ger starkare grund för olika beslut om hur resurser ska fördelas.  

• Regelverk för främmande arter. För att få till ett fungerande och hel-
täckande regelverk för hantering av främmande arter behöver både det 
nationella och internationella regelverket inom EU kompletteras. En mer 
detaljerad beskrivning av några av de viktigaste svenska författningarna 
som rör främmande arter finns i Bilaga E. 

• Frivilliga åtaganden. Uppförandekoder som omfattar hantering av främ-
mande arter kan stimulera näringar och konsumenter att agera för att in-
vasiva främmande arter inte sprids till naturen. 

• Internationella konventioner och samarbeten. Eftersom främmande 
arter inte begränsas av nationsgränser är det internationella samarbetet 
mycket viktigt. Här beskrivs några svenska ställningstaganden i olika in-
ternationella samarbeten. 

• Konsekvensanalys. Både organisation och åtgärdsarbete kräver att nya 
resurser för arbetet sätts av, då detta inte ryms inom myndigheternas be-
fintliga budgetar. Kostnadsuppskattningar över föreslagna åtgärder finns 
i Bilaga A, med en kort sammanfattning på s. x–y. 
 

Den nationella strategin och handlingsplanen bör revideras med jämna mellanrum, 
gärna i samband med den fördjupade utvärderingen om miljömålen som sker vart 
fjärde år. 
 
För att belysa olika problemställningar rörande främmande arter lyfts några pilot-
organismer fram. Exempel på problemställningar är oklarheter vad gäller ansvars-
fördelningen mellan olika myndigheter, brister i befintliga regelverk, hur olika 
organismgrupper introduceras, i förekommande fall olika användningsområden för 
främmande arter och deras hantering samt exempel på vilken påverkan på biolo-
gisk mångfald, socioekonomin och människors och djurs hälsa olika arter kan ge. 
De valda pilotorganismerna är 1) amerikansk kammanet, 2) amerikansk hummer, 
3) bäckröding, 4) spansk skogssnigel, 5) jätteloka och Tromsöloka, 6) contortatall, 
7) mårdhund och 8) tallvedsnematod. Dels beskrivs arterna och problemen för-
knippade med dessa i korta sammanfattningar, dels mer utförligt i Bilaga G1–G8. 
 
För berörda myndigheter finns idag ingen möjlighet att inom befintlig ram omför-
dela resurser till arbetet med främmande arter. Det innebär att om strategin och 
handlingsplanen ska kunna genomföras behöver uppskattade resurser tillföras (se 
avsnitt om konsekvensanalys). Under 2009 avser myndigheterna som genomfört 
detta regeringsuppdrag samt ArtDatabanken att bibehålla det nätverk som etable-
rats genom arbetet med regeringsuppdraget, i avvaktan på kommande ställningsta-
gande om bl.a. organisationen. Arbetet inom nätverket kan emellertid endast bedri-
vas inom befintliga budgetramar, men bedöms ändå delvis kunna fylla den sam-
ordningsfunktion som samverkansgruppen för främmande arter föreslås få (se för-
slag nedan). 
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Under föreslagen nedan anges vem som fattar beslut i frågan (t.ex. om vem som 
ska få uppdraget) samt förslag på vem som utför åtgärden. Därtill har förslagen 
nedan prioriterats utifrån hur viktigt samrådsmyndigheterna i regeringsuppdraget 
anser att respektive förslag är.  

 

Spansk skogssnigel – Brister i utpekat ansvar 
 

 
Unga spanska skogssniglar (Arion lusitanicus). Foto: Helena Höglander 

 
Den spanska skogssnigelns (Arion lusitanicus) möjlighet att sprida sig obegränsat genom 
landet har underlättats av frånvaro av några som helst åtgärdsplaner. Ingen myndighet har 
ansett sig ansvarig för denna organism och därmed underlåtit att vidta åtgärder. Problemet 
med spansk skogssnigeln har därmed ”fallit mellan stolarna”.  
 
Spansk skogssnigel har av Naturvårdsverket betraktats som ett problem för trädgårdsnär-
ingen, som Jordbruksverket bör ansvara för. Jordbruksverket har inte ansett sig kunna vidta 
åtgärder, eftersom den endast har varit ett problem i fritidsodling och att växtskyddslagstift-
ningen primärt har tillkommit för att skydda mot ekonomiska förluster i yrkesodlingen. Läns-
styrelser eller kommuner har inte heller engagerat sig i frågan. Ingen myndighet har gjort 
något trots ihärdiga påstötningar från villaägare och från fritidsodlingens organisationer. 
Inget har gjorts under tiden då dess utbredning var begränsad och då åtgärder fortfarande 
skulle kunna ha hindrat den fortsatta spridningen och åtminstone en del av de negativa 
effekterna. Under åren sedan den först uppmärksammades på 1980-talet har snigeln ökat 
sin utbred-ning till att innefatta större delar av södra Sverige och Mellansverige. Idag upp-
träder den i massförekomster som har blivit en plåga i trädgårdar och blir alltmer även ett 
problem i naturmiljöer och jordbruksmarker.  
 
Idag vet vi att ett samlat samarbete mellan myndigheter och näringar med en välgenom-
tänkt beredskapsplan med en rad åtgärder kanske hade kunnat hindra eller begränsa 
spridningen av snigeln om de hade satts in i ett tidigt skede.  

 
Läs mer om den spanska skogssnigeln i Bilaga G4. 
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Ansvarsområden 
 
Myndigheter  
I Sverige råder sektorsansvar i miljöarbetet vilket innebär att flera olika myndighe-
ter har ansvar i frågeställningar som rör främmande arter. Idag är det i många fall 
oklart vilken myndighet som har ansvar för arbete med en viss främmande art. 
Detta beror dels på: 
• att regelverket ofta är starkt kopplat till användningen av en art. Exem-

pelvis import av en daggmask för jordförbättringsändamål kan falla un-
der växtskyddsregelverket eller biologisk kontroll, medan import av 
samma daggmaskart för användning som levande agn inte är reglerad. 

• uppdelningen i sektorsansvar med främsta uppgift att ansvara för skador 
som uppstår på utpekade viktiga näringar (se vidare exemplet med 
spansk skogssnigel i faktaruta).  

• begränsningar i befintliga regelverk. Idag tillämpar myndigheterna regel-
verken för växtskydd, skydd av livsmedel, människors hälsa, djurhälsa 
eller djurskydd i nästan allt arbete med främmande arter. Det är princip 
omöjligt att hantera arter som inte faller inom ramen för dessa regelverk, 
t.ex. saknas det ett bra skydd för biologisk mångfald. 

 
Utöver sektorsmyndigheter har också länsstyrelser och kommuner vissa ansvars-
områden. För att få till stånd ett effektivt arbete med främmande arter inom landet 
och internationellt är det nödvändigt att berörda sektorsmyndigheter och länsstyrel-
ser får en tydligare roll och att ansvarsfördelningen tydliggörs. I de fall kommuner-
na är bäst lämpade att genomföra åtgärder, behöver regelverket tillåta delegering 
till den kommunala nivån. För olika ansvarsområden idag, se faktaruta om ansvar. 
 
1) Ansvarsområdet inom ramen för arbetet med främmande arter ska framgå 

av berörda myndigheters styrande dokument (myndigheternas instruktio-
ner och regleringsbrev) och av lagtext. Ansvarsfördelningen måste utre-
das och alla glapp täckas. Ändringar i ansvarfördelningen ska föras in i 
framtida revideringar av handlingsplanen. 

Vem: Regeringen 
Prioriteringsgrad: Hög 

 
 
Ansvar och skadestånd 
Näringsutövare inom flera olika samhällssektorer och olika intresseorganisationer 
har ansvar för att miljöhänsyn tas inom respektive sektors verksamhet rörande 
främmande arter. I de fall där invasiva främmande arter orsakar skada har det ofta 
varit svårt att peka ut någon enskild person eller aktör som direkt ansvarig. Detta 
beror vanligtvis på att lång tid förflutit mellan introduktion och effekt, bristande 
regelverk och att flera enskilda och företag har varit inblandade i användandet av 
invasiva arter. Med dagens regelverk är det oklart vilken möjlighet det finns att  
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åberopa en persons eller företags skyldighet och ansvar att stå för kostnader när 
deras verksamhet har orsakat introduktion av en invasiv främmande art som orsa-
kar skador. 
 
 

Ansvarsfördelningen idag 
Idag råder det ett sektorsansvar i miljöarbetet vilket innebär att flera olika myndigheter och 
andra organisationer har ansvar i frågeställningar som rör främmande arter. (F) markerar de 
myndigheter som har ansvar att skriva föreskrifter som rör hantering av främmande arter. 
 
Centrala myndigheter 
- Arbetsmiljöverket: Innesluten användning av mikroorganismer.  
- Banverket: Utsättning och sådd av växter på banvallar, järnvägsbanker med fröblandningar 
etc. som ofta består av främmande arter eller främmande populationer av inhemska arter. 
- Fiskeriverket: Utsättning och odling av fisk, vattenlevande kräftdjur och blötdjur. Fiskeriver-
ket ansvarar också för skydd mot smittsamma sjukdomar och parasiter som drabbar sådana 
organismer. Fiskeriverket skriver föreskrifter för utsättning av fisk, blötdjur och kräftdjur som 
länsstyrelsen har att följa vid prövning av tillstånd för utsättning och förflyttning av dessa 
organismgrupper. (F) 
- Jordbruksverket: a) införsel, handel och produktionskontroll av växter och obearbetade 
växtprodukter (inklusive trä och produkter av trä), b) bekämpning av farliga växtskadegörare 
c) bekämpning av epizootier (allvarliga smittsamma djursjukdomar) samt zoonoser (sjukdo-
mar som kan överföras mellan djur och människor) (SVA och Jordbruksverket), d) införsel och 
handel med hotade djur och växter och produkter av dessa (CITES och Artskyddsförordning-
ens arter), e) införsel av djur (Veterinära införselkungörelsen – Balaisdirektivet). (F) 
- Kemikalieinspektionen: Biologisk bekämpning med mikroorganismer, insekter, nematoder 
och spindeldjur som kan vara främmande arter. (F) 
- Kustbevakningen: Bistår polisen i personkontrollen till sjöss samt bistår Tullverket i tullkon-
trollen till sjöss. Kan eventuellt få en roll när det gäller att kontrollera att fartyg följer bestäm-
melserna i barlastvattenkonventionen för att minska risken för introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter. 
- Luftfartsverket: Har ansvar för flygtrafik och för främmande arter som kan transporteras 
med flygtrafik, inklusive med passagerare, i flygplan och med flygfrakt. 
- Naturvårdsverket: Har övergripande ansvar som central miljömyndighet. Fungerar som 
remissinstans vid införsel av främmande arter. Ska vara pådrivande och vägledande gent-
emot andra myndigheter och aktörer. Tar fram och sprider kunskap om främmade arter. 
Verkar för att problemet uppmärksammas och åtgärdas i olika internationella forum. (F) 
- Sjöfartsverket: Har ansvar för introduktion av främmande arter via barlastvatten eller bar-
lastsediment eller genom påväxt på fartygsskrov. Ansvarsområden och myndighetsrollen för 
Sjöfartsverket kommer förmodligen till viss del att förändras den 1 januari 2009 då Sjöfartsin-
spektionen, som idag har en särställning inom Sjöfartsverket genom regeringens instruktion 
(1995:589) för Sjöfartsverket, övergår i den nybildade myndigheten Transportstyrelsen. Sjö-
fartinspektionens uppdrag är att bidra till och samordna arbetet för en säker och miljövänlig 
sjöfart. Hur dessa förändringar kommer att se ut vad gäller sektorsansvaret för sjöfarten går 
ännu inte säga. I Barlastvattenutredningen (SOU 2008:1) har Sjöfartsverket föreslagits 
genomföra stora delar av barlastvattenkonventionens bestämmelser och att utöva tillsyn över 
fartygens efterlevnad av reglerna. Troligen kommer emellertid Transportstyrelsen utses som 
huvudansvarig för barlastvattenkonventionen och därmed större delar av de regleringar om 
främmande arter som direkt berör sjöfarten. (F) 
- Skogsstyrelsen: Har ansvar för användning inom skogsbruket av främmande trädslag och 
genotyper. Har även möjlighet att på skogsmark inrätta bekämpningsområden och utfärda 
föreskrifter för att bekämpa skadegörande insekter. (F) 
- Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA): Arbetar med att förhindra introduktion och 
spridning av sjukdomar och invasiva främmande arter som är bärare av patogener eller para-
siter och som hotar husdjurs och vilda djurs hälsa. Är veterinärmedicinsk expertmyndighet till 
Jordbruksverket och utarbetar riskanalyser för befarade sjukdomsutbrott.  
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Forts. ansvarsfördelningen idag 
 
Forts. centrala myndigheter 
- Tullverket: Gränskontroll vid EU:s yttre gräns av import av hotade arter (CITES). Tullverket har 
ej befogenhet att kontrollera handel och transport inom EU (vid inre gräns). 
- Vägverket: Utsättning och sådd av vägkantsväxter och fröblandningar etc. som ofta består av 
främmande arter eller främmande populationer av inhemska arter. 
 
Regionala och lokala myndigheter 
- Länsstyrelserna: Länsstyrelserna beslutar om tillstånd för utsättning av fisk och kräftor, samt 
om hållande av sådana arter i kontrollerad anläggning för kommersiellt bruk (fisk-, mussel- och 
kräftodlingar). Beslutar om tillstånd för att hålla arter som normalt hålls i vilthägn, t.ex. kron- och 
dovhjort.  
- Kommunerna: ska arbeta med frågor om biologisk mångfald och har därför ett indirekt ansvar 
för invasiva främmande arter. Kommunerna utövar också tillsyn inom vissa områden. Kommu-
nerna har ett geografiskt ansvar för att det görs riskanalyser av bl.a. främmande arter inom 
ramen för den nya lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544). Både kommun och lands-
ting ska göra riskbaserade sårbarhetsanalyser, som underlag för en planering av hantering av 
sådana händelser som invasion av främmande arter. 
- Vattenmyndigheterna: ska beakta främmande arter vid beslut om vad som ska anses som 
vatten av god kvalitet enligt EG:s Ramdirektiv för vatten samt vid framtagning av åtgärdsplaner 
för vattenförekomster. 
 
Övriga  
Utöver myndigheterna, har många intresseorganisationer och näringsutövare ansvar för att 
miljöhänsyn tas inom respektive samhällssektors verksamhet rörande användning av främmande 
arter och genotyper. 
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Organisation 
Organisationen för det nationella arbetet med främmande arter föreslås bestå av en samver-
kansgrupp (bestående av sektorsmyndigheter som arbetar med främmande arter), en referens-
grupp (bestående av övriga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringar, intresseorganisa-
tioner m.m.) och ett samordnande sekretariat. Nedan följer en lista över vilka som bör ingå i 
respektive grupp. 
 

 
Samverkansgrupp för främmande arter

Fiskeriverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 
Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen

Samråder kring gemensamma frågor (t.ex. riskanalyser och 
åtgärdsplaner), koordinerar insatser och driver frågor inom 

internationella forum

Referensgrupp
Berörda sektorsmyndigheter, 

länsstyrelser, kommuner, 
ArtDatabanken, universitet, 

intresseföreningar och näringar m.m.

Sekretariat
Bistår rådet med t.ex. samordning, 
sammanställning av data och att ta 

fram informationsmaterial 

 
 
Samverkansgruppen: 
Fiskeriverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket *, Skogsstyrelsen  
 
Referensgruppen: 
Myndigheter m.m. 
Arbetsmiljöverket, ArtDatabanken (ständigt adjungerad till samverkansgruppen), Banverket, 
Boverket, Centrum för Biologisk Mångfald, Kemikalieinspektionen, Krisberedskapsmyndigheten, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Konsumentverket, Kustbevakningen, Lantbruksuniversite-
tet, Livsmedelsverket, Luftfartsstyrelsen, Länsstyrelserna, Naturhistoriska museerna m.fl. muse-
er, SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut), Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt, Transportstyrelsen (ny myndighet fr.o.m. 2009-01-01)*, Tullverket, Universitet och Hög-
skolor, Vattenmyndigheterna och Vägverket 

 
Övriga intressenter i referensgruppen  
Fackhandeln ”Bo grönt”, Fiskbranschens Riksförbund, Fiskhälsan, Fritidsodlingens Riksorgani-
sation, Greenpeace, Koloniträdgårdar och fritidsbyar SFKF, Lantbrukarnas riksorganisation, 
Livsmedelsföretag, Fiskevattenägarförbundet, LRF Gröna Näringens Riksförbund, LRF Skogs-
ägarna, NAMSA (Naturhistoriska museernas samarbetsorganisation), Naturskyddsföreningen, 
Rederierna, Riksförbundet Svensk trädgård, Skogforsk, Skogsindustrierna, Svenska Jägareför-
bundet, Sveriges Fiskares Riksförbund, Sveriges Ornitologiska förening, Sveriges Sportfiske och 
fiskevårdsförbund, Sveriges trädgårdsanläggares förbund, Trädgårdsnäringens Riksförbund, 
Vattenbrukarnas Riksförbund, Vattenägarna, Villaägarnas Riksförbund, Världsnaturfonden 
(WWF) och Zoobranschens Riksförbund. Andra intressenter kan komma att identifieras senare. 
 
* I dagsläget är det ännu oklart hur uppdelningen mellan ansvarsområdet för barlastvattenfrågor m.m. kommer bli mellan Sjöfartsverket 
och den kommande Transportstyrelsen (ny myndighet fr.o.m. 2009-01-01). 

Organisation och samordning 
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Nätverk, samordnande samverkansgrupp och sekretariat 
Samordning av arbetet med främmande arter mellan olika myndigheter är mycket 
viktigt för att effektivt kunna använda resurser, arbeta med gemensamma frågor 
och för att säkerställa att frågor inte faller mellan stolarna. Många gånger finns det 
ett delat ansvar mellan myndigheter som behöver koordineras. En nationell sam-
verkansgrupp för främmande arter föreslås bildas för att samordna arbetet med 
främmande arter. Denna samverkansgrupp ska inte ersätta sektorsansvaret för 
främmande arter för de representerade myndigheterna utan ska ses som ett stöd i 
arbetet. 
 
Samverkansgruppen bör komma igång så snart som möjligt. Bland annat ska den 
driva arbetet med främmande arter för att:  

 
• etablera ett rapporteringssystem för främmande arter 
• vara ett stöd till myndigheterna i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner 

och beredskapsplaner för de mest invasiva arterna 
• ta fram metoder för förenklade riskanalyser (screening) för arter som inte 

täcks av befintliga regelverk och standarder 
• utarbeta ett system för de olika stegen i riskanalysprocessen (rapportering 

av främmande arter, screening för bestämning av invasivitet och urval för 
fördjupade riskanalyser) 

• samordna och initiera arbetet med att etablera ett varnings- och respons-
system för invasiva främmande arter 

• ta fram informationsmaterial för gemensamma arbetsområden 
• bistå sektorsmyndigheter i arbetet med att ta fram uppförandekoder i 

samarbete med berörda näringar  
• följa upp lagstiftning inom området  
• vara en länk mellan myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ak-

törer 
• klargöra och precisera myndighetsansvar, betalningsansvar och operativt 

ansvar att utföra själva åtgärderna. Detta förutsätter att ansvar ska vara 
förtydligat i regelverk samt i instruktioner och regleringsbrev från reger-
ingen 

• uppdatering av handlingsplanen för främmande arter 
 
2) En nationell samverkansgrupp för främmande arter föreslås inrättas be-

stående av representanter från Fiskeriverket, Jordbruksverket, Natur-
vårdsverket, Sjöfartsverket och Skogsstyrelsen. De representerade myn-
digheterna ska vara sakfrågeansvariga i frågor som rör invasiva främ-
mande arter, samråda kring gemensamma frågor samt ansvara för att ko-
ordinera myndighets- och sektorsövergripande insatser. Myndigheterna i 
denna grupp ska driva frågor som rör främmande arter inom internatio-
nella forum och samarbeten som berör respektive myndighets ansvarsom-
råde. Behöver regeringsbeslut för att genomföras. 
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Vem: Regeringen samt Fiskeriverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsver-
ket/Transportstyrelsen och Skogsstyrelsen.  
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
 

3) En referensgrupp bestående av ArtDatabanken, Tullverket, övriga berör-
da myndigheter, länsstyrelser, kommuner, universitet, högskolor, 
bransch- och intresseorganisationer samt föreningar ska upprättas och 
ingå i ett nätverk av myndigheter och organisationer som arbetar med 
främmande arter i Sverige. Beroende av vilka frågor som är på agendan, 
varierar vilka i referensgruppen som berörs. Vid behov kan myndigheter i 
referensgruppen tillfälligt adjungeras till samverkansgruppen. ArtData-
banken föreslås ständigt vara adjungerad till samverkansgruppen. 

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Hög 
 

4) En sekretariatsfunktion som bistår nätverket föreslås inrättas. Sekretaria-
tet ska bistå den nationella samverkansgruppen och referensgruppen för 
främmande arter i sina samordningsarbeten, ansvara för driften av webb-
portalen för främmande arter samt bistå myndigheterna med att ta fram 
myndighetsgemensamt informationsmaterial riktat till olika näringar och 
andra målgrupper. Sekretariatet ska dessutom bistå med att ta fram under-
lag för EU-arbetet med invasiva främmande arter och andra internationel-
la frågor som rör främmande arter. Ytterligare omfattande arbetsuppgifter 
för sekretariatet är att stödja myndigheterna i arbetet med riskanalyser (se 
även Bilaga C) och vid socioekonomiska konsekvensbeskrivningar. Be-
höver regeringsbeslut för att genomföras eftersom utökade resurser krävs 
för att bemanna sekretariatet. Är även beroende av beslut angående punkt 
2. 

Vem: Regeringen (för beslut om vem som ges uppdraget att inrätta ett sekretariat), 
sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen (för inrättandet av sekretariatet) 
Prioriteringsgrad: Hög 
 

5) För att bedriva arbetet med främmande arter och genotyper kommer det 
att behövas mer resurser (se konsekvensanalysen Bilaga A). Frågan om 
extra resurser måste beslutas av regeringen. Hur arbetet med främmande 
arter ska prioriteras avgörs av respektive myndighet (såsom Naturvårds-
verket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Tullverket, Sjö-
fartsverket/Transportstyrelsen och länsstyrelserna).  

Vem: Regeringen (för resurser), sektorsmyndigheterna (för prioriteringen) 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
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Svensk webbportal om främmande arter 
Ett väl utbyggt informationssystem är en förutsättning för att effektivt kunna sprida 
information om främmande arter mellan olika myndigheter och andra berörda aktö-
rer. Tillförlitlig och bra information är absolut nödvändig för myndigheternas arbe-
te med att planera och genomföra åtgärder för att förhindra eller minska skador av 
invasiva främmande arter. Idag finns det en portal som tillhandahåller information 
om främmande arter i främst marin- och brackvattensmiljö samt i viss utsträckning 
även sötvattensmiljön (www.frammandearter.se). Portalen behöver vidareutvecklas 
så att den även inkluderar främmande arter i landmiljö och mera utförligt berör 
sötvattensmiljön. Denna nya webbportal ska länkas till sektorsmyndigheternas 
webbsidor om främmande arter, Artportalen, North European and Baltic Network 
on Invasive Alien Species portal (NOBANIS, www.nobanis.org) och portalen om 
biologisk mångfald (www.biodiv.se/intr-art/ ). Därigenom kommer all information 

ArtDatabanken 
ArtDatabanken, en del av Sveriges Lantbruksuniverstet, fungerar som ett nationellt kunskaps-
centrum när det gäller arter och deras förekomst och bevarandestatus. ArtDatabanken kom-
mer att tillsammans med sektorsmyndigheterna att spela en central roll i det fortsatta arbetet 
med främmande arter. Enligt förslagen i den nationella handlingsplanen kommer ArtDataban-
ken, på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med sektorsmyndigheterna i samver-
kansgruppen för främmande arter, att utveckla och driva ett nationellt rapporteringssystem för 
främmande arter, bistå med uppdatering av artlistor och framtagandet av kriterier för klassifice-
ring av främmande arter efter invasivitet, delta i utbytet av artinformation med andra länder 
samt i utvecklingen av ett varnings- och responssystem för främmande arter. 
 
En av grundstenarna i arbetet hos ArtDatabanken är en taxonomisk databas (DynTaxa – 
Dynamisk Taxa) som innehåller uppgifter om 45 000 arter och deras taxonomiska ställning. 
Redan i dagsläget finns uppgifter om enskilda arters ursprung/nationella hemortsrätt i databa-
sen och det är därför mycket enkelt att söka ut och ta fram listor över främmande arter. Genom 
att lägga till information om de enskilda arternas grad av invasivitet (baserat på en kvalificerad 
riskbedömning) finns det möjlighet att på ett enkelt sätt generera en lista över de mest invasiva 
och oönskade arterna.  
 
ArtDatabanken driver sedan år 2000 Artportalen, ett webbaserat rapporteringssystem för 
artobservationer för såväl allmänheten som myndigheter. I dagsläget består Artportalen av sex 
separata rapportsystem (fåglar, växter, småkryp, vertebrater, fiskar och marina evertebrater). 
Sedan 2008 pågår förberedelserna för att skapa en ny, sammanslagen version – Artportalen 2 
– baserad på modernast möjliga teknik. Målsättningen är att den nya portalen ska vara färdig 
och i drift våren 2010. 
 
ArtDatabankens databaser arbetar tillsammans i en hierarkisk struktur. Databasmässigt finns 
det stora fördelar, t.ex. genom att taxonomiska förändringar inte nödvändigtvis föranleder 
förändringar av innehållet i de övriga databaserna. Samtidigt finns det begränsningar, t.ex. är 
det inte möjligt att rapportera och på annat sätt hantera arter som inte är listade i Dynamisk 
Taxa.  
 
Hösten 2008 presenterades resultatet av ”Örebro-projektet”, en studie av möjligheterna för 
länsstyrelser, kommuner och ideella föreningar att få till stånd en effektivare hantering av 
artdata (Länsstyrelserna 2008). Utgångspunkten har varit att undersöka möjligheterna och 
förutsättningarna för att samordna all rapportering och hantering av artdata via Artportalen och 
internet. För att hanteringen av artdata ska fungera effektivt är det dock nödvändigt att man får 
till stånd en mer systematisk rapportering av inventeringsresultat och data från bl.a. miljööver-
vakningen till Artportalen 
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om främmande arter kunna hittas samlat och användaren kunna slussas till ansvarig 
sektorsmyndighet. 
 
6) En nationell, myndighetsgemensam webbportal för främmande arter och 

genotyper bör byggas upp. Webbportalen ska genom att samla och till-
gängliggöra information, fungera som ett nav för informationsspridning 
och utgöra ett arbetsverktyg för berörda myndigheter. För utförligare be-
skrivning av vad webbportalen skulle kunna omfatta, se Höglander 
(2007). Sekretariatet ska ansvara för webbportalens uppbyggnad och 
drift, men samverkansgruppen och referensgruppen ska bidra med konti-
nuerlig uppdatering av informationen. Åtgärden är beroende av beslut 
under punkt 2, 4 och 5. 

Vem: Sekretariatet för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Hög 

 
 

Artinformation och rapporteringssystem 
 
Artlistor och artfakta om främmande arter 
En grundläggande förutsättning för ett effektivt arbete med främmande arter är att 
de arter som redan finns i landet, och de som befaras kunna komma till Sverige, 
identifieras och att uppdaterade förteckningar över dessa alltid finns tillgängliga. 
Som ett underlag för framtida åtgärder behöver fakta om arterna sammanställas i 
artfaktablad och regelbundet uppdateras. Långt ifrån alla främmande arter medför 
några problem. De förtecknade arterna ska därför delas in i klasser baserat på grad 
av invasivitet och bedömd hotbild.  
 
Databaser med artlistor och artfakta över främmande arter i svenska terrestra, söt-
vattens- och marina miljöer finns tillgängliga i den svenska nationella databasen 
som ingår i North European and Baltic Network on Invasive Alien Species 
(NOBANIS) portal (www.nobanis.org) samt för främmande arter i havsmiljö även 
på www.frammandearter.se. Dessa listor baserar sig på information från vetenskap-
lig litteratur samt rapporter från sektorsmyndigheter och forskare. Artlistor och 
faktablad över de marina arterna uppdateras i ett samarbetsprojekt mellan Natur-
vårdsverket, det av Naturvårdsverket finansierade forskningsprogrammet AquAli-
ens och länsstyrelsernas informationscentraler och matas dessutom kontinuerligt in 
i NOBANIS-listorna.  
 
Naturvårdsverket ansvarar för och uppdaterar i dag den svenska databas som ingår 
i NOBANIS-portalen. Denna databas har också använts i uppbyggnaden av ett 
europeiskt informationssystem för Europa, DAISIE (Delivering Alien Invasive 
Species Inventories for Europe), och i Global Invasive Species Databases (globala 
informationssystem för invasiva främmande arter). Den nationella databasen över 
främmande arter innehåller information om arten bl.a. dess ursprung, vektor för 
introduktion och spridning, habitat som påverkas och om den är invasiv samt vilka 
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effekter den ger på biologisk mångfald, socioekonomiska och kulturella värden, 
samt människors och djurs hälsa. Databasen omfattar inte information om främ-
mande arternas utbredning i Sverige. En ytterligare brist i databasen är att invasivi-
tetet inte är klassad på ett systematiskt sätt. Taxonomin behöver också förbättras 
och kan med fördel kopplas till Dynamisk Taxa, en taxonomisk databas som Art-
Databanken utvecklar. 
 
7) ArtDatabanken tar, på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med 

övriga sektorsmyndigheter i samverkansgruppen för främmande arter, 
fram kriterier och ett system för klassificering av främmande arter. Dessa 
kriterier ska bl.a. baseras på graden av invasivitet och hotbild (om den är 
skadlig, potentiellt skadlig eller inte skadlig för biologisk mångfald, sam-
hälle eller hälsa). Kriterierna ska utarbetas i samråd med myndigheterna 
som är representerade i samverkansgruppen för främmande arter, natio-
nalekonomisk kompetens och vara i linje med arbetet som pågår inom 
CBD, EU, EEA (European Environmental Agency), EPPO, HELCOM 
och andra internationella samarbeten.  

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter, Naturvårds-
verket, ArtDatabanken, Centrum för biologisk mångfald, och sekretariatet 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
 

8) Förteckningen över främmande arter i Sverige ska kontinuerligt uppdate-
ras av ArtDatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete 
med sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter. 
Utifrån kriterierna för att bedöma invasivitet (om den är skadlig, potenti-
ellt skadlig eller inte skadlig för biologisk mångfald, samhälle eller häl-
sa), se åtgärdsförslag 7, ska arterna delas in i klasser. Utarbetandet av 
dessa förteckningar ska ske i nära samarbete med angränsande länder.  

Vem: Naturvårdsverket, ArtDatabanken och övriga sektorsmyndigheter i samverkans-
gruppen för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Hög 
 

9) ArtDatabanken får i uppdrag av Naturvårdsverket att sammanställa och 
uppdatera relevanta artfakta i samråd med berörda myndigheter. Högsta 
prioritet ska vara att ta fram information om de mest invasiva arterna. In-
formationen om arterna ska sammanfattas i faktablad som ska vara åt-
komliga via den myndighetsgemensamma webbportalen. 

Vem: ArtDatabanken, Naturvårdsverket och övriga sektorsmyndigheter i samverkans-
gruppen för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Medium 
 

10) Sverige ska aktivt delta i internationella samarbeten t.ex. inom EU, EEA 
och NOBANIS när det gäller att ta fram artlistor och kriterier för hur ar-
terna ska delas in i riskklasser. Redan pågående arbete. 

Vem: Regeringen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket 
samt ArtDatabanken (på uppdrag av Naturvårdsverket) 
Prioriteringsgrad: Hög 
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Rapporteringssystem för förekomst och utbredning av främmande 
arter  
Information om arters utbredning i landet kan erhållas från t.ex. miljöövervak-
ningsprogram (nationella såväl som regionala), inventeringar, recipientkontrollpro-
gram, ideella föreningar och allmänheten. Denna information finns idag i t.ex. 
nationella och regionala databaser, hos sektorsmyndigheter, universitet, högskolor 
och museer. Sedan år 2000 finns möjligheten att rapportera in artobservationer till 
Artportalen (http://artportalen.se), ett webbaserat rapporteringssystem, som drivs 
av ArtDatabanken. Artportalen är öppen för alla (såväl myndigheter som allmän-
het) som vill rapportera in, hantera, visualisera och hämta data.  
 
Tidigare erfarenheter har visat att ideella insatser för rapportering kan vara mer 
omfattande och betydligt mer kostnadseffektiva än vad som kan genomföras inom 
ramen för miljöövervakningsprogram (se Bilaga B om Övervakning). Artportalens 
möjligheter att samla all information om arters utbredning från såväl myndigheter 
såväl som allmänheten på ett ställe gör det därför till ett lämpligt system att använ-
da även för rapportering av främmande arter. Idag sker merparten av alla fyndregi-
streringar i Artportalen på frivillig väg. 
 
11) ArtDatabanken ska på uppdrag av Naturvårdsverket bygga upp ett natio-

nellt rapporteringssystem för förekomst och utbredning av främmande ar-
ter. Systemet bör vara knutet till Artportalen och ArtDatabanken bör vara 
värd för rapporteringssystemet, samt ansvara för dess utveckling och 
drift. Systemet ska vara öppet för rapportering från miljöövervaknings-
program och allmänhet samt fungera som ett komplement till dagens na-
tionella och regionala databaser för miljöövervakning och internationell 
rapportering. ArtDatabanken ska kvalitetssäkra och tillgängliggöra data 
till det föreslagna sekretariatet för främmande arter. Förutom de orga-
nismgrupper som idag omfattas av rapporteringssystemet bör detta nya 
rapporteringssystem även omfatta svamp-, virus- och bakteriesjukdomar 
på växter och djur som ger karakteristiska, visuella symptom. Arbetet bör 
samordnas med utarbetandet av Artportalen 2. 

Vem: ArtDatabanken, Naturvårdsverket, sekretariatet för samverkansgruppen 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
12) Vid artinventeringar och för miljöövervakningsdata av relevans för Art-

portalens syften och som sker i statens regi bör utföraren åläggas en rap-
porteringsskyldighet av artfynd av främmande arter till Artportalen. Den-
na rapportering ska inte ersätta rapporteringen till nationella databasvär-
dar, utan bara vara ett komplement till dessa. För arter som är klassade 
som invasiva på den nationella listan över främmande arter ska rutiner för 
snabb inrapportering till Artportalen utvecklas.   

Vem: Naturvårdsverket, sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande 
arter, ArtDatabanken 
Prioriteringsgrad: Hög 
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Åtgärder för att förebygga, utrota och kontrol-
lera invasiva främmande arter 
 
Grunder för åtgärdsarbetet 
Sverige ska arbeta utifrån den av Konventionen om biologisk mångfald (CBD 
2002) föreslagna trestegsmodellen i sitt åtgärdsarbete med främmande arter: 1) 
förebyggande åtgärder så att arten inte introduceras, 2) snabb upptäckt och utrot-
ning och 3) kontroll och begränsning av etablerade arter (Figur 3). Genom att arbe-
ta med förebyggande åtgärder för att förhindra att invasiva främmande arter kom-
mer in i landet eller sprids inom landet kan kostnaderna för åtgärdsarbetet hållas 
nere avsevärt (se konsekvensanalysen i Bilaga A). Åtgärdsarbetet ska samordnas 
av sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter. 
 

 

Förebygga Snabb upptäckt
Utrota

Begränsa
Kontrollera

Steg 1. Steg 2. Steg 3.

Förebygga Snabb upptäckt
Utrota

Begränsa
Kontrollera

Steg 1. Steg 2. Steg 3.

 
Figur 3. CBD:s trestegsangreppssätt att hantera främmande arter och genotyper: Steg 1) att vidta 
åtgärder för förebygga introduktion av främmande arter, Steg 2) om förebyggande åtgärder miss-
lyckas så är det viktigt att arten upptäcks så snabbt som möjligt och därefter ska utrotning av 
arten ske, Steg 3) om utrotning inte är möjligt ska artens skadeverkning och utbredning begrän-
sas och kontrolleras 

 
 
13) Sverige ska först och främst arbeta med förebyggande åtgärder för att 

minska risker för negativa effekter från främmande arter på biologisk 
mångfald, samhällsekonomi eller människors och djurs hälsa. Mycket av 
arbetet kan påbörjas nu men för att kunna arbeta förebyggande fullt ut 
krävs dels ändringar i EU:s regelverk som tillåter begränsning i införsel 
av invasiva främmande arter dels att resurser avsätts till de förebyggande 
åtgärderna. 

Vem: Regeringen (ändringar av EU:s regler), sektorsmyndigheter, länsstyrelser och 
kommuner 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
14) Sverige ska arbeta för att motverka effekterna av redan förekommande 

och etablerade invasiva främmande arter. Metoderna ska vara kostnadsef-
fektiva och skonsamma mot andra organismer så att de inte i sig orsakar 
större skada. 

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter, länsstyrelser, 
kommuner, övriga sektorsmyndigheter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
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Riskanalys och kriterier för riskklassificering 
Långt ifrån alla arter medför några problem när de kommer till en ny plats. Risk-
analys är den process där man identifierar möjliga hot mot något skyddsvärt, be-
dömer hur stor sannolikhet det är att skada uppstår och hur stor skadan blir, under 
olika handlingsalternativ. Riskanalyser bör ges en central roll i all hantering av 
främmande arter och genotyper, eftersom de utgör ett redskap för att skilja ut de 
mindre riskfyllda momenten och organismerna från dem som utgör en påtaglig 
risk. Riskanalyser bör ligga till grund för arbetet med främmande arter vid: 
a) riskklassificering av främmande arter för upprättande av ett listsystem över 
”svarta”, ”grå” och ”vita” arter (se förklaring nedan) 
b) tillståndsprövning vid avsiktliga introduktioner  
c) underlag för lagstiftning eller andra åtgärder 
d) identifiering av införsel- och spridningsvägar för oavsiktliga introduktioner 
e) framtagande av underlag för upprättande av beredskapsplaner 
För identifiering av arter som kan bli ett problem kan man använda en förenklad 
riskanalysprocedur. En fullständig riskanalys som följer internationella standarder 
och därmed acceptans av WTO genom SPS-avtalet är nödvändig som underlag för 
att införa åtgärder som förbjuder eller begränsar handel och förflyttning av en inva-
siv främmande art. För mer utförlig beskrivning av riskanalyser se Bilaga C.  
 
 
GEMENSAMMA RISKANALYSMETODER  

Sverige har för närvarande små möjligheter att införa åtgärder som begränsar av-
siktlig införsel av invasiva arter, som inte är reglerade i lagstiftning. En fullständig 
riskanalys enligt standarder som accepteras av WTO:s SPS-avtal är en förutsättning 
för att kunna begränsa handel med en art. Det internationella samarbetet är viktigt 
framför allt inom EU. Sverige bör också på lämpligt sätt engagera sig i det fortsatta 
arbetet i sammanhang som EPPO, OIE, CBD m.fl. Det gäller särskilt arbetet med 
att utveckla gemensamma riskanalysmetoder, standarder och reglering av invasiva 
främmande arter. 
 
15) I arbetet med att ta fram EU-strategin för invasiva främmande arter bör 

Sverige agera för att internationellt gemensamma riskanalysmetoder och 
procedurer utvecklas för organismgrupper och användningsområden som 
inte täcks av befintliga EU-regleringar. Pågående arbete. 

Vem: Regeringen, Naturvårdsverket och övriga berörda sektorsmyndigheter i samver-
kansgruppen för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
16) Det finns idag ett antal olika riskanalysmetoder som används i olika län-

der. Dessa behöver utvärderas för att klarlägga om de behöver vidareut-
vecklas för att kunna användas för svenska förhållanden. För de orga-
nismgrupper eller användningar som inte täcks i befintliga standarder be-
höver metoder, standarder och protokoll för riskanalys utvecklas.  
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Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter och dess sek-
retariat i samarbete med forskare på riskanalys 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
17) Nationell kompetens behöver stärkas för att utveckla och utföra riskana-

lyser som stöd för sektorsmyndigheternas arbete. En funktion för riskana-
lys behöver inrättas för att stödja myndigheterna i arbetet med riskanaly-
ser som bör ha starka kopplingar med såväl berörda myndigheter som 
forskning på området. Denna tjänst kan lämpligen placeras på sekretaria-
tet för främmande arter. Beroende av att forskning på området prioriteras 
(se punkt 34). 

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter och sekretaria-
tet för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
 

 
 
ETT LISTSYSTEM FÖR FRÄMMANDE ARTER 

Ett listsystem över riskklassificerade arter är ett viktigt redskap i arbetet för att 
förhindra att de invasiva främmande arterna orsakar negativa effekter (Bernkon-
ventionen 2004). I detta system identifieras arter som bedöms medföra en hög risk. 
Dessa arter införs på den ”svarta” listan. Arter som bedöms medföra en låg risk 
införs på den ”vita” listan och arter där kunskap saknas och som ska prövas från 
fall till fall införs på den ”grå” listan. För avsiktliga introduktioner kan detta listsy-
stem användas för att identifiera vilka arter som bör handskas med försiktighet 
samt vilka arter som bör prioriteras för utrotning och bekämpningsåtgärder. I det 
förebyggande arbetet för oavsiktliga introduktioner kan ”svarta” listan användas 
för att skapa en beredskap att hantera särskilt oönskade introduktioner. Framför allt 
kan listsystemet bidra till att öka medvetenhet om riskerna med introduktioner. I 
arbetet med att ta fram listsystemet är det viktigt att involvera relevanta experter på 
riskanalys. Information om listsystemet bör, när det är färdigt, spridas t.ex. till 
berörda näringar. 

 
18) Ett listsystem med ”svarta”, ”grå” och ”vita” listor för främmande arter 

behöver tas fram, där indelningen är baserad på riskanalyser. Listsystemet 
kan användas för att identifiera vilka arter som innebär hög risk för nega-
tiva effekter samt vilka arter som bör prioriteras för utrotning eller be-
kämpningsinsatser. Utveckling av listsystemet bör ske i samverkan med 
andra länder. Är beroende av att lämpliga riskanalysmetoder tas fram. 

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter, sekretariatet, 
ArtDatabanken, Centrum för Biologisk Mångfald 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
 

19) Invasiva främmande arter som redan förekommer i landet eller som befa-
ras snart kunna introduceras eller spridas hit ska riskanalyseras som un-
derlag för riskklassificeringen. Den sektorsmyndighet som ska utföra 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 74

riskanalysen avgör i samarbete övriga sektorsmyndigheter i samverkans-
gruppen för främmande arter vilka invasiva arter som ska prioriteras. Ar-
betet ska utföras i samarbete med experter. Utförda riskanalyser ska do-
kumenteras och finnas tillgängliga på webbportalen för främmande arter. 

Vem: Enskilda sektorsmyndigheter, sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för 
främmande arter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
 
RISKANALYSER VID OLIKA VERKSAMHETER 

Den som ansöker om tillstånd för en avsiktlig introduktion av en främmande art 
eller initierar en verksamhet som oavsiktligt kan medföra införsel av en invasiv 
främmande art (via barlastvatten, m.m.) bör vara ansvarig för att utföra en riskana-
lys. Enligt CBD:s och Bernkonventionens riktlinjer om invasiva främmande arter 
och principen förorenaren betalar (Polluter Pays Principle) ska kostnaden för att 
utföra riskanalysen bäras av den som ansöker om tillstånd för en verksamhet. Den 
som avser att använda ett nytt skogsodlingsmaterial måste t.ex. redan idag genom-
föra en miljöanalys enligt Skogsvårdslagen (1979:429). Likaså gäller vid utsättning 
av fisk enligt fiskeförordningen (1994:1715). Fiskeriverket eller länsstyrelsen har 
möjlighet att kräva en analys av vilken effekt utsättningen av en viss art har på 
miljön. Med stöd av samma förordning kan myndigheterna även begära att utsätta-
ren står för kostnaderna för analysen. Idag finns det emellertid inte juridiska grun-
der för att kräva riskanalyser för andra organismgrupper. En förutsättning för ge-
nomförande av detta är ändringar i lagen.  
 
Berörda sektorsmyndigheter och tillståndsgivande myndigheter ska ansvara för att 
granska den utförda riskanalysen och se till att den genomförs på ett tillfredsstäl-
lande sätt. En förenklad s.k. ”screeningsprocedur” kan användas för en första be-
dömning. En fullständig riskanalys behövs för arter som bedöms utgöra ett allvar-
ligt hot mot biologisk mångfald, socioekonomiska och kulturella värden, samhälle 
och hälsa (”svarta” listans arter) eller för arter där man är osäker (”grå” listans 
arter). 
 
20) Berörda myndigheter och tillståndsgivande myndigheter bör ansvara för 

att riskbedömning blir utförda av verksamhetsutövarna för de arter som 
föreslås bli introducerade. Behöver ändringar i nationella regelverk och 
EU-regelverk för att genomföras. 

Vem: Regeringen (för lagändring), sektorsmyndigheter i samverkansgruppen för främ-
mande arter, länsstyrelser  
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
 

21) Spridningsvägar och vektorer för oavsiktliga introduktioner ska identifie-
ras genom riskanalysförfarande av respektive berörd sektorsmyndighet 
med stöd av sekretariatet för främmande arter. Arbetet ska utföras i sam-
arbete med experter. Utförda riskanalyser ska dokumenteras och finnas 
tillgängliga på webbportalen för främmande arter. 
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Vem: Enskilda sektorsmyndigheter, sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för 
främmande arter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
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Förslag till ”svarta”, ”grå” och ”vita” listor över arter 
Strukturen och klassindelning av arter i listor över ”svarta”, ”grå” och ”vita” arter kommer att 
förändras i arbetet med att ta fram kriterier. Detta är ett första förslag på denna indelning: 
 
”Svarta” listan består av främmande arter eller genotyper som i en fullständig riskanalys 
bedöms innebära ett allvarligt hot mot biologisk mångfald, hälsa och/eller socioekonomiska 
eller samhällsvärden. Arter på ”svarta” listan kan delas in i tre statusklasser: 
Kategori I: Främmande arter som är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald, socioekono-
miska och kulturella värden, samhälle eller människors och djurs hälsa och är reglerade i 
EU och eller svensk lagstiftning. 
Kategori II. Främmande arter som bedöms vara ett allvarligt hot och som inte är reglerade i 
lagstiftning. Denna kategori kan innehålla flera grupper: 
 a) Alarmlista. Arter som ännu inte finns i landet men efter en fullständig riskanalys bedömts 
kunna orsaka allvarliga skador om den introduceras till Sverige. Om en av dessa arter 
upptäcks bör omedelbara aktioner tas för att utrota arten innan den etablerar sig. Denna 
klass innehåller kandidater för reglering. 
b) Aktionslista. Invasiva arter eller potentiellt invasiva främmande arter som redan finns 
etablerade i Sverige och orsakar eller kan orsaka allvarliga skador, men finns i litet antal 
eller i ett begränsat område och är möjlig att utrota. Åtgärder för att utrota arten bör vidtas. 
Denna klass innehåller också kandidater för reglering. 
c) Bekämpningslista. Invasiva arter som orsakar allvarliga skador och som redan finns i 
landet i stort antal eller i ett så stort geografiskt område att utrotning inte längre är möjlig. 
Åtgärder bör dock vidtas för att kontrollera dessa populationer eller begränsa deras effek-
ter, särskilt för att skydda hotade arter eller miljöer viktiga för biologisk mångfald eller sam-
hällsintressen. 
Kategori III. Främmande arter som har nyligen upptäckts och bedöms i en första scree-
ningsprocess kunna vara ett allvarligt hot mot biologisk mångfald, socioekonomiska och 
kulturella värden, samhälle, eller människors och djurs hälsa. Prioriterade för fullständig 
riskanalys. 
  
”Grå” listan är arter man är osäker på om de utgör ett allvarligt hot mot biologisk mång-
fald, socioekonomiska och kulturella värden, samhälle, eller människors och djurs hälsa 
eller att man saknar tillräckligt bra kunskap för att kunna göra en kategorisk bedömning och 
som måste genomgå riskanalys före introduktion då tillstånds krävs, d.v.s. provas från fall-
till-fall.  
 
”Vita” listan är arter som efter en riskanalys bedömts att sannolikt innebära en mycket låg 
eller ingen risk för skador på biologisk mångfald, socioekonomiska och kulturella värden, 
samhälle, eller människors och djurs hälsa. Riskerna bedöms vara acceptabla. Introduktion 
av arter på vita listan kan ske utan reglering eller förbehåll. 
 

 

 
 
Riskklassificering av arter kan underlätta planeringen över vilka arter som ska prioriteras för 
åtgärder. 
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Åtgärdsplaner  
För att kunna hantera en främmande invasiv art måste åtgärdsplaner tas fram, helst 
innan en art kommer till landet. I en åtgärdsplan ingår t.ex. information om arten i 
fråga, identifiering av vektorer och spridningsvägar, dess effekter i den nya miljön 
samt beskrivning av effektiva åtgärder som kan vidtas för att förhindra arten från 
att introduceras, för utrotning, kontroll och begränsning av artens negativa effekter. 
Åtgärdsplanerna bör också innehålla planer för uppföljning av de föreslagna åtgär-
derna. För särskilt oönskade arter eller när flera myndigheter och organisationer är 
berörda av beslut av åtgärder ska en beredskapsplan ingå i åtgärdsplanen (se nedan 
om beredskapsplaner). 
 
Långsiktig planering och samordning av åtgärderna är mycket viktigt för ett bra 
resultat. Bekämpning av en invasiv främmande art är fruktlös på sikt om inte be-
kämpning också sker i angränsande områden, t.ex. är förutsättningarna att hindra 
fortsatt invandring av mårdhund till Norrbotten helt beroende av hur frågan hante-
ras i Finland (se även Bilaga G7 om mårdhund). Det är därför viktigt att planerade 
åtgärder samordnas mellan berörda sektorsmyndigheter och länsstyrelser, kommu-
ner och andra aktörer och att ansvarsområdena är klart definierade. Samarbete över 
gränserna med grannländer är också mycket viktigt. 
 
Respektive myndighet ska avgöra vilka arter som ska prioriteras samt vilka åtgär-
der som ska sättas in. Länsstyrelser och kommuner ska vid behov ansvara för att 
åtgärdsplanerna anpassas efter regionala och lokala förhållanden. Samverkans-
gruppen för främmande arter ska utgöra ett stöd och ett diskussionsforum i denna 
process. Bedömningen av vilka arter som ska prioriteras och vilka åtgärder som ska 
sättas in ska baseras på riskanalyser, konsekvensanalyser och kostnadsbedömning-
ar som tas fram av respektive berörd myndighet.  
 
Generella åtgärdsplaner bör även utpeka särskilda områden med högt skyddsvärde 
(naturreservat, nationalparker, dricksvattentäkter m.m.) samt områden med många 
hotade arter (rödlistade arter) där åtgärder för att förhindra eller minska hotet från 
invasiva främmande arter bör sättas in (som ett underlag för åtgärdsplaner för en-
skilda arter).  
 
22) Berörda myndigheter ska ansvara för att ta fram åtgärdsplaner för invasi-

va främmande arter inom sitt ansvarsområde i linje med trestegsmodellen 
(förebyggande, utrotning och kontroll). Åtgärdsplanerna ska göras till-
gängliga via den gemensamma webbportalen. Åtgärdsplanerna ska regel-
bundet utvärderas och uppdateras av berörd myndighet. 

Vem: Sektorsmyndigheter, länsstyrelser, kommuner och sekretariatet för främmande 
arter 
Prioriteringsgrad: Hög 
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23) Betalningsansvar och operativt ansvar att utföra åtgärder för att bekämpa 
invasiva främmande arter bör preciseras i åtgärdsplaner för enskilda arter 
och/eller livsmiljöer samt i skötselplaner för skyddade områden. Kräver i 
vissa fall att nytt regelverk tas fram för att förtydliga ansvaret. 

Vem: Länsstyrelser, Naturvårdsverket och övriga sektorsmyndigheter i samverkans-
gruppen för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Medium 

 
 
Beredskapsplaner 
En god beredskap behövs för att kunna agera på ett precist och ändamålsenligt sätt 
vid introduktion eller spridning av särskilt oönskade invasiva arter. Detta är av 
särskild betydelse när flera myndigheter och organisationer är berörda av beslut om 
åtgärder som t.ex. utrotning. För dessa arter behöver beredskapsplaner tas fram. En 
beredskapsplan utgör en del av en åtgärdsplan (se åtgärdsplaner ovan).  
 
24) Samverkansgruppen för främmande arter föreslås samordna arbetet med 

att utveckla beredskapsplaner i samarbete med berörda länsstyrelser. Be-
redskapsplaner ska upprättas för arter som bedöms utgöra ett allvarligt 
hot mot biologisk mångfald, samhälle och hälsa. Prioriteringsordningen 
ska baseras på riskanalys och konsekvensanalys (utifrån hotbild och ef-
fekt). Kan till viss del genomföras redan idag för riktigt akuta arter som 
bedöms vara höginvasiva och som prioriteras högt hos de inblandade 
myndigheterna. 

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter tillsammans 
med länsstyrelser, kommuner, experter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
 

Åtgärds- och beredskapsplaner 
Åtgärdsplanen är en sammanställning av den information som finns om nya arter och 
vilka möjliga åtgärder som kan vidtas till följd av givna förutsättningar, riskanalyser och 
konsekvensanalyser. Beredskapsplanerna, en del av åtgärdsplanerna, är en i förväg 
överenskommen plan mellan berörda myndigheter och kommuner hur åtgärder ska 
genomföras. 
 
I åtgärdsplan ska t.ex. ingå: 
- information om arten ifråga, dess biologiska och ekologiska egenskaper i ursprungs-
området  
- ekologiska effekter i den nya miljön och habitat som kan påverkas  
- spridningsvägsanalys – vektorer för introduktion och spridning, möjligheter att hindra 
spridningen, samt områden där arten först kan tänkas  
- beskrivning av effektiva åtgärder som kan vidtas (för att förebygga introduktion samt 
för utrotning, kontroll och begränsning av artens negativa effekter) 
- planer för uppföljning av vidtagna åtgärder  
- beredskapsplaner 
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I beredskapsplanen ingår t.ex.: 
- kartläggning av vilka beslutsfattare och tjänstemän som behöver informeras vid en 
varning och vem som ska ansvara för att åtgärder vidtas 
- identifierade möjliga alternativa åtgärder 
- identifiering av administrativa och juridiska hinder och möjligheter för att snabbt kunna 
få tillstånd för åtgärder när så krävs 
- identifiering av källor till finansieringen för att vidta åtgärderna 

 
 
Övervakning  
Övervakningen av främmande arter behöver primärt fylla två syften: dels rapporte-
ra nya främmande arter, dels följa utbredningen och effekter i miljön av etablerade 
invasiva främmande arter och främmande arter som befaras kunna bli invasiva. 
Övervakningen ska kunna visa tillstånd och trender vad gäller effekten av främ-
mande arter, utfallet av åtgärder och leva upp till internationella rapporteringskrav. 
De nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen kan i mycket begrän-
sad omfattning rapportera fynd av nya främmande arter. Miljöövervakningens 
stationsnät utgör t.ex. glesa stickprov över landet som utförs glest i tiden (se vidare 
Bilaga B). Programmen kan i viss grad utvecklas för att fånga upp utbredning och 
effekter av invasiva främmande arter. Utan förstärkning i form av särskilda medel 
kommer Sverige inte att kunna leva upp till EG-direktiven vad gäller rapportering 
av främmande arter. Omprioritering inom ramen för befintliga resurser bedöms inte 
vara lämpligt eller möjligt, eftersom det skulle medföra nedläggning av andra vik-
tiga delar i miljöövervakningen (vikten av långa tidsserier). 
 
För att övervakningen av invasiva främmande arter och arter som befaras vara 
invasiva ska kunna fylla utpekade syften behöver den nationella och regionala 
miljöövervakningsprogrammen kompletteras med andra övervakningsinsatser (se 
vidare Bilaga B). Av särskild vikt är att snabbt kunna sätta in åtgärder i samband 
med introduktion för att förhindra etablering och vidare spridning (se Konsekvens-
analys Bilaga A). En sådan övervakningsinsats kan vara inventeringar inom ett 
utpekat område eller av en utpekad art. Inventeringarna kan samordnas med utrot-
ningsåtgärder, t.ex. om det gäller särskilt oönskade arter som ännu inte är etablera-
de i landet. Övervakning behöver även utföras i högriskområden där invasiva främ-
mande arter kan introduceras eller i områden som särskilt gynnar etablering. Ett 
exempel är verksamheter som släpper ut varmvatten (t.ex. kärnkraftverk och vissa 
industrier) som kan gynna invasiva främmande arter som annars inte skulle klara 
klimatet så väl. 
 
25) Särskilda medel för övervakning av främmande arter behöver tillföras 

den regionala och nationella miljöövervakningen för att Sverige ska kun-
na leva upp till rapporteringskraven om förekomst och utbredning av 
främmande arter enligt gällande EG-direktiv (se även Bilaga A om kon-
sekvensanalys samt Bilaga B om Övervakning). Samordning måste göras 
med övriga myndigheters miljöövervakningsprogram samt med interna-
tionella miljöövervakningsprogram. 
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Vem: Naturvårdsverket, länsstyrelserna, övriga berörda myndigheter som bedriver mil-
jöövervakning 
Prioriteringsgrad: Hög 

 
26) Berörda myndigheter bör identifiera högriskområden för introduktion 

samt områden som kan vara särskilt känsliga för påverkan av invasiva 
främmande arter. I de fall där verksamhetsutövning kan leda till att 
högriskområden uppstår, bör krav om övervakning, rapportering och be-
redskapsplaner inom ramen för recipientkontrollen övervägas. Därtill ska 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna vid behov, upprätta särskilda över-
vakningsprogram med inriktning på: a) arter som är särskilt invasiva, b) 
särskilt känsliga områden (som t.ex. dricksvattentäkter och naturreservat), 
c) att skydda särskilt hotade arter (t.ex. rödlistade arter) eller d) områden 
där risken är stor för introduktioner.  

Vem: Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen, Sjöfartsver-
ket/Transportstyrelsen, länsstyrelser, kommuner  
Prioriteringsgrad: Hög 
 
 

Allmänheten och olika intresseföreningar är mycket viktiga källor till information 
om främmande arter. Dessa ideella rapportörer kan bidra med information om fö-
rekomst av nya främmande arter och utbredning av redan introducerade främmande 
arter på ett sätt som inte är möjligt inom ramen för den nationella och regionala 
miljöövervakningen (se vidare Bilaga B). 
 
27) Myndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter och ArtData-

banken bör inleda en diskussion med organisationer och föreningar som 
kan engageras för rapportering av introduktioner och utbredning av 
främmande arter. Kan genomföras när rapporteringssystemet är igång. 

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter, ArtDataban-
ken 
Prioriteringsgrad: Hög 
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Varnings- och responssystem för främmande arter 
Sverige behöver utveckla en god beredskap för att kunna agera på ett effektivt sätt 
vid introduktion eller spridning av särskilt oönskade nya arter. Syftet med ett var-
nings- och responssystem (Early Warning and Rapid Response System) är att di-
rekt få ut information till berörda myndigheter när en invasiv art upptäcks, för att 

Övervakning 
Om en invasiv främmande art har introducerats är det mest effektivt att sätta in åtgärder 
snabbt för att förhindra etablering och vidare spridning (se Konsekvensanalys bilaga A). Detta 
förutsätter en tidig upptäckt efter introduktionen. För att övervakningen ska kunna visa på 
tillstånd och trender vad gäller förekomst och effekten av främmande arter, utfallet av åt-
gärdsprogram och leva upp till internationella rapporteringskrav behöver de befintliga miljö-
övervakningsprogrammen kompletteras med andra typer av övervakningsinsatser (se även 
bilaga B). 
 
Övervakningssystemet för främmande arter föreslås utgöras av fyra delar:  
- Nationell och regional miljöövervakning – Kan bidra med viss information om utbredning 
och effekter av främmande arter förutsatt att befintliga övervakningsprogram stärks med 
utpekade medel. Miljöövervakningsprogrammen är en förutsättning för att Sverige ska kunna 
möta rapporteringskraven inom EG-direktiven. 
 
- Inventeringar – Kan bidra med information om utbredning och effekter av invasiva främ-
mande arter eller arter som befaras vara invasiva inom ett utpekat område. Dessa undersök-
ningar kan samordnas med utrotningsåtgärder t.ex. om det gäller särskilt oönskade arter som 
ännu inte är etablerade i landet. Ett aktuellt exempel är mårdhunden.  
 
- Övervakning i högriskområden – Övervakning i områden där invasiva främmande arter 
kan introduceras eller där förutsättningar finns som kan gynna deras etablering.   Importham-
nar för rundvirke, flis och brännved m.m. är aktuella exempel. 
 
- Ideell rapportering – Kan bidra med information om nya främmande arter och spridning av 
redan introducerade främmande arter på ett sätt som inte är möjligt inom ramen för den na-
tionella och regionala miljöövervakningen. 
 
 

Nationell & regional
miljöövervakning

Högriskområden Inventering Ideell rapportering

Artportalen

Sekretariat

Samverkansgrupp

Åtgärd

Internationella forum 
och databaser

Omvärldsdata

Referensgrupp

 
 

Informationsflödet genom övervakningssystemet 
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effektiva åtgärder snabbt ska kunna sättas in för att förhindra etablering eller be-
gränsa negativa effekter (se Bilaga D för mer utförlig beskrivning).  
 
Det är viktigt att det svenska varnings- och responssystemet är en integrerad del av 
det europeiska varningssystemet som är under utveckling (se vidare diskussion om 
varningssystem inom EU nedan).  
 
28) Sverige behöver utveckla ett varnings- och responssystem för invasiva 

främmande arter. Varningssystemet ska byggas upp och kopplas till: a) 
rapporteringssystemet för främmande arter via Artportalen, b) listsyste-
met med de ”svarta”, ”grå” och ”vita” listorna, c) samarbetet mellan den 
nationella samverkansgruppen och nätverket av myndigheter och refe-
rensgrupp, samt d) även omfatta en nära kontakt med angränsade länder. 
Varningssystemet bör även utvecklas i samarbete med och vara kompati-
belt med den föreslagna europeiska tidiga varnings- och responssystemet. 

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter, ArtDataban-
ken, referensgruppen för främmande arter  
Prioriteringsgrad: Hög 
 

 
BESKRIVNING AV DET FÖRESLAGNA VARNINGS- OCH RESPONSSYSTEMET 

Det föreslagna varnings- och responssystemet bygger på ett utvecklat samarbete 
mellan myndigheter och andra berörda organisationer för att samla in och bearbeta 
information, kommunicera information till berörda parter och att snabbt sätta 
igång responsåtgärder (se Figur 4, samt Bilaga E för mer information).  
 
Förvarning om när och hur (d.v.s. genom vilka spridningsvägar och vektorer) en ny 
art kan komma in i landet kan ske genom omvärldsbevakning. Information om fynd 
av en ny invasiv art inom landet kan också rapporteras in från t.ex. Artportalen, 
miljöövervakningsprogram, inventeringar, forskare, allmänheten eller berörda 
näringsidkare (se Bilaga B om Övervakning). Sekretariatet sammanställer ett un-
derlag för bedömning. Finns en åtgärdsplan och eventuellt en beredskapsplan kan 
berörda myndigheter fatta beslut och snabbt sätta in åtgärder. Saknas riskanalys 
behöver en sådan genomföras akut.   
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Övervakning
– Ny art upptäcks

Rapportering till ArtDatabanken
Kvalitetssäkring 

Information till Sekretariatet, berörda 
sektorsmyndigheter och Länsstyrelser

Riskbedömning
Sektorsmyndigheter, Sekretariat och Experter

Åtgärd
Sektorsmyndigheter, Länsstyrelser och Kommuner

Beredskapsplaner
Sekretariat, Sektorsmyndigheter, Länsstyrelser

Omvärldsbevakning
Internationella informationssystem
– Ny art kan komma in i Sverige

Information till Samverkansgruppen
och/eller Sekretariatet

 
Figur 4. Hur informationsflödet kan se ut i ett varnings- och responssystem och förslag på vem 
ska agera och när. 
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Mårdhund – en art som snabbt sprider sig i norra Sverige 
 

 

 
Foto: Pekka Nikander 

 
Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) orsakar mycket stor ekologisk skada i de länder 
där den etablerat sig. Den utgör särskilt ett hot för markhäckande fåglar och groddjur och 
kan också sprida rabies och bandmasken Echinococcus multilocularis. Bandmasken kan via 
infekterade djurs avföring, som kommit i kontakt med bär och svamp, sprida sig till männi-
skan. Infektionen kan bl.a. leda till leversvikt med dödlig utgång.  
 
Från slutet av 1920-talet och fram till mitten av 1950-talet (ca 1927–1955) släpptes minst 
9000 vuxna djur ut i det fria i nuvarande Ukraina, Vitryssland, Ryssland och Lettland. Mård-
hunden har därefter spritt sig vidare. I mitten av 1970-talet var mårdhunden fast etablerad i 
södra och mellersta Finland. I Sverige finns det i dagsläget bekräftade fynd från Norrbotten 
och Västerbotten. Den första föryngringen konstaterades 2006 då en kull hittades på Hapa-
randa Sandskär. 
 
Mycket lite har gjorts för att stoppa etablering och förökning av mårdhund i Sverige. Orsaken 
till detta var oenighet inom länsstyrelsen kring myndighetens ansvar, roll och möjligheter i 
denna fråga. Bland annat rörde oenigheten frågan om jakt i en nationalpark. De första aktiva 
insatserna från myndighetshåll genomfördes hösten 2006, då Länsstyrelsen i Norrbottens 
län initierade jakt på Haparanda Sandskär inom Haparanda skärgårds nationalpark. En viss 
jakt genomfördes våren 2007 och våren 2008. Naturvårdsverket bekostade hösten 2008, till 
en kostnad på 1,5 miljoner kr, ett projekt som syftar till att utrota mårdhunden och att ta fram 
ett förslag till storskaligt och kontinuerligt varningssystem för att upptäcka och avliva invade-
rande mårdhundar. Sedan tolv föryngringar konstaterats över ett stort område i Norrbottens 
län har Naturvårdsverket satsat ytterligare 2,7 miljoner kr under 2008 för att försöka utrota 
mårdhunden i Sverige. 
 
Ett problem som starkt bidragit till att det tagit så lång tid innan åtgärder för att stoppa mård-
hunden satts in har varit den stora okunskap som funnits hos myndigheter, andra beslutsfat-
tare och allmänheten om den fulla hotbilden och alla de negativa konsekvenser som före-
komst av mårdhund kan medföra.  
 
Kostnader i Finland för att hålla mårdhundspopulationerna i skyddsvärda våtmarker på en 
acceptabel nivå genom ekonomiskt stöd till fällor och materiel samt till frivilliga oavlönade 
jägare ligger omkring 3,3 Euro per hektar och år. Sverige har drygt 9 miljoner hektar våtmar-
ker och med en kostnad på 3,3 Euro per hektar och år så blir resultatet den tänkvärda siffran 
29,7 miljoner Euro per år. Detta under förutsättning att det finns tillräckligt med jägare som 
är villiga att ställa upp utan ersättning. 
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Uppföljning av introduktioner och utsättningar 
Ett effektivt nationellt arbete med främmande arter förutsätter att det finns lättill-
gänglig information om godkända introduktioner och om utbredningen av olika 
introducerade arter. Tillståndsprövade och anmälningspliktiga utsättningar sam-
manställs till viss del hos olika tillståndsgivande myndigheter. Fiskeriverket och 
länsstyrelserna har t.ex. sammanställt en gemensam databas över beviljade tillstånd 
för utsättning av fisk. Skogsstyrelsen har registrerat områden större än 0,5 hektar 
som planteras med främmande trädarter och med vegetativt förökat skogsodlings-
material (klonplantor).  
 
29) Alla beviljade tillstånd för avsiktliga utsättningar av främmande arter ska 

registreras hos den tillståndsgivande myndigheten. Rutiner för registre-
ring och dokumentering bör utvecklas. Registrens innehåll och utform-
ning bör utarbetas i samråd mellan Naturvårdsverket, berörda sektors-
myndigheter och forskare med bevarandebiologisk inriktning. 

Vem: Länsstyrelser, sektorsmyndigheter, Naturvårdsverket 
Prioriteringsgrad: Hög 

 
30) Alla beviljade tillstånd för avsiktliga utsättningar av främmande popula-

tioner ska registreras hos den tillståndsgivande myndigheten. Rutiner för 
registrering och dokumentering bör utvecklas. Registrens innehåll och ut-
formning bör utarbetas i samråd mellan Naturvårdsverket, berörda sek-
torsorgan och forskare med bevarandebiologisk inriktning. För närvaran-
de är det inte praktiskt motiverat att registrera vilket skogsodlingsmaterial 
som används vid plantering av fröplantor. Plantering av vegetativt förökat 
skogsodlingsmaterial skall dock anmälas till Skogsstyrelsen och här kan 
register byggas upp.   

Vem: Länsstyrelser, Sektorsmyndigheter 
Prioriteringsgrad: Hög 

 
I dagsläget är möjligheten att följa upp utsättningar av främmande arter och främ-
mande populationer mycket begränsad. Dels beror det på bristfällig information om 
utsättningarna (antal individer som verkligen sätts ut, utsättningsstammens ur-
sprung m.m.), dels på att inte alla utsättningar kräver ett tillstånd eller är anmäl-
ningspliktiga (se Laikre och Palmé 2005). Årligen sätts tusentals gräsänder, fasaner 
och rapphöns ut utan att det krävs något tillstånd. Däremot krävs det tillstånd för 
utsättning av fisk. Vid tillståndsprövning ska uppgifter om art och vid behov även 
stam anges (Sparrevik 2001). Förutom att registrera, dokumentera och följa upp de 
utsättningar som beviljas tillstånd för idag måste även möjligheten att införa till-
ståndkrav för sådana som idag är oreglerade ses över (se även avsnittet om regel-
verk nedan). Möjligheten att ålägga verksamhetsutövaren att stå för kostnaderna 
för uppföljningen måste också utredas. 
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31) Rutinerna för uppföljning av de tillstånd som utfärdas av länsstyrelser 
och övriga myndigheter bör förbättras. Att uppföljning av tillstånden 
genomförs är avgörande för att berörda sektorsmyndigheter ska kunna 
följa upp ekologiska konsekvenser av utsättningar av främmande arter 
och populationer. 

Vem: Sektorsmyndigheter, länsstyrelser 
Prioriteringsgrad: Hög 
 

 
 

Bäckröding – en främmande fiskart som ofta sätts ut 
 

 
Foto: Anders Asp 

 
Bäckrödingen (Salvelinus fontinalis) sattes ut för första gången under 1880-talet i svenska 
fjällvatten och har därefter satts ut i hela landet. Under 2002 beviljades ett trettiotal utsätt-
ningstillstånd i nio län. Utsättningar har bl a skett som ersättning för utslagna bestånd till följd 
av försurning av inhemsk öring och lax (Salmo salar) och har fått stor betydelse för sportfisket. 
Dessutom är den en uppskattad matfisk. Bäckröding kan korsas med öring och hybrider kan 
bli sterila. Inblandning av hybrider i naturliga öringpopulationer kan missgynna öringen och 
leda till att den försvinner. Det finns en hypotes att bäckröding även indirekt kan påverka 
flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) som är både en fridlyst och sällsynt art i rinnande 
vatten. Systematiskt reduceringsfiske genom el-fiske och nät i mindre vattendrag och sjöar är 
en möjlig metod att kontrollera och eventuellt utrota bäckröding. 
 
Alla typer av utsättning av fiskar kräver tillstånd och prövas av Länsstyrelsen. Tillstånd får inte 
ges för arter eller stammar som är främmande för landet (d.v.s. införda efter år 1800) med 
undantag av regnbåge, bäckröding, kanadaröding, gräskarp, splejk och signalkräfta samt 
ursprungliga stammar av arter gemensamma för Sverige, Finland och Norge. Speciellt för 
signalkräfta (Pacifastacus leniusculus), bäckröding, kanadaröding (Salvelinus namaycush) och 
splejk (korsning mellan kanadaröding och bäckröding) gäller att utsättningar endast får ske i 
vattenområden där tillstånd tidigare har givits, medan signalkräfta och kanadaröding får ut-
planteras endast i vattenområden där arten förekommer i dag.  
 
Medvetenheten behöver öka hos allmänheten om riskerna med att introducera främmande 
fiskarter och stammar. Informationsmaterial bör tas fram, för sportfiskare och medlemmar i 
fiskevårdsområden samt fiskodlare, om betydelsen av att odla och sätta ut för landet ur-
sprungliga arter och stammar. En viktig informationskanal är länsstyrelserna eftersom de 
prövar ansökningstillstånd för utsättning och flyttning av fisk. 
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Faktaruta – En kort historik om utsättning av fisk 
Människan har påverkat vattenmiljön och den biologiska mångfalden under en mycket lång 
tid. Under vikingatiden flyttade man på fisk för att kunna säkra livsmedelsförsörjningen. Sa-
merna har spridit röding till många sjöar i fjällen för att få säkrare tillgång på fisk. Öring och 
röding flyttades ibland till fisktomma vatten i fjällområdena.. Vissa arter som nors, elritsa, 
småspigg, mört och siklöja har satts ut som bytesfisk, främst som agnfisk, för att indirekt 
förbättra fisket på matfisk. 
 
I mitten av 1800-talet började den moderna fiskevården i Sverige att utvecklas och organise-
ras nationellt. Genom att börja utveckla olika tekniker som konstbefruktning och kläckning av 
fiskrom började man mer kontrollerat öka fiskproduktionen. Fisken var en viktig del i hushåll-
ningen. Syftet var att främst producera fisk för konsumtion genom flera och större självrepro-
ducerande bestånd. Utsättningarna av yngel gjordes framför allt i sjöar och med inhemska 
laxfiskar. Utvecklingen gjorde att det blev lätt att plantera ut fisk långt ifrån fiskens ur-
sprungsmiljöer med omfattande verksamhet över i stort sett hela landet. 
 
Den första kända introduktionen av främmande fiskarter skedde i Sverige genom utsättning-
en av karp runt år 1560 i Skåne. Under slutet av 1800-talet började man importera laxfiskar 
från Nordamerika, varmed regnbåge och bäckröding blev snabbt populära, mycket beroende 
på deras värde för sport- och fritidsfisket. Regnbåge används även flitigt i vattenbruket och är 
den art som det produceras mest av i svenska fiskodlingar.  
 
Under 1930-talet stimulerades yngelutsättningar och antalet kläckerier ökade. Efter andra 
världskriget och under 1950-talet ifrågasattes de gamla principerna av en ny generation 
forskare. Förstärkningsutsättningar visade sig vara meningslösa eller rentav skadliga. I mitten 
på 1950-talet började istället sjöar med "ointressant" fiskfauna att behandlas med rotenon för 
att möjliggöra utsättning av attraktiva sportfiskearter i de behandlade, fisktomma vattnen. 
Intresset för sportfiske hade börjat växa och var nu det främsta motivet för utsättningar. 
Introduktioner av laxfisk ökade på nytt. I regel satte man ut öring, röding och bäckröding, 
samt med tiden alltmer regnbåge. Eftersom de introducerade laxfiskarna i regel inte reprodu-
cerade sig fick ny fisk sättas ut varje år. Begreppet put-and-take fiske introducerades under 
1970-talet, där syftet är att fisken ska fångas kort efter den satts ut. 
 
Utsättningar för att kompensera skador p.g.a utbyggnad av vattenkraftverk och dammar 
gjordes främst av lax och öring, med en början av 1950-talet. Utbyggnaden för vattenkraft 
ledde till en ny våg av introduktioner i början av 1960-talet. Man försökte kompensera skador 
i reglerade sjöar genom import och utsättning av bl.a. kanadaröding och diverse rödinghybri-
der. Utsättning av olika inhemska stammar av lax och öring prövades också. Idag görs årliga, 
storskaliga utsättningar av lax och öring framför allt i älvarna vid den svenska ostkusten., 
p.g.a ålägganden i vattendomar för att kompensera vattenkraftsutbyggnad. 

 
Kräftpesten, som orsakas av infektion av svampen Aphanomyces astaci kom till Sverige år 
1907. Man började då restaurera bestånden av flodkräfta genom återintroduktion. Flera 
återintroduktioner lyckades men långt ifrån alla. En förklaring till misslyckanden kan ha varit 
kräftpesten. Nergången för kräftfisket hade blivit för stor på 1960-talet varför dåvarande 
Fiskeristyrelse 1969 började att ge tillstånd för utsättning av den främmande amerikanska 
signalkräftan för att kompensera kräftfisket av de skador kräftpesten förorsakade. Introduk-
tionen blev omfattande. Arten hade visat sig att etablera sig framgångsrikt i både sjöar och 
rinnande vatten, och var motståndskraftig mot kräftpesten. En nackdel är att signalkräftan är 
en mycket effektiv smittspridare av pesten och att den tränger undan flodkräftan när de lever i 
samma miljö. För att minimera risken för att signalkräftan skall eliminera flodkräftan från den 
svenska faunan, har man sedan 1994 varit mycket restriktiv med utsättningar av signalkräf-
tor. Fiskeriverket tillsammans med Naturvårdsverket har dessutom utarbetat ett åtgärdspro-
gram för bevarande av flodkräfta.  

 
Fiskeriverket har fastställt en strategi för utsättning och spridning av fisk. Strategins syfte är 
att minimera spridning av antalet främmande arter i Sverige. Även för arter som har genetiskt 
distinkta stammar eller populationer skall inte spridas utanför geografiska områden där de har 
sitt ursprung. I stället ska lokala stammar användas. Man tar hänsyn till antalet avelsfiskar 
och genetisk variation så att man inte utarmar den genetiska mångfalden då utsättningsfisken 
blandar sig med den vilda. 

(För mer om Fiskeriverkets strategi för utsättning och spridning av fisk se Sparrevik 2001) 
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Informationssatsningar 
 
Ökad förståelse och engagerade medborgare 
Allmänhet och beslutsfattare på myndigheter, företag och andra organisationer har 
ofta begränsad förståelse för hoten som förknippas med invasiva främmande arter 
och genotyper, särskilt när det gäller negativa effekter på biologisk mångfald. För 
att kunna engagera berörda aktörer är det nödvändigt att öka medvetenheten om 
risker med att introducera invasiva främmande arter. Medvetenhet och engagemang 
är nödvändigt för att få till stånd ett delat ansvar och för att uppmuntra privata 
initiativ och frivilliga insatser.   
 
32) Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen och Jord-

bruksverket ska ansvara för att driva informationskampanjer och ta fram 
informationsmaterial riktat till olika målgrupper i syfte att höja medve-
tandet om riskerna med främmande arter och för att bygga upp engage-
mang och delaktighet i åtgärdsarbetet. Informationsmaterialet bör vara 
tillgängligt via webbportalen för främmande arter. Myndigheterna ska 
därutöver ansvara för att informations- och utbildningsplaner tas fram för 
sina respektive branscher och målgrupper. Via samarbeten bör etablerade 
institutioner som Naturhistoriska riksmuseet, andra museer, Naturum, 
Naturskolor m.m. involveras i informationssatsningarna för att nå de till-
tänkta målgrupperna. 

Vem: Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, 
(sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter) och sekretariatet 
Prioriteringsgrad: Medium 

 
 
Utbyte av information med grannländer 
Det är nödvändigt att etablera effektiva system för att utbyta information om inva-
siva främmande arter med grannländer, handelspartner och regioner med liknande 
ekosystem för att i samarbete förhindra skador av invasiva främmande arter.  
 
33) Sverige ska aktivt delta i internationella projekt för att bygga upp och 

utbyta kunskap om främmande arter. Sverige är idag medlem i 
NOBANIS (North European and Baltic Network on Invasive Alien Spe-
cies) och bör ekonomiskt stödja detta och liknande regionala system som 
är under uppbyggnad för att säkerställa deras fortlevnad och utveckling. 
Sverige ska vara drivande för att få till ett informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna inom EU. Pågående arbete. 

Vem: Naturvårdsverket, regeringen, ArtDatabanken 
Prioriteringsgrad: Hög 
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Kunskap och forskning 
 
Det finns stora kunskapsluckor vad gäller effekterna av introduktionen av invasiva 
främmande arter och genotyper på biologisk mångfald, samhället och människors 
hälsa. Mer kunskap behövs om vilka faktorer som begränsar eller främjar sprid-
ningen av främmande arter och hur väl olika åtgärder för hantering av invasiva 
främmande arter fungerar. Systematisk och väl underbyggd forskning kan bidra i 
arbetet att förhindra introduktionen av invasiva främmande arter, att förutsäga 
konsekvenserna, att utveckla åtgärder för att minska miljöpåverkan och för åter-
hämtning av miljön. Grundforskning såväl som tillämpad forskning ger en starkare 
vetenskaplig grund för beslutsfattare om vilka åtgärder som är lämpliga och hur 
åtgärder bör prioriteras. 
 
34) Forskning på området främmande arter och genotyper ska prioriteras. 

Forskningen ska alltid bedrivas så att den inte i sig bidrar till spridningen 
av främmande arter eller genotyper. 

Vem: Forskningsråden (särskilt FORMAS), Naturvårdsverket 
Prioriteringsgrad: Medium 

 

Signalkräfta – en art som ofta sätts ut illegalt mot bättre vetande 

 
Foto:Helena Höglander 

 
Signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) har många gånger olagligen satts ut i sjöar och 
vattendrag av allmänheten i hopp om att öka ett kanske nedfiskat bestånd av den inhemska 
flodkräftan. Eftersom signalkräftan många gånger är bärare av svampsjukdomen kräftpest 
(Aphanomyses astaci) har många av dessa utsättningar lett till att de ursprungliga flodkräft-
bestånden har dött ut.  
 
Genom riktad information till allmänheten kan man höja medvetenheten om riskerna med 
utsättningar av olika främmande arter. På sikt kan detta också förhoppningsvis leda till färre 
utsättningar av invasiva arter och därmed mindre negativ påverkan på biologisk mångfald 
och samhällsekonomin. 
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Exempel på prioriterade forsknings- och utvecklingsområden är: 
• Studier av ekologiska effekter av introducerade organismer i såväl ter-

restra som akvatiska miljöer. 
• Forskning kring vilka faktorer som begränsar eller främjar etablering och 

spridning av främmande arter och genotyper. 
• Utveckling av metoder för riskanalys och enklare riskbedömning (scree-

ning) för att identifiera problem och för att värdera riskerna med intro-
duktioner och spridning av invasiva främmande arter. 

• Forskning som syftar till att förbättra vårt sätt att hantera osäkra risker. 
• Forskning som fokuserar på effekter (genetiska, ekologiska och etologis-

ka) av utsättning av främmande populationer till naturen likaväl som me-
toder att kontrollera sådana effekter.  

• Utveckling av metoder för att väga kostnader mot nyttan (s.k. kostnads- 
och nyttouppskattningar) vid beslut om utsättningar av främmande arter 
och populationer.  

• Utveckla konsekvensanalyser för hur biologiska effekter ska bedömas 
samhällsekonomiskt. 

• Utveckling av miljöövervakningsprogram för invasiva främmande arter 
och genotyper. 

• Utveckling och utvärdering av metoder för att utrota eller kontrollera in-
vasiva främmande arter. 

• Uppföljning av dagens användning av främmande växtmaterial samt upp-
följning av utsättning av främmande fiskarter och främmande fiskpopula-
tioner. 

• Klimatförändringens effekter på främmande arter (genom ökad tempera-
tur, ändrade vattenflöden o.s.v.). 
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Regelverk för främmande arter 
 
Internationella avtal och överenskommelser inom ramarna för ett antal konventio-
ner (CBD, IPPC, OIE m.fl.) ger vägledning, riktlinjer och rekommendationer för en 
ansvarfull hantering av främmande arter och genotyper. Denna vägledning omsätts 
i många fall till regelverk i EU och sedan till nationell lagstiftning som styr denna 
hantering. Dessa internationella överenskommelser, avtal och samarbeten ger också 
upphov till mjuka instrument som policy och uppförandekoder som kan komplette-
ra lagstiftning och regelverk. 
 
Sverige eftersträvar att omsätta de riktlinjer och rekommendationer om främmande 
arter som har tagits fram inom internationella överenskommelser som CBD och 
IPPC i nationell lagstiftning. Nationella regleringar och lagar ger myndigheter en 
juridisk grund för arbetet med att skydda biologisk mångfald och samhälle från 
invasiva främmande arter. Nationell lagstiftning får dock inte strida mot EU:s re-
gelverk.  
 
Att arbeta förebyggande med att hindra att skador orsakade av invasiva främmande 
arter uppstår innebär oftast att berörda parter måste begränsa införsel eller handeln 
med dessa på något sätt. Detta strider dock mot EU:s och Världshandelsorganisa-
tionens (WTO) frihandelsavtal. WTO har upprättat det s.k. SPS-avtalet (Sanitary 
and Phytosanitary agreement) som anger att internationella standarder måste följas 
för att ett land ska kunna begränsa handeln med en art. De standardsättande organi-
sationer som erkänns av WTO är Internationella växtskyddskonventionen (IPPC 
växtskydd), Office International des Epizooties (OIE djurhälsa och djurskydd) och 
Codex Alimentarius (matsäkerhet). CBD är inte en standardsättande organisation. 
En grundläggande princip i SPS-avtalet är att riskerna för skador måste vara väl-
grundade, baserade på vetenskapliga bevis och dokumenterade. En fullständig 
riskanalys är en förutsättning för att kunna begränsa handel med en art. Dessa stan-
darder är framtagna huvudsakligen för att skydda produktion och näringar från 
skador. Nuvarande EU-lagstiftning följer WTO:s standarder och tillåter inte att 
medlemsstaterna begränsar handel och spridning av främmande arter som faller 
utanför regelverket för växtskydd, djurhälsa och djurskydd samt i viss utsträckning 
användning av främmande arter i vattenbruk.  
 
Sverige kan således inte ensidigt driva en egen linje att vidta åtgärder eller ta fram 
ett regelverk om invasiva främmande arter som kan tolkas som ett handelshinder. 
Sverige är beroende av att EU har ett regelverk som tillåter vi kan skydda oss mot 
import, införsel och spridning av invasiva främmande arter som förutom att orsaka 
skador på ekonomiska viktiga arter och miljöer, kan orsaka skador på biologisk 
mångfald.  
 
Detta problem med att omsätta icke-bindande riktlinjer som har tagits fram inom 
CBD, Bernkonventionen, IPPC och OIE till nationell lagstiftning utan att strida 
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mot bindande internationella överenskommelser inom EU och WTO kräver att vi 
arbetar på olika nivåer. Sverige måste agera i internationella partsmöten och sam-
arbeten för att riktlinjerna som tas fram blir tydliga och att standarder som kan 
användas för att förhindra skador på biologisk mångfald som tas fram och accepte-
ras inom EU och WTO. Sverige måste också agera inom EU-samarbeten för att 
regelverken för invasiva främmande arter blir heltäckande och att rekommendatio-
ner från internationella överenskommelser följs av EU. Praxis inom EU behöver 
förtydligas om vilka åtgärder som är tillåtna för en medlemsstat att vidta för att 
begränsa införseln eller spridningen av en invasiv främmande art.  
 

 
 
 

Nationella regelverk 
 
De nationella bestämmelser som reglerar hanteringen av främmande arter och genotyper är 
utspridda på ett stort antal lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Här listas de vikti-
gaste författningarna. En grundlig genomgång av relevanta nationella regelverk för främman-
de arter finns i rapporten ”Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald 
med avseende på främmande arter och genotyper” (CBM, 2004). Korta beskrivningar av 
dessa författningar finns sammanfattat i Bilaga F. 
 

• MILJÖBALKEN (1998:808) 
• ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (2007:845) 
• VÄXTSKYDDSLAGEN (1972:318) 
• FÖRORDNINGEN (1995:681) OM VÄXTSKYDD M.M.  
• STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER (SJVFS 1995:94) OM 

SKYDDSÅTGÄRDER MOT SPRIDNING AV VÄXTSKADEGÖRARE 
• STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER (SJVFS 1998:31) OM 

BEKÄMPNING AV JÄTTELOKAN (HERACLEUM MANTEGAZZIANUM) 
• STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER (SJVFS 1995:125) OM 

INFÖRSEL AV FISK, KRÄFTDJUR OCH BLÖTDJUR OCH PRODUKTER DÄRAV 
• FISKELAGEN (1993:787) 
• FÖRORDNING (1994:1716) OM FISKET, VATTENBRUKET OCH 

FISKERINÄRINGEN 
• FISKERIVERKETS FÖRESKRIFTER (FIFS 2001:3) OM ODLING, UTPLANTERING 

OCH FÖRFLYTTNING AV FISK 
• JAKTLAGEN (1987:259) 
• JAKTFÖRORDNINGEN (1987:905) 
• NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER (NFS 2002:20) OCH ALLMÄNNA RÅD 

OM VILTHÄGN OCH INHÄGNADER FÖR HANDELSTRÄDGÅRDAR M.M. FÖR 
ATT FÖREBYGGA SKADOR AV HARE 

• SKOGSVÅRDSLAGEN (1979:429) 
• SKOGSVÅRDSFÖRORDNINGEN (1993:1096) 
• SKOGSSTYRELSENS FÖRESKRIFTER (SKSFS 1993:2) OCH ALLMÄNNA RÅD 

TILL SKOGSVÅRDSLAGEN (1979:429) 
• EPIZOOTILAGEN (1999:657) 
• ZOONOSLAGEN (1999:658) 
• FÖRORDNINGEN (2000:338) OM BIOCIDPRODUKTER 
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Nationella regelverk 
Det finns inte en samlad nationell rättslig ram för förebyggande arbete och be-
kämpning av invasiva främmande arter i Sverige. Främmande arter är en tvärsekto-
riell fråga som förutom miljön berör sociala och ekonomiska intressen, som t.ex. 
handel, infrastrukturutveckling, jordbruk, trädgård, skogsbruk, skötsel och använd-
ning av vattenresurser, vattenbruk, turism och friluftsliv. Därav följer att flera olika 
författningar är relevanta för reglering av främmande arter. En grundlig genom-
gång av relevanta nationella regelverk för främmande arter genomfördes av Cent-
rum för Biologisk Mångfald i rapporten Sveriges genomförande av Konventionen 
om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper (CBM 
2004). De förändringar som skett sedan denna rapport skrevs finns listade i Bilaga 
E. 
 
Befintliga regelverk är främst till för att skydda olika näringar som lantbruk, 
skogsbruk, akvakultur och fiske samt människors och djurs hälsa (CBM 2004). 
Skyddet för inhemsk vild biologisk mångfald är däremot mycket svagare (CBM 
2004). Uppdelningen i många olika författningar gör det svårt att få en överblick 
över vad som reglerar vad. Begränsningarna i det nuvarande systemet innebär att 
myndigheterna tillämpar regelverken för växtskydd, skydd av livsmedel, männi-
skors hälsa, djurhälsa eller djurskydd i nästan allt arbete med främmande arter. 
Dessa regelverk täcker emellertid inte all hantering av alla organismgrupper (vare 
sig inhemska eller främmande).  
 
En grundförutsättning borde vara att alla djur, växter och mikroorganismer i grun-
den omfattas av författningar som reglerar avsiktlig och oavsiktlig införsel och 
utförsel, hållande, användning, saluförande och utsättning.  
 
35) Gällande svenska regelverk måste modifieras och kompletteras för att 

utgöra ett fullgott juridiskt redskap för hanteringen av främmande arter. 
En utredning föreslås tillsättas för att undersöka möjligheterna att kom-
plettera befintliga regelverk samt möjligheterna att skapa ett övergripande 
ramverk för främmande arter i linje med EU:s kommande ramverk om 
invasiva främmande arter. Detta regelverk bör komplettera dagens sek-
torsuppdelade regelverk där dessa saknar möjlighet till reglering och se 
till att alla organismgrupper eller verksamheter som hanterar främmande 
arter omfattas av regelverk. Förslagen nedan (se Tabell 2) bör beaktas vid 
framtagandet av kompletteringar till befintliga regelverk samt vid framta-
gande av nytt regelverk. 

Vem: Regeringen 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
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Tabell 2. I en utredning om regelverk för främmande arter och genotyper bör föl-
jande beaktas för att få till ett fungerande och heltäckande regelverk för all han-
tering av främmande arter och genotyper: 

 
• Hur befintliga regelverk kan kompletteras för att täcka all hantering av invasiva 

främmande arter. Att regelverken är baserade på användningsområden för främ-
mande arter innebär t.ex. en begränsad möjlighet att använda befintliga regelverk 
för att reglera införseltillstånd av invasiva främmande arter. En fjäril t.ex. som ska 
importeras för pollinering kan bedömas under biokontrollregelverket men om 
samma fjärilsart ska importeras för att släppas ut vid ett bröllop gäller inte detta 
regelverk. Man kan pröva importen av fjärilen mot växtskyddsregelverket om man 
kan bevisa att den kan vara en växtskadegörare. Är den endast ett hot mot biolo-
gisk mångfald är det tveksamt att man kan åberopa växtskyddsregelverket. 

• Glapp och otydligheter i ansvarsfördelningen mellan myndigheter på olika nivåer 
(sektorsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner) vid åtgärdsinsatser måste åt-
gärdas. 

• Regelverket måste täcka alla främmande arter och genotyper, utan undantag. 
Frågan är om de bakterier och virus som inte täcks av befintliga regelverk för 
växtskydd, djurhälsa och djurskydd ska höra till ett övergripande regelverk för 
främmande arter. I dagsläget finns ett regelverk som kan tillämpas på bakterier 
och virus som angriper ekonomiskt viktiga organismer eller som kan ge upphov till 
zoonoser (d.v.s. kan sprida sig till människor). Däremot saknas idag möjlighet att i 
lag reglera bakterier och virus som går på vilt levande djur och växter. Detta är en 
klar brist. Det är oklart om det är lämpligast att även inbegripa bakterier och virus i 
ett eventuellt nytt övergripande regelverk för främmande arter och genotyper eller 
om det är mer lämpligt att dessa grupper förs in i t.ex. en utvidgning av smitt-
skyddslagen (2004:168). Här behövs en samsyn om vad som anses som en ”in-
vasiv främmande art”. 

• Idag finns inget heltäckande juridiskt stöd för att skydda biologisk mångfald. 
Skydd mot ekologiska skador bör också lyftas upp i regelverket.  

• Möjlighet för att all hanering av invasiva främmande arter (som är kända för att ge 
skada på biologisk mångfald, samhälle och människor och djurs hälsa samt är 
upptagen på ”svarta” listan) ska föregås av tillståndsprövning. I detta bör även ut-
redas vilka möjligheter tillståndsgivande myndigheter har för att ställa krav på 
verksamhetsutövaren om uppföljning av utsättningar m.m. 

• Utreda möjligheten för tillståndsgivande myndigheter att följa upp att givna till-
stånd efterlevs. Idag har Sverige inga regelverk som kan användas för att neka 
import eller införsel invasiva främmande arter så som, t.ex. import/införsel av le-
vande amerikansk hummer (Homarus americanus) som livsmedel. Krav kan stäl-
las baserade på djurhälsans regelverk att humrarna är fria från patogener och pa-
rasiter vid införseln och att de inte får sumpas i naturliga vatten (d.v.s. sätta ut 
dem i burar i vattnet). Att sumpa humrarna är förbjudet men möjligheten att följa 
upp om sumpningsförbudet efterlevs är mycket liten. Upptäckten av amerikansk 
hummer med gummiband runt klorna utanför Smögen under hösten 2008 är ett 
tydligt exempel på att sumpningsförbudet inte efterlevs och att det skulle behövas 
en större möjlighet för myndigheterna att följa upp att förbudet efterlevs. 

• Utreda vilken författning som går över andra och i vilka sammanhang, samt möj-
lighet att vid akuta situationer införa skyddsåtgärder som kan kringgå juridiska 
hinder. Vid ett utbrott av tallvedsnematoden skulle det t.ex. vara mycket viktigt att 
kunna avverka all skog inom ett angripet område. Idag strider detta mot skyddet 
av arter och biotoper inom naturreservat m.m. Om avverkning i dessa områden 
skulle nekas skulle dessa områden kunna fungera som refuger för tallvedsnema-
toden och öka risken för spridning till angränsande områden. 
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• Regelverket bör ge möjlighet till att ge stöd i lag för att kunna begära att riskanalys 
utförs av verksamhetsutövaren innan a) avsiktlig införsel av invasiva främmande 
arter som är kända att ge skada på biologisk mångfald, samhälle och människor 
och djurs hälsa eller b) innan verksamhet som riskerar oavsiktlig införsel av invasi-
va främmande arter. Verksamheter som kan leda till oavsiktlig introduktion av 
främmande arter behöver identifieras.  

• Möjligheten att koppla krav till att verksamhetsutövare ska genomföra riskanalyser 
av främmande arter i samband med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) behöver 
utredas.  

• Utreda möjligheten att klassa hantering av invasiva främmande arter (som är kän-
da att kunna skada biologisk mångfald, samhälle och människor och djurs hälsa) 
som en miljöfarlig verksamhet som regleras under miljöbalken. Barlastvattenut-
redningen har konstaterat att detta inte är möjligt för barlastvatten, men det behö-
ver utredas utifall det är möjligt för andra organismgrupper och sammanhang. 

• Möjlighet för att all hantering av invasiva främmande arter (som är kända att ge 
skada på biologisk mångfald, samhälle och människor och djurs hälsa och är på 
upptagna på ”svarta” listan) ska föregås av tillståndsprövning. I detta bör även ut-
redas vilka möjligheter tillståndsgivande myndigheter har för att ställa krav på 
verksamhetsutövaren om uppföljning av utsättningar m.m. 
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Jätteloka – frivillighet i föreskrift sätter käppar i hjulet vid åtgärdsinsatser  
 

 
Foto: Petr Pysek 

 
Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) är en av få av de främmande arterna som har en 
egen föreskrift för bekämpning genom Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:31) 
om bekämpning av jättelokan Heracleum mantegazzianum. Bestämmelsen säger att i 
områden där kommunen eller länsstyrelsen i samråd med kommunen har upprättat en 
bekämpningsplan för jättelokan kan länsstyrelsen ålägga en markägare att bekämpa jätte-
lokan på sin fastighet. Detta får ske för områden som är värdefulla ur naturvårdshänsyn, i 
områden som är av allmänt intresse, för att förhindra spridning till annan fastighet eller vid 
förekomst intill vattendrag om det finns risk för spridning.  
 
Det finns en inbyggd frivillighet i föreskriften, eftersom det krävs att kommun och länsstyrel-
se fattar beslut enligt föreskriften om att bekämpning ska ske och att en bekämpningsplan 
upprättas.  
 
Problemet med dessa regler är att kommunerna som har lokalkännedom och som ska fatta 
beslut om bekämpning inte har den legala möjligheten att tvinga alla markägare (som 
berörs enligt bekämpningsplanen) att genomföra bekämpning. Tvång behövs bara om 
någon markägare vägrar ställa upp, eftersom detta kan intetgöra hela bekämpningsarbetet 
inom det aktuella området. Med dagens lagstiftning (med stöd av växtskyddslagen) får 
Jordbruksverket bara delegera beslutsrätten till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte priori-
terar sådana ärenden eller saknar resurser för ändamålet faller bekämpningsprojektet och 
kommunen kan inget annat göra är att uppmana till bekämpning. 
 
Förslag:  Ändra lagstiftningen så att kommunerna vid behov får möjlighet att med stöd av 
lagen ålägga markägare bekämpning. 
 
Läs mer om jättelokan i Bilaga G5. 
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Försiktighetsprincipen 
Regelverket för hantering av främmande arter ska utgöra ett gott skydd mot skadli-
ga och kostsamma invasiva främmande arter och genotyper. Samtidigt ska det inte 
begränsa en för samhället positiv användning av arter och genotyper som utgör en 
försumbar risk för inhemsk biologisk mångfald och våra näringar. Regelverk som 

Tullverkets begränsade kontrollmöjligheter av gods 
 

Möjligheterna att stoppa en avsiktlig introduktion av en art till Sverige är till stor del beroen-
de av Tullverkets möjligheter att övervaka och kontrollera vilka arter som kommer in till 
Sverige. Här följer en kort beskrivning av vilka regler som gäller. 
 
Befogenheterna skiljer sig åt när det gäller import från tredje land respektive införsel från 
annat EU-land 
 
Tullverkets verksamhet rörande in- och utförselrestriktioner är att övervaka och kontrollera 
trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna efterlevs. Följaktligen agerar Tullverket 
ofta på andra myndigheters huvudområden, t.ex. Jordbruksverkets. 
 
Främst hanteras handel gentemot tredje land. Godsflödet över Sveriges gränser är omfat-
tande. Detta medför att Tullverket saknar möjlighet och inte heller eftersträvar att fysiskt 
kontrollera annat än en marginell del av allt gods. Utgångspunkt och prioritet är underrättel-
sebaserade riktade kontroller (främst mot narkotika) och riskanalysbaserade kontroller i 
efterhand s.k. tullrevisioner (främst mot undandragna avgifter). Vidare eftersträvas att så 
hög andel av tulldeklarationerna som möjligt automatklareras, dock med hänsyn tagen till 
gällande regelverk rörande vissa restriktioner, tillståndsplikt, förbud etc.  
 
Vid import kan Tullverket i princip kontrollera alla varor. Befogenheterna gentemot tredje 
land är långtgående. Dock anges i 6 kap 1 § tullagen (2000:1281) att: Beslut om kontrollåt-
gärd enligt tullagstiftningen får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång 
eller men i övrigt som åtgärden innebär för enskilda. 
 
Vid införsel från annat EU-land är däremot befogenheterna begränsade och styrs av lagen 
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. 
Enligt 2 § är slumpmässiga kontroller inte tillåtna. I 3 § anges att lagen är tillämplig endast 
beträffande följande varor* : 
8. hundar och katter för annat ändamål än handel, 
10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler, 
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild 
anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på 
annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är 
ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt 
gäller för införseln inte är uppfyllda. 
 
Vid införsel saknar Tullverket alltså befogenhet att rikta kontroller mot t.ex. CITES-
reglerade arter (skyddade hotade arter) eller växter. 
 
Merparten av det regelverk som Tullverket har att hantera finns på hemsidan 
www.tullverket.se. 
 
 * Inom EU råder fri rörlighet för varor. De i lagen uppräknade varorna bygger på undantag 
som tillåts för vissa varor, i enlighet med EG-fördraget. 
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syftar till att skydda inhemsk flora och fauna får inte utgöra hinder för skyddsåt-
gärder mot främmande arter och genotyper.  
 
36) Sverige har stor nytta av en del främmande arter och genotyper. Möjlig-

heten att använda sådant material ska inte begränsas annat än om det är 
motiverat för att undvika negativa effekter av invasiva arter och genoty-
per. Användandet av inhemska arter och genotyper ska emellertid alltid 
uppmuntras, för användning inom t.ex. fiskerinäringen, skogsbruket och 
landskapsplaneringen.  

Vem: Sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter  
Prioriteringsgrad: Hög 

 
När det gäller hantering av invasiva främmande arter är det mycket viktigt att beak-
ta försiktighetsprincipen. När det finns ett hot om signifikant minskning eller för-
lust av biologisk mångfald får brist på vetenskapligt säkerställda bevis inte vara 
skäl till att skjuta upp åtgärder för att förhindra eller minimera detta hot. Försiktig-
hetsprincipen används och tolkas olika inom olika lagområden. Det är därför nöd-
vändigt att i det internationella arbetet och i EU-arbetet lyfta frågan om förtyd-
ligande av försiktighetsprincipen. 
 
37) Sverige bör föra en aktiv diskussion och lyfta frågan om försiktighets-

principens innebörd och tillämpning inom Konventionen om biologisk 
mångfald, EU, WTO och andra internationella forum för att utreda möj-
ligheten att använda försiktighetsprincipen vid hantering av främmande 
invasiva arter i Sverige.  

Vem: Regeringen  
Prioriteringsgrad: Hög 

 
 
EU:s regelverk och svenska ställningstaganden 
Sverige har små möjligheter att upprätthålla striktare regler än andra EU-länder för 
att skydda sig mot import (från tredje land) och införsel (från annat EU-land) efter-
som den fria rörligheten är vägledande för den gemensamma politiken inom EU. 
Enskilda medlemsländer kan heller inte ha ett nationellt regelverk som strider mot 
EU:s regelverk. Nuvarande EU-lagstiftning tillåter inte att medlemsstaterna ensi-
digt begränsar handel och spridning av invasiva främmande arter som faller utanför 
växtskydd, djurhälsa och djurskydd samt i vissa fall användning av främmande 
arter i vattenbruk.  
 
Reglerna om varors fria rörlighet inom EU och frihandelsavtal med tredje land gör 
att frågor om införsel och handel med växter och djur måste drivas gemensamt 
inom EU för att ge regionen det skalskydd som behövs för att skydda mot introduk-
tioner av oönskade invasiva främmande arter. 
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För närvarande saknas det på EU-nivå ett samlat regelverk för medlemsstaternas 
hantering och reglering av invasiva främmande arter. Arbete pågår emellertid med 
att ta fram ett gemensamt ramverk inom EU. Kommissionen planerar att upprätta 
en EU-strategi för främmande invasiva arter i två steg: att presentera ett meddelan-
de om policyalternativ om invasiva främmande arter i december 2008 (Council of 
the European Union 2008) samt ett förslag till EU-strategi i april 2009. Meddelan-
det kommer att sändas ut till Europarådet och EU-parlamentet för diskussion och 
utlåtande. 
 
De tre alternativa policyförslagen som kommissionen kommer att ta ställning till 
är: 
• Alt 1: ”Arbete som vanligt” med utgångspunkt att inget nytt görs på na-

tionell eller EU-nivå. Arbetet med att implementera befintliga rättsliga 
ramverk (växtskydd, djurskydd m.m.) fortsätter emellertid. 

• Alt 2: ”Maximera användning av existerande tillvägagångssätt” där be-
fintliga EU regelverk används på bästa möjliga sätt men att ingen ny lag-
stiftning eller reglering tas fram på EU-nivå. Man försöker fortsätta arbe-
tet på nationell nivå genom att använda existerande rättsliga regelverk på 
bästa möjliga sätt. I det här alternativet ska man dessutom: utveckla och 
implementera frivilliga uppförandekoder, utveckla tidigt varnings- och 
snabbresponssystem för invasiva främmande arter, upprätthålla europeis-
ka inventeringen av invasiva främmande arter, utöka medvetenheten om 
problemen förknippade med invasiva främmande arter, ha utbyte av bästa 
möjliga åtgärdsmetoder (”best practice”) samt implementera utrotnings- 
och kontrollåtgärder på nationell nivå. 

• Alt 3: ”Anpassa befintlig lagstiftning” där man ska revidera befintliga 
juridiska osäkerheter utan att skapa ny lagstiftning. Detta är ett nytt för-
slag (4 december 2008) som inte har diskuterats tidigare. Det är oklart 
hur detta alternativ skiljer sig från alternativ 2. 

• Alt 4: ”Utveckling av ett övergripande (comprehensive) EU-ramverk för 
invasiva främmande arter” där man, förutom förslagen under alternativ 2 
även utvecklar lagstiftning och regelverk på EU-nivå för att täcka de 
brister som nu finns. Befintliga regelverk som rör invasiva främmande 
arter genom växtskydds- och djurhälsolagstiftningar fortsätter att gälla.  
 

Dessa policyförslag ska ses som kumulativa och inte som fristående förslag d.v.s. 
alternativ 2 innehåller även förslagen i alternativ 1 och alternativ 4 omfattar även 
förslagen både i alternativ 1 och 2. Alternativ 3 och 4 är dock oberoende av var-
andra d.v.s. valet ligger mellan antingen alternativ 3 elller 4. 
 
Kommissionen lämnar frågan om vilket alternativ som arbetet bör följa till Europe-
iska rådet och parlamentet. Sverige bör aktivt på EU-nivå delta i processen och 
arbeta för att inom EU gemensamt anpassa befintlig lagstiftning, och där så behövs, 
komplettera den med ny, så att den täcker all hantering av invasiva främmande 
arter.  
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Förslag till ställningstagande: Det är viktigt att Sverige aktivt deltar i utarbetan-
det av detta ramverk, inte minst som slutförfarandet troligen kommer att äga rum 
under det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Sveriges hållning bör vara att 
EU:s ramverk, och följande åtgärder, blir ändamålsenliga för att adressera det inom 
EU växande miljöproblemet med invasiva främmande arter. Utgångspunkten bör 
vara att det som bäst hanteras på EU-nivå hanteras där, och motsvarande för med-
lemslandsnivå. 
 
38) Sverige bör arbeta för att befintlig lagstiftning gemensamt anpassas inom 

EU. Sverige bör även agera för att befintliga EU-regelverk kompletteras 
med ytterligare regelverk specifikt för invasiva främmande arter för att 
täcka luckorna där befintliga regelverk inte är tillämpliga. Detta gäller 
både regelverk för handel och spridning av främmande arter mellan regi-
oner, inom EU samt med tredje land. Detta med hänsyn till att enskilda 
länder har små möjligheter att begränsa handeln med invasiva främmande 
arter.  

Vem: Regeringen, sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
 

39) Sverige bör vara pådrivande i arbetet för ett bättre skalskydd för hela EU 
mot introduktion och spridning av invasiva främmande arter och aktivt 
delta i denna uppbyggnadsprocess. Frågan om invasiva främmande arter 
bör ges stor tyngd under det svenska ordförandeskapet. 

Vem: Regeringen, sektorsmyndigheterna i samverkansgruppen för främmande arter 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
 

40) Sverige bör driva frågan om begränsning av handel och transport inom 
EU för invasiva främmande arter som orsakar allvarliga skador på biolo-
gisk mångfald, samhälle eller människors, djurs eller växters hälsa där 
sådana regleringar behövs och är möjliga att genomföra. 

Vem: Regeringen 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
 
Svenska ställningstaganden rörande olika frågor inom EU-arbetet 
med invasiva främmande arter 
För en sammanfattning av svenska ställningstaganden se även Bilaga F. 
 
41) Sverige ska aktivt arbeta för att det snarast fastställs en offensiv gemen-

sam strategi för invasiva främmande arter inom EU (se vidare ställnings-
tagande ovan). Pågående arbete. 

Vem: Regeringen, Naturvårdsverket 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 
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Amerikansk hummer - Handelshinder saknas 
 

 
En amerikansk hummer som upptäcktes utanför Smögen i november 2008 hade gummiband 
kring klorna, vilket tyder på att den rymt från en sump. Foto: Marcus Bertilsson 

 
I november 2008 upptäcktes att amerikanska humrar (Homarus americanus) introducerats i 
svenska kustvatten. Humrar som var avsedda för försäljning hade smitit, troligtvis från sump-
ning. Det allvarligaste problemet med amerikansk hummer är att den kan vara bärare på 
smitta av virus, bakterier och parasiter vilket har gett upphov till flera sjukdomsutbrott i Europa 
på europeisk hummer och som fått konsekvenser för den biologiska mångfalden och de 
inhemska hummerbestånden. Av detta skäl är det förbjudet att sumpa amerikansk hummer 
eftersom risk för smittspridning föreligger.  
 
Amerikansk hummer har tidigare introducerats på liknande sätt längs norska Sörlandet. Fis-
kare har rapporterat enstaka fynd 2007 respektive 2008 i Öresund och Skagerrack men 
eftersom variation i färg och form hos den inhemska europeiska hummern gör att den kan 
likna amerikansk hummer är det svårt att med säkerhet bekräfta nya fynd. Den amerikanska 
hummern är emellertid känd för att kunna vandra långt och ha hög potential att sprida sig 
naturligt.  
 
Eftersom det inte finns något handelshinder för införsel eller import av levande hummer kan 
sjukdomar därför lätt spridas. Om sjukdomar sprids till svenska vatten kan effekterna bli 
mycket dramatiska och negativt påverka inhemska bestånd av europeisk hummer och hum-
merfisket. Information till handel för att öka medvetenhet om riskerna med amerikansk hum-
mer samt förbättrad kontroll av import och införseltillstånd är snabba och sannolikt effektiva 
förebyggande åtgärder. 
 
Läs mer om amerikansk hummer i Bilaga G2. 
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VÄXTSKYDD 

EU har en rådsarbetsgrupp för växtskydd (”plant health”) och växtskyddschefsmö-
ten, en annan grupp under rådet. Dessa möten leds av ordförandeskapet och frågan 
om reglering av invasiva växter har diskuterats vid flera tillfällen. Växtskyddsche-
ferna har uttalat sig för en framtida reglering av invasiva växter i växtskyddslag-
stiftningen. Några sådana initiativ har dock ännu inte kommit från Europeiska 
kommissionen. Under kommissionen finns ständiga kommittén för växtskydd, som 
arbetar med de tekniska frågorna i samband med reglering och beslut om åtgärder i 
samband med utbrott av skadegörare. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör driva frågan att invasiva växter ska 
regleras i växtskyddslagstiftningen.  
 
 
VARNINGSSYSTEM 

EU har i sitt meddelande om biologisk mångfald (EU 2006) beslutat att utveckla ett 
europeiskt tidigt varningssystem. EEA (European Environmental Agency) arbetar 
med förslag om utformning av systemet och Naturvårdsverket har deltagit i detta 
arbete. Förslaget till utformning och utveckling av det europeiska systemet kom-
mer troligen att läggas som en del av ett EU-ramverk för invasiva främmande arter 
under 2009 (se Bilaga D om tidigt varnings- och responssystem). 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör arbeta för att det blir ett samlat var-
ningssystem inom EU för invasiva främmande arter, växtskydd och barlastvatten 
eller åtminstone system som kan kommunicera med varandra. Utveckling av det 
svenska systemet bör ske i nära samarbete med arbetet inom EU. Då informations-
system är viktiga komponenter i ett regionalt system bör Sverige fortsätta att aktivt 
delta i utvecklingen av regionala informationssystem och nätverk, som NOBANIS 
(North European and Baltic Network on Invasive Alien Species), rörande invasiva 
främmande arter.   
 
SKOGSODLINGSMATERIAL 

Under kommissionen finns ständiga kommittén för ”Seeds and propagating materi-
al for agriculture, horticulture and forestry”. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör driva frågan att svensk skogsbruk ska 
ha tillgång till lämpligt skogsodlingsmaterial och att olämpligt sådant inte ska salu-
föras på den svenska marknaden 
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EG-rättsakter 
Här följer en kort sammanställning av svenska ställningstaganden rörande några av 
de viktigare EG-direktiv och förordningar som idag reglerar hanteringen av främ-
mande arter.  
 
ART- OCH HABITATDIREKTIVET (92/43/EEG) 

Enligt artikel 22 b i art- och habitatdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att 
avsiktligt införande i naturen av arter som inte är inhemska på deras territorium 
regleras på så sätt att varken livsmiljöerna i sitt naturliga utbredningsområde eller 
inhemska vilda djur och växter tar skada och, om de anser det nödvändigt, förbjuda 
detta införande. Resultaten från den bedömning som görs ska upplysningsvis del-
ges kommissionen. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör driva frågan om att förekomst av inva-
siva främmande arter tas med som ett kriterium vid rapporteringen av bevarande 
status för arter och naturtyper till kommissionen. 
 
 
FÅGELDIREKTIVET (79/409/EEG) 

Enligt artikel 11 i fågelskyddsdirektivet ska medlemsstaterna se till att införandet 
av fågelarter som inte förekommer naturligt i vilt tillstånd inom medlemsstaternas 
europeiska territorium inte skadar den lokala floran och faunan. I detta samman-
hang ska de samråda med kommissionen. 
 
 
RÅDETS FÖRORDNING (EG) 338/97, CITES-FÖRORDNINGEN 

Förordningen om skyddet av vilda arter av djur och växter genom kontroll av han-
deln med dem implementerar CITES-konventionen i EU. Enligt artikel 4.6 d i för-
ordningen kan kommissionen fastställa restriktioner för införsel även för levande 
exemplar av arter beträffande vilka det har konstaterats att deras införande i ge-
menskapens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot inhemska vilda arter av 
djur och växter i gemenskapen. Genom kommissionens förordning 811/2008 finns 
preciserat fyra arter som inte får införas i gemenskapen enligt artikel 4.6 d i 338/97. 
Dessa arter är: amerikansk kopparand (Oxyura jamaicensis), amerikansk oxgroda 
(Rana catesbeiana), rödörad vattensköldpadda (Trachemys scripta elegans) och 
guldsköldpadda (Chrysemys picta). CITES-listning har tidigare setts som en fram-
komlig väg för EU att reglera införsel av invasiva djurarter som inte täcks av annat 
regelverk och fler arter har föreslagits för listning. CITES sekretariat har insett att 
detta skulle ta mycket tid och resurser i anspråk och har nu uttryckt att detta inte är 
förenligt med syftet med CITES (att skydda hotade arter från negativ påverkan av 
handel med dessa) och motsätter sig listning av fler invasiva främmande arter (se 
även avsnittet om CITES-konventionen). 
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Förslag till ställningstagande: Sverige bör fortsätta agera för att vidmakthålla att 
CITES huvuduppgift är att försäkra att handeln inte bidrar till hotet mot utrotnings-
hotade växter och djur och inte att begränsa handeln med invasiva främmande 
arter. Separata instrument för detta bör utvecklas eller tas fram i andra samman-
hang. 
  
 
RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN (2000/60/EG) 

Målet för Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, är att vattenförekomster (sjöar, 
rinnande vatten, kustvatten och grundvatten) ska uppnå minst God ekologisk status 
senast år 2015. I själva direktivet nämns inte främmande arter som en faktor som 
påverkar vattnets status. Detta finns emellertid nämnt i ett vägledningsdokument 
(”Guidance document”) till direktivet. Inom EU har man nu börjat föra en diskus-
sion om främmande arter bör beaktas som en påverkansfaktor och om de bör ingå i 
statusbedömningen av vattenförekomster. Det är oklart vad arbetet komma att in-
nebära. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör driva en linje att främmande arter ska 
anses som en påverkansfaktor vid bedömning av vattnets ekologiska status.  
 

 

MARINA DIREKTIVET (2008/56/EG) 

Det marina direktivet syftar till att skydda och bevara den marina miljön för att 
säkra ett hållbart nyttjande av Medelhavet, Östersjön, Svarta havet och nordöstra 
Atlanten samt vattnen runt Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Direktivet utgör 
ett ramverk för hur medlemsstaterna ska utföra lämpliga åtgärder för att uppnå eller 
bibehålla God ekologisk status i den marina miljön senast 2020. Detta ska ske bl.a. 
genom uppfyllelse av fastställda miljömål och indikatorer, miljöövervakningspro-
gram och åtgärdsprogram. Det marina direktivet kompletterar ramdirektivet för 
vatten som endast gäller strandnära marina områden. Till skillnad från vattendirek-
tivet ingår främmande arter som en av de parametrar som ska i ingå i bedömningen 
av grundläggande förhållanden, belastning och påverkan (artikel 8 och Bilaga III). 
För främmande arter innebär den kvantitativa beskrivningen för fastställande av 
god miljöstatus att ”Främmande arter som införts genom mänsklig verksamhet 
håller sig på nivåer som inte förändrar ekosystemet negativt” (Bilaga I). Övervak-
ningsprogram ska baseras på den inledande bedömningen (artikel 11) och vid be-
hov ska åtgärdsprogram tas fram (Kapitel III). Direktivet anger också att indikato-
rer ska tas fram. 
 
 
DJURPARKSDIREKTIVET (1999/22/EG) 

Genom djurparksdirektivet ställs krav på djurparkerna att djuren inte ska kunna 
rymma. 
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RÅDETS DIREKTIV 1999/105/EG OM SALUFÖRING AV 
SKOGSODLINGSMATERIAL 

Direktivet utgör, tillsammans med ett par av kommissionens tilläggsförordningar, 
EU:s reglering avseende saluföring av skogsodlingsmaterial.  
 
 
VÄXTSKYDDSDIREKTIVET (2000/29/EG) 

Rådets direktiv om skyddsåtgärder mot introduktion till gemenskapen av organis-
mer som är skadliga för växter och växtprodukter och mot deras spridning inom 
EU. Direktivets huvudfokus är att skydda jordbruks-, skogsbruks-, och trädgårds-
växter, men det kan också tillämpas på vilda arter. Syftet med direktivet är att ska-
pa ett gemensamt skyddssystem mot skadliga organismer från länder utanför EU 
och att få en effektiv växtskyddsorganisation för att förhindra spridning av skadliga 
organismer inom EU. Gränskontrollerna har slopats inom EU och ersätts av pro-
duktionskontroll av plantskolor och andra småplantproducenter. Årliga kontroller 
omfattar alla reglerade växtslag och/eller skadegörare. För att garantera att växter 
uppfyller kraven i 2000/29/EG utfärdas växtpass vid försäljning eller förflyttning 
av reglerade växtslag. Växtpassen utfärdas av företag som är godkända vid produk-
tionskontrollen. Växtskyddsdirektivet är bl.a. genomfört i svensk lagstiftning ge-
nom Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot 
spridning av växtskadegörare. 
 
 
RÅDETS DIREKTIV (2006/88/EG) 

EU:s direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk 
och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur 
innehåller bestämmelser gällande förflyttningar av vattenbruksdjur för att förhindra 
spridning av sjukdomar. Direktivet förbjuder import av levande eller död fisk från 
zoner inom EU som inte är fria från vissa sjukdomar. Direktivet behandlar emeller-
tid inte spridning av främmande populationer eller ekologiska effekter. Direktivet 
är bl.a. införlivat i svensk rätt genom Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2008:25) om hälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggan-
de av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur.  
 
 
RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 708/2007 

Rådets förordning (EG) 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånva-
rande arter i vattenbruk, syftar till att skydda olika vattentyper mot risker vid an-
vändning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk och på detta sätt 
bidra till en hållbar utveckling av sektorn i EU. I förordningen hänvisar man till 
konventionen om biologisk mångfald (artikel 8 h) att såvitt möjligt och om så är 
lämpligt, förhindra införseln av, kontrollera eller utrota de främmande arter som 
hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter. Förordningen föreskriver hur man får flytta 
fisk och andra vattenorganismer som utgör en främmande art eller underart och 
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som används inom vattenbruket. Förordningen innehåller dessutom regler för risk-
analys och tillståndsgivning vid introduktion. De tio arter som används mest i eu-
ropeiska vattenbruk undantas dock från regleringen och fler arter kan komma att 
undantas. (Se förordning [EG] nr 506/2008 nedan) 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör agera för att fler arter inte undantas 
från regleringen. (Se förordning [EG] nr 506/2008 nedan) 
 
 
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR 506/2008 

Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 
708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk 
(se ovan) är en lång historia. Här anges ytterligare undantag i Bilaga IV, d.v.s. 
totalt 24 undantagna arter eller hybrider. Detta innebär att alla svenska främmande 
arter som används i vattenbruk är undantagna från bestämmelserna, t.ex. kanadarö-
ding, bäckröding, gräskarp och regnbåge. Emellertid återstår signalkräfta och olika 
hybrider av laxfisk som splejk och bröding som ej är undantagna.  
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör agera för att fler arter inte undantas 
från regleringen. På sikt planerar Fiskeriverket ändra i sina föreskrifter för att 
minska antalet undantag för främmande arter som kan tillåtas (FIFS 2001:3). 
 
 
MKB-DIREKTIVET (85/337/EG) 

I rådets direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och pri-
vata projekt finns en beskrivning i dess bilaga I över vilka verksamheter som alltid 
ska föregås av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I bilaga II till direktivet 
listas verksamheter som ska underkastas MKB om medlemsstaten bestämmer så i 
ett enskilt fall eller efter fastställda gränsvärden eller kriterier. Många av de verk-
samheter som listas är relevanta för oavsiktlig spridning av främmande arter och 
genotyper. 
 
 
 
Frivilliga åtaganden 
Uppförandekoder eller miljöcertifiering som omfattar hantering av främmande 
arter kan stimulera näringar och konsumenter att agera för att invasiva arter inte 
sprids till naturen. Den omfattande och komplexa problematiken kring invasiva 
främmande arter medför att utöver juridiskt bindande åtgärder behövs åtgärder för 
att stimulera till frivilliga åtaganden bland berörda aktörer. En grundförutsättning 
för att näringar ska stimuleras till sådana åtaganden är att de blir medvetna om hur 
deras egen hantering av dessa arter kan påverka om en art kommer att utgöra ett 
problem eller inte. Internationellt pågår framtagande av t.ex. uppförandekoder för 
fritidsfiske (utarbetad av EIFAC – European Inland Fisheries Advisory Commis-
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sion) och för trädgårdsnäringen (genom EPPO – European and Mediterreanean 
Plant Protection Organization). 
 
42) Branschvisa näringar, industrier och olika aktörer bör implementera in-

ternationella uppförandekoder eller ta fram nya uppförandekoder för han-
tering av främmande arter i samråd med berörda myndigheter. Uppföran-
dekoder är t.ex. lämpligt för följande näringar: fiske, jordbruk, skogsbruk, 
fritidsodling, fartygstransporter, mark och lufttransporter, byggprojekt, 
landskapsplanering, akvakultur, turism, uppfödning och handel med säll-
skapsdjur och uppfödning av vilt. 

Vem: Samverkansgruppen för främmande arter och representanter för olika näringar 
från referensgruppen 
Prioritering: Hög 

 
 
 
Internationella konventioner och samarbeten 
 
Eftersom främmande arter inte begränsas av nationsgränser, utan av biogeografiska 
barriärer, är problemet med främmande arter gemensamt för grannstater. Detta 
innebär att det internationella samarbetet är mycket viktigt.  
 
Arbetet med invasiva främmande arter berör många internationella konventioner 
och samarbeten. Det är viktigt att Sverige driver frågan om invasiva främmande 
arter inom dessa forum. De viktigaste internationella konventioner relevanta för 
främmande arter med svenska ställningstaganden listas nedan (ytterligare interna-
tionella konventioner och samarbeten listas i Bilaga F). 
 
43) Regeringen och berörda myndigheter ska fortsätta arbetet med främman-

de arter i internationella forum såsom bl.a. EU, Konventionen om biolo-
gisk mångfald (CBD), Internationella växtskyddskonventionen (IPPC), 
Europeiska Växtskyddsorganisationen (EPPO), Bernkonventionen, Hel-
singforskommissionen (HELCOM), Konventionen för skydd av den ma-
rina miljön i Nordostatlanten (OSPAR), FN:s internationella sjöfartsor-
ganisation (IMO) och Världshandelsorganisationen (WTO) för att ytterli-
gare förbättra de redskap dessa organ erbjuder för att hantera invasiva 
främmande arter. Sverige ska inta en aktiv roll i det internationella arbetet 
med framtagandet och uppdaterandet av standarder för handelsreglering. 

Vem: Regeringen, samverkansgruppen för främmande arter, sektorsmyndigheter 
Prioritering: Mycket hög 
 

I akvatiska ekosystem (såväl i marin miljö som i sötvatten) är förebyggande arbete 
helt avgörande för framgångsrika åtgärder mot oönskade främmande arter. Främ-
mande arter kan vara mycket svåra att upptäcka i akvatiska miljöer och de kan 
snabbt sprida sig. Viktiga införselvägar för akvatiska främmande arter är barlast-
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vatten och sediment i fartygens barlasttankar samt påväxt på fartygens skrov (bio-
fouling). 
 
44) Sverige ska ansluta sig till och implementera den barlastvattenkonvention 

som FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, har arbetat fram. 
Sverige ska också verka för att andra länder godkänner konventionen, 
bl.a. genom att driva frågan inom samarbeten som Helsingforskommis-
sionen (HELCOM) och Oslo-Pariskonventionen (OSPAR). Sverige bör 
även utarbeta motsvarande regler för fartyg som rör sig på nationellt vat-
ten. 

Vem: Regeringen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket/Transportstyrelsen 
Prioriteringsgrad: Mycket hög 

 
45) Sverige ska aktivt delta i internationella sammanhang för att ta fram ge-

mensamma åtgärder för att minimera förflyttning av invasiva akvatiska 
arter genom påväxt på fartyg. 

Vem: Regeringen, Sjöfartsverket/Transportstyrelsen, Naturvårdsverket 
Prioriteringsgrad: Hög 

 
 

Konventionen om biologisk mångfald  
Konventionen om biologisk mångfald (The Convention on Biological Diversity, 
CBD) från 1992 är den största av miljökonventionerna och har undertecknats och 
ratificerats av totalt 190 nationer. Huvudmålet med konventionen är att bevara 
biologisk mångfald och försäkra att biologisk mångfald och naturresurserna utnytt-
jas på ett ekologiskt hållbart sätt. Enligt artikel 8 (h) i konventionen ska fördrags-
slutande parter förhindra införsel av, samt kontrollera eller utrota de främmande 
arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter. Invasiva främmande arter är en 
ämnesöverskridande fråga och ingår i ett antal arbetsplaner för inlandsvatten, mari-
na miljöer och CBD:s globala strategi för bevarande av växter m.fl.  
 
I CBD:s beslut VI/23 från det sjätte partsmötet (COP 6, 2002) togs det fram 15 icke 
bindande riktlinjer för arbetet ned främmande arter. Dessa riktlinjer innehåller 
rekommendationer för hur staterna bör hantera främmande arter för att förhindra att 
de orsakar skador och förlust på biologisk mångfald. Ett trestegsangreppssätt an-
vänds, se sid Y. Andra beslut som VI/16, VII/13, VIII/27 och IX/4 bildar tillsam-
mans med VI/23 de allra viktigaste grunderna till det nationella arbetet med invasi-
va främmande arter och denna strategi och handlingsplan.  
 
CBD har gjort en översyn av luckor och brister i det internationella regelverket 
som rör invasiva främmande arter. CBD har initierat samarbeten med IPPC (inter-
nationella växtskyddskonventionen) och OIE (Världsorganisationen för djurhälsa) 
för att försöka täcka dessa luckor då de är standardsättande parter till WTO:s SPS-
avtal (se Bilaga C om riskanalys). Rapportering av parternas hantering av invasiva 
främmande arter är en del av den nationella rapporteringen till CBD. 
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Sverige har agerat för att Beslut VI/23 ska bibehållas då detta har varit mycket 
viktigt i arbetet med invasiva främmande arter i Sverige och internationellt. Austra-
lien har agerat för att försvaga detta beslut då de inte accepterar användning av 
försiktighetsprincipen på samma sätt som övriga parter. Sverige agerar för att CBD 
ska initiera en studie av hur försiktighetsprincipen används i arbetet med invasiva 
främmande arter men har hittills inte fått gehör för detta i EU-koordineringen på 
partsmötet och har därför inte kunnat driva det vidare. Det är viktigt för CBD att 
fortsätta arbetet med att fylla luckor och brister i befintliga regelverk och policies 
så att alla invasiva främmande arter täcks särskilt när det gäller standarder. 
 
Förslag till ställningstagande: Då försiktighetsprincipen är en mycket viktig 
grundpelare för allt arbete med främmande arter är det viktigt att få klarhet i om 
Sverige bör fortsätta agera för att CBD ska initiera en studie om hur försiktighets-
principen ska användas. Försiktighetsprincipen används i varierande grad och med 
olika tolkningar inom gällande standarder som accepteras under SPS-avtalet. Det är 
därför viktigt att driva frågan om ett förtydligande av försiktighetsprincipen.  
 
 
 
Bernkonventionen 
Enligt Bernkonventionen (The Convention on the Conservation of European Wild-
life and Natural Habitats) från 1979 ska fördragsslutande parter (stater i den paneu-
ropeiska regionen samt Nordafrika) ha en strikt kontroll kring introduktion av inva-
siva främmande arter. År 2004 antog konventionen en europeisk strategi för inva-
siva främmande arter (T-PVS/inf (2004)) för att påskynda utvecklingen och infö-
randet av samordnade åtgärder och insatser inom Europa inom ramen för CBD:s 
riktlinjer om främmande arter. Målsättningen är att förhindra eller minska den 
negativa påverkan som invasiva främmande arter har på biologisk mångfald, sam-
hällsekonomin och människors hälsa i Europa. Bernkonventionens europeiska 
strategi för invasiva främmande arter är en viktig grundpelare för uppbyggandet av 
en nationell svensk strategi och handlingsplan för främmande arter.  
 
Inom Bernkonventionens ad hoc expertgrupp för invasiva främmande arter har 
rekommendationer och riktlinjer för bl.a. utrotning och bekämpning av invasiva 
främmande arter tagits fram, bl.a. rörande bekämpning av terrestra däggdjur och 
amerikansk kopparand. Bernkonventionen samarbetar med EPPO-sekretariatet med 
att ta fram en uppförandekod för trädgårdsnäringen. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör fortsätta att arbeta inom Bernkonven-
tionens olika arbetsgrupper och ad hoc expertgrupp för främmande arter. Arbetet 
om invasiva främmande arter inom Bernkonventionen är av stort värde och ger 
möjlighet till värdefulla kontakter med omvärlden. 
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CITES-konventionen 
CITES-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) är en global naturvårdskonvention med syftet att försäkra att 
handeln med utrotningshotade arter av vilda djur och växter inte hotar deras över-
levnad. EU har genomfört CITES-förordningen i en egen förordning (Rådets för-
ordning (EG) nr 338/97)(se nedan). I EU är fyra invasiva främmande arter reglera-
de enligt CITES (oxgroda Rana catesbeiana, amerikansk kopparand Oxyura jama-
icensis, rödörad vattensköldpadda Trachemys scripta elegans och guldsköldpaddan 
Chrysemys picta). (Se även avsnitt under EG-rättsakter om rådets förordning (EG) 
338/97, CITES-förordningen). 
 
 
Internationella växtskyddskonventionen – IPPC 
Internationella växtskyddskonventionen (the International Plant Protection Con-
vention, IPPC) har som målsättning att förhindra spridning och introduktion av 
växtskadegörare genom den internationella handeln med växter och växtprodukter. 
Konventionen har primärt tillkommit för att skydda jordbruk (inklusive trädgårds-
produktion) och skogsbruk från ekonomiska förluster, men den gäller formellt även 
för skydd av den vilda floran. Växtskyddskonventionens arbete omfattar idag en-
dast de invasiva främmande arter som klassas som växtskadegörare.  
 
Växtskyddskonventionens viktigaste uppgift är att utveckla internationella godkän-
da standarder för fytosanitära (växtsanitära) åtgärder inom internationell handel för 
att förhindra och kontrollera spridningen av reglerade växtskadegörare (av vilka 
många är invasiva främmande arter). Konventionen om biologisk mångfald och 
Internationella växtskyddskonventionen har sedan flera år ett samarbete som bland 
annat resulterat i att den viktiga riskvärderingsstandarden ISPM 11 har utvecklats 
till att även ta hänsyn till risker för miljön (se Bilaga C om riskanalyser).  
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör fortsatt stödja samarbetet mellan IPPC 
och CBD.  
 
 
Världsorganisationen för djurhälsa – OIE  
Världsorganisationen för djurhälsa (the World Organisation for Animal Health, 
OIE) har inget utvecklat samarbete med Konventionen om biologisk mångfald på 
motsvarande sätt som den internationella växtskyddskonventionen. Därför är det 
hittills oklart hur invasiva främmande djurarter ska hanteras i internationella stan-
darder och därmed i vilken grad de ska omfattas av SPS-avtalet. OIE:s parter har 
ett väl uppbyggt varningssystem och beredskap för bekämpning av utbrott av zoo-
noser och epizootier som kan stå för modell för utveckling av varningssystem för 
invasiva främmande arter (se Bilaga E om tidigt varningssystem för främmande 
arter). 
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Förslag till ställningsstagande: Smittskyddslagstiftningen kan användas för inva-
siva arter som är bärare av patogener eller parasiter men inte för djur som i sig 
själva är ett hot mot biologisk mångfald. Om en ny EU-reglering inte kommer till 
stånd för att täcka denna lucka i lagstiftningen, behöver Sverige arbeta för att på-
verka OIE att utvidga sitt mandat till att hantera även invasiva djur. 
 
 
Världshandelsorganisationen – WTO  
Målsättningen för Världshandelsorganisationens (the World Trade Organization, 
WTO) arbete är att främja frihandel. Världshandelsorganisationen ställer sig därför 
generellt avvisande till handelsbegränsningar. Ett undantag är avtalet om sanitära 
och fytosanitära frågor (SPS-avtalet), som säger att när det gäller växtskydd och 
smittskydd för djur och människor accepterar WTO begränsningar i handeln under 
förutsättning att dessa regler följer internationella standarder som antagits under 
Internationella växtskyddskonventionen, Världsorganisationen för djurhälsa eller 
Codex Alimentarius (frågor rörande livsmedel och människors hälsa). Avtalet för-
söker skydda länder från olika skadeorganismer samtidigt som det gynnar princi-
perna för fri och rättvis handel. Importrestriktionerna måste baseras på vetenskap-
liga bevis och får bara tillämpas för att skydda människors, djurs eller växters liv 
eller hälsa. I de fall man vill begränsa införseln av en art ligger bevisbördan på det 
mottagande landet. 
 
 
Europeiska växtskyddsorganisationen – EPPO 
Den europeiska växtskyddsorganisationen (the European and Mediterranean Plant 
Protection Organization, EPPO) är en fristående växtskyddsorganisation med ett 
omfattande program rörande invasiva främmande växtarter. EPPO är samtidigt en 
regional organisation under IPPC och har 50 medlemsländer i Europa och Medel-
havsområdet. En av EPPO:s centrala uppgifter är att genomföra riskanalyser för 
växtskadegörare enligt den internationella standarden för riskanalys ISPM 11. 
EPPO har bearbetat standarden för att underlätta riskanalyser av invasiva främ-
mande växter och genomför sedan några år riskanalyser för sådana. Resultatet av 
riskanalyserna behandlas sedan i EPPO:s ordinarie beslutsprocess och slutligt be-
slut om rekommendation för reglering fattas slutligen av EPPO:s råd (det högsta 
beslutande organet). Resultatet är en lista över invasiva växter som rekommenderas 
för lagstiftning. Dessutom finns en lista över invasiva växter som EPPO rekom-
menderar medlemsländerna att agera mot på annat sätt än att införa regler för han-
del och förflyttning.  
 
Sedan 2005 rekommenderar EPPO:s styrande råd att de länder som hotas av inva-
siva främmande arter ska vidta åtgärder för att förhindra ytterligare introduktion 
och spridning av de listade arterna. För att genomföra EPPO:s beslut krävs att län-
derna fattar beslut om lagstiftning eller andra åtgärder mot de listade arterna. 
EPPO:s verksamhet finansieras av avgifter från medlemsländernas regeringar. 
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EPPO har en aktiv roll i arbetet med att utarbeta en uppförandekod för trädgårds-
näringen, ett projekt som utförs i samarbete med Bernkonventionen. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör även i fortsättningen ta en aktiv del i 
EPPO:s arbete med invasiva växter och växtskadegörare. Sverige bör delta i EPPO-
samarbetet och verka för att arbetet med att utveckla riskanalysstandarden ISPM 11 
för invasiva växter och växtskadegörare som hotar biologisk mångfald hos vilda 
växter fortsätter, så att de behandlas på likartat sätt som skadegörare för ekono-
miskt viktiga växter. 
 
 
IMO:s Barlastvattenkonvention 
FN:s internationella sjöfartsorganisation (the International Maritime Organization, 
IMO) antog en internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs bar-
lastvatten och sediment (the International Convention for the Control and Mana-
gement of Ships’ Ballast Water and Sediment) den 13 februari 2004. Konventionen 
omfattar juridiskt bindande regler för hantering av barlastvatten och sediment och 
innehåller en rad riktlinjer för hur reglerna ska genomföras.  
 
Ett genomförande av konventionens bestämmelser och riktlinjer skulle betydligt 
minska riskerna för att främmande arter introduceras med barlastvatten, etablerar 
sig och orsakar problem. Bland annat skulle man öka möjligheterna att i framtiden 
använda vattenresurser utan ökade kostnader för bekämpning av skadliga främ-
mande organismer.  
 
Den dag då konventionen träder i kraft ska alla fartyg som omfattas av konventio-
nen antingen: 1) skifta barlastvatten i vattenområden med ett djup på minst 200 
meter och minst 50 nautiska mil från närmaste land, eller 2) behandla barlastvattnet 
med godkända system så att koncentrationen av skadliga vattenlevande organismer 
och patogener inte överstiger angivna gränsvärden, eller 3) lämna barlastvattnet till 
mottagningsanordning i land eller 4) använda någon annan godkänd metod för 
hantering av barlastvatten. Under en övergångsperiod från 2009 till 2015 ska farty-
gen successivt upphöra med att skifta barlastvatten till havs. Från och med 2016 
ska alla fartyg ha ombordbehandlingssystem för barlastvatten och det kommer inte 
längre vara tillåtet att skifta barlastvatten till havs. Konventionen gäller emellertid 
endast fartyg i internationell trafik.  
 
Sverige ska verka för att barlastvattenkonventionen ratificeras och implementeras. 
Barlastvattenutredningen har i sitt betänkande (SOU 2008:1) anmält en reservation 
med innebörd att Sverige, av skäl som hänför sig till geografiska, hydrografiska 
och hydrologiska förhållanden, inte fullständigt kommer att kunna tillämpa be-
stämmelserna om hantering av barlastvatten på samtliga fartyg som omfattas av 
konventionen. Reservationen kommer emellertid endast att gälla under en begrän-
sad tid. Från och med 2016 avser Sverige uppfylla konventionens bestämmelser om 
hantering av barlastvatten fullt ut.  
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Vad gäller skifte av barlastvatten så har, i avvaktan på barlastvattenkonventionen 
ska träda ikraft, fartyg som går in i nordöstra Atlanten och som kommer från trans-
atlantiska rutter och även från rutter som passerar västra Afrika sedan den 1 april 
2008 möjlighet att tillämpa frivilliga riktlinjer för skifte av barlastvatten. Detta är i 
enlighet med riktlinjer med operativa åtgärder som antagits av IMO 1. Beslut att 
tillämpa de frivilliga riktlinjerna har tagits inom ramen för ett samarbete mellan 
HELCOM (Helsingforskommissionen) och OSPAR konventionen (the Convention 
for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic). 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör snarast ansluta sig till barlastvatten-
konventionen. Sverige bör agera för att bestämmelserna i barlastvattenkonventio-
nen följs inom Östersjön och Nordsjön. 
 
 

                                                      
 
1 IMO resolution MEPC.124(53) Guidelines for ballast water exchange och IMO resolution 
MEPC.127(53) Guidelines for ballast water management and the development of ballast water man-
agement plans. 
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Oslo- och Paris konventionen – OSPAR 
För Nordsjöområdet finns en strategi för att skydda den marina miljön, OSPAR-
konventionen (Oslo-Pariskonventionen, the Convention for the Protection of the 
Marine Environment of the North-East Atlantic). Inom den speciella strategin för 

Amerikansk kammanet – en liftare med barlastvatten 
 

 
Foto: Mats Blomqvist, Copyright HAFOK AB 

 
Den amerikanska kammaneten (Mnemiopsis leidyi) har troligtvis introducerats i våra vatten 
via barlastvattenutsläpp. Den är ett bra exempel på en art som kanske inte hade introduce-
rats till svenska vatten om barlastvattenkonventionen hade varit ikraft.  
 
Kammaneten är ett exempel på ett djur som orsakar svåra skador på miljön genom att äta 
djurplankton, fiskägg och larver. På grund av artens höga förökningshastighet, stora glupsk-
het och korta generationstid kan den utkonkurrera flera andra arter. Arten introducerades till 
Svarta havet på 1980-talet och introduktionen, i kombination med miljöförstöring och överfis-
ke, bidrog till kollaps av det pelagiska fisket, framför allt efter svartahavsanjovis. Den enorma 
ökningen av Mnemiopsis-populationen i Svarta havet avtog inte förrän i samband med en 
oavsiktlig introduktion av en annan nordamerikansk kammanet Beroe ovata som äter Mne-
miopsis.  
 
Mnemiopsis är ett exempel på en mycket invasiv art som har varit känd som möjlig att kom-
ma att införas i Östersjön och Nordsjön under flera år, men likaväl blev överraskelsen stor 
när den upptäcktes hösten 2006. Åtgärder mot frisimmande akvatiska organismer är så gott 
som omöjliga att genomföra när de väl har etablerat sig. Forskningsprojekt har nu inletts för 
att  följa artens utveckling. 
 
Läs mer om amerikanska kammaneten i Bilaga G1. 
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biologisk mångfald och ekosystemen arbetar man med olika program som bl.a. 
skydd av marina områden och mänskliga aktiviteter som motverkar skyddet (t.ex. 
introduktion av invasiva främmande arter), samt miljöövervakning av utpekade 
skyddsvärda områden där livsmiljön håller på att försämras och arter håller på att 
försvinna. OSPAR har utvecklat Strategin för hantering av barlastvatten och sedi-
ment i Nordostatlanten där sjöfart kommer att uppmuntras att tillämpa Barlastvat-
tenkonventionens bestämmelse frivilligt fr.o.m. 1 april 2008 (se även avsnittet 
IMO:s barlastvattenkonvention). Samarbete har inletts med HELCOM för att upp-
mana sjöfartsnäringen att frivilligt implementera strategin även i Östersjön. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör fortsätta att agera för att OSPAR:s 
strategi för hantering av barlastvatten implementeras av svenska rederier. 
 
 
Helsingforskommissionen – HELCOM 
Helsingforskommissionens (the Helsinki Commission, HELCOM) huvudmål är att 
skydda den marina miljön i Östersjön. En av kommissionens huvudarbetsgrupper 
jobbar speciellt med att bevara den biologiska mångfalden (HELCOM HABITAT). 
HELCOM har fastställt en mycket ambitiös aktionsplan, Baltic Sea Action Plan 
(2006), vars syfte är att inom 20 år minska föroreningarna och återställa de skador 
som uppstått på Östersjöns miljö. Till prioriteringarna hör att stoppa den pågående 
utarmningen av den biologiska mångfalden. Inom HABITAT följer man utveck-
lingen av främmande arter och hur de påverkar den biologiska mångfalden. I 
HELCOM:s maritima grupp arbetar man även med att parterna inom HELCOM 
ska ratificera och implementera Barlastvattenkonventionen. 
 
Inom HELCOM arbetar man för närvarande fram en ”Road map towards imple-
mentation of the IMO Ballast Water Convention", för hantering av barlastvatten 
och sediment enligt International Maritime Organisations barlastvattenkonvention i 
Östersjön inom ramarna för Baltic Sea Action Plan i samarbetet mellan MONAS, 
HABITAT och MARITIME kommittéerna2. I programmet ingår förslag på bl.a.: 
 
• att samtliga HELCOM stater ansluter sig barlastvattenkonventionen så 

snart som möjligt;  
• att information om undersökningar och upptäckt av nyetablerade främ-

mande arter utbyts mellan länderna;  
• att senast 2008 utarbeta en lista över de farligaste invasiva arterna, s.k. 

HELCOM Target Species; 
• att senast 2010 förbättra HELCOM:s övervakningsprogram för att samla 

in data om främmande arter i Östersjön; 

                                                      
 
2 MONAS – The Monitoring and Assessment group; HABITAT – The Nature Protection and Biodiversity 
group; MARITIME – The Maritime group. 
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• att före slutet av 2008 göra undersökningar i hamnar, men även provtag-
ning och riskanalyser;  

• att senast 2013 etablera ett regionalt informations- och övervakningssy-
stem för att underlätta utförandet av riskanalyser och genomförandet av 
konventionen; 

• att OSPARS:s riktlinjer för fartyg att frivilligt skifta barlastvatten i enlig-
het med barlastvattenkonventionen även bör omfatta fartyg som på sin 
väg in i Östersjön passerar OSPAR regionen; 

• att samarbeta med OSPAR i övriga relevanta frågor 
 
Förslag till ställningstagande: IMO:s barlastvattenkonventionen bör implemente-
ras snarast i Östersjöländerna. Sverige bör ansluta sig till barlastvattenkonventio-
nen och agera för att ombordbehandling av barlastvatten kommer till stånd på alla 
fartyg så fort som möjligt dock senast år 2016. Sverige bör agera för att ett gemen-
samt varningssystem för arter som sprids med barlastvatten utvecklas i samarbete 
med övriga HELCOM länder. Sverige bör aktivt stödja samarbetet mellan 
HELCOM och OSPAR med att implementera åtgärder för att barlastvattenkonven-
tionens bestämmelse tillämpas frivilligt av fartyg redan nu.  
 
 
FAO  
FN:s livsmedels och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization) 
har tagit fram en icke bindande uppförandekod för kommersiellt fiske och upp-
förandekod för fritidsfiske (FAO 2008) som EIFAC har godkänt för användning i 
europeiska sötvattensområden. Fiskeriverket arbetar med att informera om dessa 
rekommendationer. 
 
Förslag till ställningstagande: Sverige bör agera för att uppförandekod för kom-
mersiellt fiske implementeras inom fiskenäringen. 
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Tallvedsnematod – en oönskad skadegörare på barrskog 
 

 
Teckning av tallvedsnematod: Christer Magnusson. Foto av tallbock: Ingrid Åkesson 

 
Tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus) är ett aktuellt exempel på hur viktig det är 
att ha beredskap för att tidigt kunna sätta in åtgärder (se även bilaga G8). Tallvedsnematoden 
är en millimeterlång mask som kan orsaka omfattande skogsdöd. Den kan angripa i stort alla 
barrväxter men av våra barrträdsslag är det endast hos tall och lärk som angreppen kan ha 
dödlig utgång. Alla barrväxter kan dock vara smittspridare. 
 
Risken för allvarliga skador är störst i områden där medletemperaturen under sommarmåna-
derna är över 20°C, vilket innebär att skadorna sannolik skulle bli små om tallvedsnematoden 
introducerades till Sverige idag. Det är för att förhindra stora skador i framtiden, då klimatet 
beräknas bli betydligt varmare, som vi måste vidta åtgärder redan idag för att förhindra intro-
duktion. 
 
I naturen sprids tallvedsnematoden med tallbockar. Lämpliga tallbocksarter finns i Sverige, 
vilket innebär att om en introduktion skulle ske, kan inhemska tallbockar sprida nematoden 
vidare. Långväga spridning sker alltid med smittat trä och träprodukter, d.v.s. alltid med män-
niskans hjälp. Införs infekterat virke med tallbocksangrepp är risken för etablering överhäng-
ande, eftersom medföljande tallbockar skulle flyga till närmaste tall. Det finns också en möjlig 
spridning utan tallbock även om den är mindre vanlig. Om smittat trä, flis eller bark placeras 
intill barrväxter utomhus kan regnvatten föra med sig nematoderna till trädens finrötter, speci-
ellt om de är skadade. Även kontakt trä mot trä kan överföra smitta. Levande plantor och 
avskurna grenar (för prydnadsändamål) är en riskfaktor, om de kommer från smittade områ-
den. 
 
I Sverige tas sedan år 2000 årligen prover för att undersöka eventuell förekomst av tallveds-
nematod i svensk skog. Provtagning utförs också i samband med import av sågtimmer, mas-
saved och flis från icke-europeiska länder samt på importerat träemballage. Under augusti och 
september 2008 har Jordbruksverket upprepade hittat gånger tallvedsnematoder i omärkt 
träemballage från Portugal och har efter det intensifierades kontrollerna av träemballage.  
 
Jordbruksverket har genomfört en konsekvensanalys av ett potentiellt angrepp av tallvedsne-
matoden i Sverige (Jordbruksverket 2008) och kommer under 2009 också att ta fram en be-
redskapsplan. Konsekvensanalysen för tallvedsnematod är den enda som hittills har tagits 
fram i Sverige för en invasiv främmande art och belyser väl komplexiteten i att försöka upp-
skatta konsekvenser och kostnader.  
 
1999 upptäcktes tallvedsnematoden i Portugal, för första gången inom EU. Den introducera-
des sannolikt med träemballage. EU-kommissionen har därför fattat ett belsut om nödåtgärder 
för att förhindra spridning från Portugal. Beslutet har ändrats flera gånger sedan dess alltefter-
som situationen i Portugal har förvärrats. 
 
Läs mer om tallvedsnematoden i Bilaga G8 
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Konsekvensanalys 
Konsekvensanalysen (Bilaga A) visar att det finns stora ekonomiska fördelar att 
arbeta förebyggande när det gäller invasiva främmande arter. Om förebyggande 
åtgärder sätts in varierar kostnaderna i storleksintervallet 1–2 miljoner kr per art 
och år. Detta ska jämföras med i storleksordningen 15–70 miljoner kr per art och år 
för en redan etablerad art (beräknade kostnader för kontroll och bekämpning av 
jätteloka [Heracleum mantegazzianum], vresros [Rosa rugosa] och sjögull 
[Nymphoides peltata], Gren m.fl. 2007). Kostnaderna för bekämpning av särskilt 
oönskade arter som t.ex. tallvedsnematoden som är reglerad i växtskyddslagstift-
ningen kan uppgå till avsevärt högre belopp. Jordbruksverket har tagit fram en 
konsekvensanalys av ett potentiellt angrepp av tallvedsnematoden (Jordbruksverket 
2008). Med dagens klimat uppskattas nuvärdet av kostnaderna (d.v.s. den ackumu-
lerade kostnaden över tiden och omräknat till dagens penningvärde med en ränte-
sats på 2,5 %) för skogsskador i södra och östra Sverige kunna uppgå till mellan 30 
miljoner till knappt 1 miljard kronor (Jordbruksverket 2008). Om spridningen un-
derlättas av människan, t.ex. genom virkesförflyttning, beräknas kostnaderna mer 
än fördubblas.  
 
Gren m.fl. (2007) har uppskattat kostnaderna i Sverige för kontroll och skador för 
tolv invasiva främmande arter till 1,1–4,5 miljarder kr per år. Kostnaderna inklude-
rar ekonomiska förluster i form av förlorad vinst och arbetstid. Kettunen m.fl. 
(2008) har uppskattat kostnaden för invasiva arter i Europa till 9,6 miljarder euro 
per år. Kostnaderna omfattar i huvudsak kontrollåtgärder och skador orsakade av 
invasiva främmande arter. Pimentel m.fl. (2005) har uppskattat kostnaderna för 
kontroll och ekonomiska skador till följd av främmande arter i USA till ca 100 
miljarder dollar per år. Gemensamt för alla kostnadsuppskattningar är att de omfat-
tar ett begränsat urval av arter och inte inkluderar kostnader för förlust av biologisk 
mångfald. 
 
Konsekvensanalys är begränsad till att främst beskriva vilka konsekvenser som 
genomförandet av strategin och handlingsplanen bedöms medföra för berörda 
myndigheter. För berörda myndigheter finns idag ingen möjlighet att inom befint-
lig ram omfördela resurser till att utöka arbetet med främmande arter. Det innebär 
att om strategin och handlingsplanen ska kunna genomföras behöver nedan upp-
skattade resurser tillföras. Genom en fungerande samordning och förebyggande 
arbete kan kostnaderna hållas nere. 
 
Eventuella konsekvenser som kan uppstå för andra aktörer i samhället, såsom före-
tag, kan i detta läge inte fullt ut bedömas eftersom det kommer att bero på eventu-
ella förändringar i lagstiftningen nationellt och inom EU. I likhet med vad som 
krävs i samband med tillståndsprövning för införsel och utsättning av reglerade 
mikroorganismer, djur och växter kan förslaget komma att innebära kostnader för 
konsekvensanalyser för organismer som idag inte omfattas av reglering. Hur stora 
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kostnaderna för en sådan analys kommer att bli går idag inte att bedöma eftersom 
det kommer att vara beroende av t.ex. i lag reglerade krav om omfattningen av 
riskanalys. Kostnaderna kan också antas komma att variera beroende på om risk-
analyser redan finns till följd av tidigare genomförd införsel i andra nordiska län-
der. På längre sikt kan förslaget innebära kostnader för utökad övervakning inom 
ramen för recipientkontrollprogrammen för verksamheter som bidrar till introduk-
tion eller spridning av främmande arter. Naturvårdsverket har t.ex. vid miljöpröv-
ning av Ringhals AB yrkat på sådana villkor eftersom varmvattenutsläppet från 
kraftverket skulle kunna öka förutsättningarna för invasiva främmande arter som är 
temperaturberoende att övervintra (Dnr 511-6338-07 Rm).  
 
Enligt NOBANIS har 159 av Sveriges ca 2000 främmande arter klassats som inva-
siva i Sverige fram till juni år 2008. En bedömning av hur invasiva dessa arter är 
och en prioritering av vilka främmande arter som i första hand bör bekämpas åter-
står att göra. Med hänsyn till den arbetsinsats som krävs för inventering och åt-
gärdsinsatser bedöms att i storleksordningen fem ännu inte etablerade invasiva 
arter och mellan fem och tio etablerade invasiva arter kan hanteras årligen. En hög 
kostnadspost för myndigheterna i det förebyggande arbetet är framtagandet av 
riskanalyser. Uppskattade kostnaderna för kontroll och bekämpning av redan eta-
blerade invasiva arter utgör 75-700 miljoner kr per år, vilket är den klart största 
kostnadsposten i kostnadsuppskattningen. Den stora variationen i skattningen beror 
på vilken art som ska åtgärdas och redovisas därför separat i kostnadsuppskattning-
en (Tabell 3).  
 
Resurser för extraordinära akutinsatser, t.ex. i den händelse att tallvedsnematoden 
introduceras i landet, har inte medräknats i kostnadsuppskattningen. Kostnader för 
sådana insatser bör staten ansvara för på samma sätt som har gjorts i samband med 
allvarliga utbrott av sjukdom i djurbesättningar. För vissa typer av skadegörare kan 
ersättning upp till högst 50 % av kostnaderna erhållas från EU.  
 
Det är viktigt att poängtera att det arbete som kommer att krävas på länsstyrelserna 
inte har kostnadsbedömts. Det är angeläget att länsstyrelsernas förslag i rapporten 
Samverkan om artdata om en särskilt utpekad kontaktperson för samordning av 
artdata och kontakter med kommuner, berörda sektorsmyndigheter och den ideella 
naturvården förverkligas, eftersom det skulle innebära stora samordningsvinster 
och kostnadsbesparingar (Länsstyrelserna 2008). I arbetet med invasiva främmande 
arter skulle det innebära större möjlighet att kunna genomföra snabba och kost-
nadseffektiva åtgärder. 
 
Tre ambitionsnivåer föreslås för genomförandet av strategin och handlingsplanen. 
Den lägsta ambitionsnivån för strategin och handlingsplanen är 18,5 miljoner kr 
per år. I detta fall avsätts inga medel för forskning, minsta möjliga medel tillförs 
nationell och regional miljöövervakning och endast förebyggande åtgärder genom-
förs för fem arter som ännu ej etablerats i landet. För redan etablerade arter genom-
förs inga insatser för kontroll och utrotning. Den ambitionsnivå som rekommende-
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ras uppgår till 113,5 miljoner kronor per år och innebär den lägsta ambitionen för 
miljöövervakning, förebyggande åtgärder samt kontroll och utrotning av etablerade 
arter. För den högsta ambitionsnivån beräknas kostnaden till 747 miljoner kronor 
per år som baseras på den högst uppskattade kostnaden för miljöövervakning, före-
byggande åtgärder samt kontroll och utrotning av 10 redan etablerade arter. 
 
Tabell 3. Uppskattade kostnader (miljoner kr/år) för genomförandet av strategin och handlingspla-
nen för främmande arter. Kostnaderna för de tre ambitionsnivåerna är ackumulativa (d.v.s. me-
delnivån beräknas som låg + medel, och för hög nivå läggs alla kostnader ihop. 

Ambitionsnivå Kostnadspost     Miljoner kr/år 
Låg Berörda myndigheter - sju tjänster1    6,2 

Sekretariatet  - två tjänster    1,8 
    - omkostnader, resor, seminarier,  
    informationsinsatser   1  

ArtDatabanken  - två tjänster     2,7 
                             - omkostnader resor seminarier etc.  0,8 
  Komplettera miljöövervakningen 

Inkludera främmande arter i miljöövervakning2  
                            - komplettera provtagningslokaler, uppdatera artdatalistor   
                            och utbilda provtagare (miniminivå)    1–4,5 
                           Åtgärder 

Inventering, riskanalys och åtgärdsinsatser av invasiva arter som 
introducerats men ej etablerat i landet, 5 arter/år, med en  
kostnad på 1–2 miljoner kr/år och art    5–103 

  Totalt (Låg)      18,5–27 
  
 Medel Forskning      20 
  Åtgärder 

Inventering, riskanalys och åtgärdsinsatser av 5 invasiva  
etablerade arter med en kostnad på 15 miljoner kr/år och art4  75 

  Totalt (Medel)      113,5–122 
 
 Hög Åtgärder 
  Inventering, riskanalys och åtgärdsinsatser av ytterligare 5 
  invasiva etablerade arter/år (d.v.s. totalt 10 arter) där kostnaden 
  är på 70 miljoner kr/år och art4     6255 
  Totalt (Hög)      738,5-747 
 

1 Tjänsterna är fördelade på Fiskeriverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, 
Skogsstyrelsen och Tullverket. 
2  Se vidare Bilaga B om miljöövervakning av främmande arter. 
3 Uppskattningen baseras på de kostnader som har redovisats i Sverige för förebyggande och 
tidigt insatta åtgärder mot tallvedsnematoden, mårdhunden och signalkräftan på Gotland (se 
exempel i kapitel 5, Bilaga A, Konsekvensanalyser).     
4 Kostnaden för åtgärder för etablerade arter varierar mellan 15–70 miljoner kr/år och art. Base-
ras på uppskattning av bekämpning och kontroll av jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 
16,7–134 miljoner kr/år, vresrosen (Rosa rugosa) 1,2–14,5 miljoner kr/år och sjögull (Nymphoi-
des peltata) 28–72,8 miljoner kr/år (Gren m.fl. 2007). 
5 Kostnaden för att åtgärda 10 etablerade invasiva främmande arter med en kostnad på 70 mil-
joner kr/år och art minus kostnaden att åtgärda fem arter under medelambitionsnivån (70 miljo-
ner kr/år x 10 - 75 miljoner kr/år = 625 miljoner kr/år). 
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HELCOM, Helsinki Commission, http://www.helcom.fi  

IMO, International Maritime Organization, http://www.imo.org  

IPPC, The International Plant Protection Convention, http://www.ippc.int  

IUCN, Internationella naturvårdsunionen, The International Union for the Conser-
vation of Nature and natural resources, http://www.iucn.org   

Jordbruksverket, http://www.sjv.se  

Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se  

NOBANIS, The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species, 
http://www.nobanis.org    

OIE, World Organization for Animal Health, http://www.oie.int  

OSPAR, The Convention for the Protection of the Marine Environment of the 
North-East Atlantic, http://www.ospar.org  

Portalen om Biologisk Mångfald (svensk), http://www,biodiv.se/intr-art/  

Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se  

Skogsstyrelsen, http://www.skogsstyrelsen.se  

Tullverket, http://www.tullverket.se  

WTO, World Trade Organization, http://www.wto.org  
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Kunskapssammanställningar som har tagits fram inom uppdraget 
Höglander, H. (2007). Informationsflöde och rapporteringssystem för främmande 
arter. Naturvårdsverkets rapport 5694. 

Laikre, L., Palmé, A., Larsson, L.C. och Lindberg, E. (2007). Spridning av gene-
tiskt främmande populationer i Sverige. Vad vet vi? Vad gör vi? Vilka är effekter-
na? Naturvårdsverkets rapport 5683. 

Laikre, L., Palmé, A., Larsson, L.C., Charlier, J., och Ryman, N. (2008). Effekter 
av spridning av genetiskt främmande populationer. En kartläggning av förutsätt-
ningarna för uppföljande studier av utsättningar av djur och växter i Sverige. Na-
turvårdsverkets rapport 5881. In press. 

Pleijert, T. och Josefsson, M. Nationella strategier och aktionsplaner för hantering 
av främmande arter. Erfarenheter från andra länder. Naturvårdsverkets rapport. Ej 
klar. 

Åhlén, P.-A.. (2007). Övervakning av oavsiktliga introduktioner och beredskap för 
att hantera introduktioner till terrestra miljön – fallstudie mårdhund. Opublicerad 
rapport. 

 
 
Workshop som har hållits inom uppdraget 
Spridning av främmande populationer 3 oktober 2006. Plats: Naturvårdsverket.  
 
 
Hearing för referensgrupp 
21 oktober 2008 hölls en hearingen rörande den ”Nationella strategin och hand-
lingsplanen för främmande arter och genotyper” för en referensgrupp. Plats: Pi-
perska muren, Stockholm. 
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Projektgrupp 
Projektledare för regeringsuppdraget har varit Melanie Josefsson (Naturvårdsver-
kets havsmiljöenhet) med stöd från Helena Höglander (Länsstyrelsen i Stockholms 
läns Miljöanalysenhet fr.o.m. mars 2008). I regeringsuppdragets styrgrupp har 
ingått Patrik Persson (Fiskeriverket; efterträdde Susanna Pakkasmaa), Jan Gustavs-
son (Jordbruksverket), Mikael Norén (fr.o.m. augusti 2008, Skogsstyrelsen; efter-
trädde Lennart Ackzell), Jan Terstad (ArtDatabanken, SLU; efterträdde Mikael 
Svensson), J. Sixten Pekkari (Tullverket), Björne Olsson (fr.o.m. april 2008, Na-
turvårdsverket; efterträdde Björn Risinger och Johan Bodegård) samt Håkan Mark-
lund (Naturvårdsverket). I regeringsuppdragets arbetsgrupp har följande personer 
ingått: Melanie Josefsson (projektledare, Naturvårdsverket), Jonas Bergquist 
(Skogsstyrelsen fr.o.m. augusti 2008; efterträdde Lennart Ackzell), Helena Hög-
lander (projektledare, Naturvårdsverket fr.o.m. mars 2008), Erland Lettevall (Fis-
keriverket), Johan Rehnquist (Tullverket fr.o.m. december 2007; efterträdde Mats 
Barregren), Mikael Svensson (ArtDatabanken, SLU), Narine Svensson (Sjöfarts-
verket, t.o.m. augusti 2008), Petra Wallberg (Naturvårdsverket fr.o.m. april 2008) 
och Ingrid Åkesson (Jordbruksverket). 
 
Projektgruppen vill passa på att tacka AquAliens forskningsprogram (finansierat av 
Naturvårdsverket) för synpunkter och stöd, särskilt Inger Wallentinus, Malin Wer-
ner, Ullrika Sahlin och Johannes Järemo. 
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Bilagor 
Bilaga A. Konsekvensanalys 
Bilaga B. Miljöövervakning 
Bilaga C. Riskanalys 
Bilaga D. Tidigt varnings- och snabbresponssystem 
Bilaga E. Regelverk 
Bilaga F. Internationella samarbeten 
Bilaga G. Pilotarter 1) Amerikansk kammanet (Mnemiopsis leidyi), 2) Amerikansk 
hummer (Homarus americanus), 3) Bäckröding (Salvelinus fontinalis), 4) Spansk 
skogssnigel (Arion lusitanicus), 5) Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) och 
Tromsöpalm (Heracleum persicum), 6) Contortatall (Pinus contorta), 7) Mårdhund 
(Nyctereutes procyonides), 8) Tallvedsnematod (Bursaphelenchus xylophilis). 
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Bilaga A 
Konsekvensanalys 
1. Problemanalys 
Till följd av att det inom alla nivåer i samhället finns bristande kunskap om risker-
na med att introducera främmande arter har både avsiktlig och oavsiktlig in- och 
utförsel av arter ökat. Därför har invasiva främmande arter kommit att bli en av de 
största hoten globalt mot biologisk mångfald (Millennium Ecosystem Assessment 
2005). 
 
Effekterna av invasiva främmande arter kan vara ekologiska, genom t.ex. undan-
trängning av inhemska arter eller förändringar av habitatet, eller genetiska, i form 
av t.ex. minskad genetisk variation (Berg och Nilsson 1997). Introduktion av inva-
siva främmande arter kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader och kan 
innebära negativa konsekvenser för människors hälsa.  
 
I Sverige saknas en organisation för arbetet med invasiva främmande arter. De 
personella resurserna på sektorsmyndigheterna och länsstyrelserna är mycket be-
gränsade. Ansvarfördelningen och det ekonomiska ansvaret är mycket oklara t.ex. 
vad gäller beslutande respektive operativt ansvar att utföra åtgärder. Sektorsansva-
ret medför också att det finns risk för att frågor faller mellan stolarna och att till-
räckliga åtgärder därmed inte genomförs. 
 
Övervaknings- och rapporteringssystem för främmande arter saknas (Se även Bila-
ga B). En betydande svårighet för övervakning av främmande arter är att det inte 
går att förutsäga var och när introduktion kommer att ske. Den nationella och regi-
onala miljöövervakningen utgörs av glesa stickprov över landet som utförs glest i 
tiden. Detta medför att första introduktionslokalen för en främmande art mycket 
sällan kommer att kunna upptäckas inom ramen för de dessa program. Viss infor-
mation om utbredningen av redan etablerade främmande arter och dess effekter 
kommer att kunna erhållas men förutsätter att programmen anpassas. De befintliga 
programmen behöver dock kompletteras med andra typer av övervakningsinsatser 
för att upptäcka nya främmande arter samt för att kunna följa utbredning och effek-
ter av redan etablerade invasiva främmande arter. 
 
Det råder stor brist på kunskap för att kunna bedöma risken vid olika arters intro-
duktion, t.ex. vilka faktorer som begränsar eller främjar spridningen av främmande 
arter, vilket försvårar möjligheten att ta fram riskanalyser. Lagstiftningen är otill-
räcklig eftersom många organismgrupper inte omfattas av vare sig nationell eller 
EU-lagstiftningen. Det omöjliggöra ett effektivt arbete med invasiva främmande 
arter. Nationellt saknas ett fungerande myndighetsnätverk för att aktivt kunna driva 
viktiga frågor inom berörda EU-organ.  
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Sammanfattningsvis så finns det stora brister vad gäller den nationella organisatio-
nen, resurser och lagstiftning för att effektivt kunna förhindra och begränsa effekter 
orsakade av invasiva främmande arter. Denna analys är begränsad till att främst 
beskriva vilka konsekvenser som genomförandet av strategin och handlingsplanen 
bedöms medföra för berörda myndigheter. Eventuella konsekvenser som kan upp-
stå för andra aktörer i samhället, såsom företag, kan i detta läge inte fullt ut bedö-
mas eftersom det kommer att bero på eventuella förändringar i lagstiftningen, na-
tionellt och inom EU.  
 
 
2. Mål  
Målet är att ta fram en strategi och handlingsplan för att etablera ett system för 
hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande arter och genoty-
per. Systemet ska vara ändamålsenligt, kostnadseffektivt och dimensionerat utifrån 
de faktiska och potentiella riskerna inom detta område. I enlighet med regerings-
uppdraget omfattar strategin och handlingsplanen inte genetiskt modifierade orga-
nismer, bakterier och virus. 
 
 
3. Vad som händer om inget görs utöver fattade beslut? 
Grundläggande i det strategiska arbetet är det förebyggande arbetet, där informa-
tion är en mycket viktig komponent för att förhindra introduktion och spridning av 
främmande arter. Om inte en nationell strategi och handlingsplan för främmande 
arter genomförs kommer det inte finnas något etablerat system för att kunna erhålla 
information från andra länder om vilka främmande arter som befaras kunna komma 
in i landet. Det medför att möjligheten att arbeta förebyggande i hög grad kommer 
att vara beroende av prioriteringar inom myndigheter och av enskilda personers 
engagemang.  
 
Bristen på etablerade informationskanaler (både inom landet och med internatio-
nella forum), oklara ansvarsförhållanden, bristfällig samordning mellan myndighe-
ter och utförare och avsaknaden av beredskapsplaner medför att det tar längre tid 
innan åtgärder kan sättas in. Det innebär en högre risk för att invasiva främmande 
arter etablerar sig vilket i sin tur medför högre kostnader, än om åtgärder kan sättas 
in tidigare. I vissa fall kan åtgärder då bli alltför kostsamma eller medföra för stora 
ekologiska konsekvenser för att kunna genomföras. Brist på kunskap om riskerna 
vid olika arters introduktion kommer också att medföra svårigheter att verkställa 
rätt åtgärder. 
 
Främmande arter kan vara vektorer för parasiter och patogener. Därför är en sär-
skilt allvarlig konsekvens av brister i det förebyggande arbetet, en högre risk för 
spridning av infektionssjukdomar. Invasiva främmande arter som inte är reglerade i 
smittskydds- eller växtskyddslagstiftningen kommer inte att kunna hanteras av 
myndigheterna på ett effektivt sätt. Svårigheterna kommer att vara större i de fall 
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där flera myndigheter behöver agera gemensamt än när det ligger inom en sektors-
myndighets ansvarsområde.  
 
Miljöövervakning som genomförs till följd av EU:s ramdirektiv för vatten, fågeldi-
rektivet, art- och habitatdirektivet samt framöver även det marina direktivet, kom-
mer att bidra till en viss ökad kunskap om främmande arters utbredning. Kunska-
pen om utbredning och effekter av främmande arter kommer dock att vara mycket 
bristfällig eftersom miljöövervakningsprogrammen fyller andra syften och är glesa 
i tid och rum. Brister i övervakningssystemet kommer att innebära sämre möjlighe-
ter att kostnadseffektivt följa upp tillstånd och trender i miljön för främmande arter 
och effekter av tidigare genomförda åtgärdsinsatser. 
 
Enligt North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS) 
har 159 främmande arter rapporterats som invasiva i Sverige fram till juni år 2008. 
Det är svårt att hitta uppgifter om hur stora kostnader som orsakas av invasiva 
främmande arter (Kettunen m.fl. 2008). Gren m.fl. (2007) har uppskattat kostna-
derna i Sverige för kontroll och skador för tolv invasiva främmande arter till 1,1–
4,5 miljarder kr per år. Kostnaderna inkluderar ekonomiska förluster i form av 
förlorad vinst och arbetstid. Kettunen m.fl. (2008) har, baserat på dokumenterade 
uppgifter, uppskattat kostnaden för invasiva arter i Europa till 9,6 miljarder euro 
per år. Kostnaderna omfattar i huvudsak kontrollåtgärder och skador orsakade av 
invasiva främmande arter. Pimentel m.fl. (2005) har uppskattat kostnaderna för 
kontroll och ekonomiska skador till följd av främmande arter i USA till ca 100 
miljarder dollar per år. Gemensamt för alla kostnadsuppskattningar är att de omfat-
tar ett urval av arter och inte inkluderar kostnader för förlust av biologisk mång-
fald. De ekologiska konsekvenserna till följd av invasiva främmande arter kan bli 
mycket stora, men kostnaderna är svåra att uppskatta. 
 
 
4. Åtgärdsalternativ 
I regeringsuppdraget anges att en strategi och handlingsplan ska tas fram. Jämförel-
ser med andra alternativ redovisas därför inte.  
 
 
5. Nyttan av att genomföra strategin och handlingsplanen 
Om handlingsplanen genomförs kommer det att finnas etablerade informationska-
naler, både inom landet och med internationella forum. Genom en tydligare organi-
sation och med utpekade ansvarsområden kommer myndigheterna att i högre grad 
kunna förhindra införsel av invasiva främmande arter. I de fall invasiva främmande 
arter introduceras kommer åtgärder att kunna sättas in på ett tidigt stadium. Det 
kommer att minimera kostnaderna för t.ex. skogsskador och förluster av biologisk 
mångfald. Tre aktuella exempel på särskilt oönskade främmande arter mot vilka 
förebyggande åtgärder och/eller utrotning genomförs i Sverige under 2008 är tall-
vedsnematoden, mårdhunden och signalkräfta på Gotland. 
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TALLVEDSNEMATODEN 

Tallvedsnematoden är ett aktuellt exempel på hur viktig det är att ha beredskap för 
att tidigt kunna sätta in åtgärder (se även Bilaga G8). Tallvedsnematoden är en 
millimeterlång rundmask som kan angripa och döda barrväxter, i första hand olika 
arter av tall och lärk. Tallvedsnematoden är ett stort problem i Portugal, Spanien, 
Japan, Kina, Sydkorea och Taiwan. I Sverige tas sedan år 2000 årligen prover för 
att undersöka förekomst av tallvedsnematod i svensk skog. Provtagning utförs 
också i samband med import av sågtimmer, massaved och flis från icke-europeiska 
länder samt på importerat träemballage. Under augusti och september 2008 har 
Jordbruksverket upprepade gånger hittat tallvedsnematoder i omärkt träemballage 
från Portugal. Kostnaderna för dessa förebyggande åtgärder mot tallvedsnematoden 
har uppgått till ca 900 000 kr per år under åren 2000–2007. Under 2007 och 2008 
har Jordbruksverket tagit fram en konsekvensanalys av ett potentiellt angrepp av 
tallvedsnematoden till en kostnad av 800 000 kr. För år 2009 uppskattas kostnader-
na bli 950 000 kr för en fördjupad konsekvensanalys beredskapsplan, och bered-
skapsövning. Sammanfattningsvis beräknas Jordbruksverkets kostnader för före-
byggande åtgärder mot tallvedsnematoden uppgå till mellan 0,9–1,85 miljoner kr 
per år under de senaste åren varav kostnaderna för konsekvensanalyser och bered-
skapsplan utgör en särskilt hög kostnadspost. Hur stor är kostnaden för det före-
byggande arbetet i förhållande till om tallvedsnematoden skulle introduceras i Sve-
rige? 
 
Konsekvensanalysen för tallvedsnematod är den enda som hittills har tagits fram i 
Sverige för en invasiv främmande art och belyser väl komplexiteten att försöka 
uppskatta konsekvenser och kostnader. I analysen har bl. a. kostnaderna för skogs-
skador och bekämpningsåtgärder beräknats (Jordbruksverket 2008). Kostnaderna 
för bekämpning bedöms vara relativt tillförlitliga medan analysen av skogsskade-
risken och dess kostnadsanalys innehåller fler antaganden och osäkerheter. Kostna-
derna för förlust av naturvärden är inte medräknade.  
 
Kostnaderna för skogsskador är svårbestämda och beror på flera faktorer bl.a. var i 
landet angreppet startar och spridningshastigheten. Under givna förutsättningar 
uppskattas nuvärdet av kostnaderna (d.v.s. den ackumulerade kostnaden över tiden 
och omräknat till dagens penningvärde med en räntesats på 2,5 %) för skogsskador 
i södra och östra Sverige kunna uppgå till mellan 30 miljoner och knappt 1 miljard 
kr. Förutsättningarna är bekämpning av ett angrepp antingen genom utrotning ge-
nom att hugga ner alla barrträd i ett angripet område med en radie av 10 km och 
hålla detta fritt från barrträd (och tallvedsnematoder) i 20 år eller inneslutning ge-
nom att anlägga en värdväxtfri zon på 3 km runt det angripna området och hålla 
zonen fri från barrträd i 20 år. Genomgående för alla beräkningar är att om sprid-
ningen underlättas av människan, t.ex. genom virkesförflyttning, beräknas kostna-
derna mer än fördubblas. En hög medvetenhet och god kunskap bland berörda 
näringar kommer således att kunna begränsa skadeverkningarna. Med varmare 
klimat finns en ökad risk för att tallvedsnematoden i framtiden kan sprida sig epi-
demiskt med betydligt större skadeverkningar som följd. Vid beräkningens värsta 
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scenario, med hög dödlighet och snabb spridning, uppskattas nuvärdet av kostna-
derna för skogsskador till 14 miljarder kr.  
 
Kostnaderna för bekämpning av tallvedsnematoden beror på vilken metod som 
väljs (utrotning eller inneslutning), i vilket stadium som bekämpningen sätts in och 
vad det borttagna virket kan användas till. Inneslutning av det angripna området 
innebär att en flera kilometer bred zon anläggs kring det angripna området där alla 
barrträd avverkas. Utrotning är en säkrare bekämpningsmetod eftersom inneslut-
ning innebär att nematoden kommer att finnas kvar i landet. Om det angripna om-
rådet har en radie på ca 10 km beräknas nuvärdet av kostnaderna för bekämpningen 
av ett enskilt angrepp till runt en miljard kronor oavsett bekämpningsalternativ. Vid 
åtgärder till följd av återkommande angrepp kommer kostnaderna att öka. Kostna-
derna för utrotningsalternativet ökar exponentiellt med radien vilket innebär att det 
är mycket viktigt att angreppet upptäcks på ett tidigt stadium.  
 
År 1999 upptäcktes att tallvedsnematoden introducerats i ett område i Portugal. Tio 
år senare konstaterades att nematoden spridits till andra delar av landet vilket inne-
bär att utrotning inte längre är möjligt. Åtgärderna framöver inriktas nu på att hind-
ra spridning till andra länder. Någon uppgift om kostnaderna för hela tidsperioden 
har inte hittats men enbart under 2006/2007 uppgick kostnaderna för olika åtgärder 
att kontrollera tallvedsnematoden i Portugal till 11 223 798 euro varav EU stod för 
75 % av kostnaderna (2006/923/EG). 
 
MÅRDHUND 

Mårdhunden är ett aktuellt exempel på hur strategin och handlingsplanen kan bidra 
till att förhindra förlust av biologisk mångfald och introduktion av infektionssjuk-
domar (se även Bilaga G7). Mårdhunden har hittats i Sverige och bedömdes fram 
till sommaren 2008 som ännu inte fast etablerad. Under hösten 2008 har tolv för-
yngringar konstaterats över ett stort område i Norrbottens län, vilket ställer frågan 
på sin spets huruvida arten är etablerad eller inte. Mårdhunden orsakar mycket stor 
ekologisk skada i de länder där den etablerat sig. Den utgör särskilt ett hot för 
markhäckande fåglar och groddjur och kan också sprida rabies och bandmasken 
Echinococcus multilocularis. Bandmasken kan via infekterade djurs avföring, som 
kommit i kontakt med bär och svamp, sprida sig till människan. Infektionen kan 
bl.a. leda till leversvikt med dödlig utgång. Naturvårdsverket bekostar ett projekt 
som syftar till att utrota mårdhunden och att ta fram ett förslag till storskaligt och 
kontinuerligt varningssystem för att upptäcka och avliva invaderande mårdhundar. 
Projektet beräknades sommaren 2008 kosta totalt 3,5 miljoner kr under 3 år. Efter 
att flera föryngringar av mårdhund konstaterats i Sverige under 2008 har Natur-
vårdsverket satsat totalt 3,7 miljoner kr bara under 2008. Att göra en värdering av 
denna kostnad i förhållande till vinsten är svårt. Hur mycket är det värt att t.ex. 
kunna promenera i skogen och äta blåbär utan att känna oro? 
  
Fredman m.fl. (2008) har uppskattat ett ungefärligt lägsta värde på skogsrekreation 
i Sverige till ca 1,1 miljarder kr per år, genom att multiplicera 200 kr per besök 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 133

med uppgiften att 78,2 % av Sveriges befolkning (6 865 000 personer i åldern 16–
84 år) strövar i skog och mark åtminstone en gång per år (SCB 2004). Denna siffra 
ska naturligtvis betraktas med försiktighet. En slutsats är dock att kostnaden att i ett 
tidigt stadium försöka utrota mårdhunden är låg i förhållande till den lägsta upp-
skattade värdet av att kunna vistas i skog och mark.  
 
 
SIGNALKRÄFTA 

I Sverige återstår endast 3 % bestånden av flodkräfta jämfört med den utbredning 
som fanns vid förra sekelskiftet. En stor del av de kvarvarande populationerna av 
flodkräfta finns i västra Svealand, i Norrland samt på Gotland som på grund av sitt 
isolerade läge har mycket goda förutsättningar att behålla beståndet. Signalkräftor 
har endast hittats på tre ställen på Gotland och under 2008 genomfördes ett lyckat 
projekt för att utrota signalkräftan på dessa lokaler eftersom de riskerar att smitta 
befintliga flodkräftsbestånd med kräftpest. Kostnaderna för hela projektet är ca 1 
miljon kr. Den kostnaden kan jämföras med att näringen på Gotland årligen omsät-
ter 8–12 miljoner kr (pers komm. Rolf Gydemo, Länsstyrelsen på Gotland). Den 
uppskattade årliga kostnaden för hela landet för att kontrollera introduktion av 
signalkräfta och förlusten av att inte kunna använda vattnet för flodkräfta har upp-
skattats till mellan 365–598 miljoner kr (Gren m.fl. 2007). 
 
 
SAMMANFATTNING 

Kostnader för förebyggande åtgärder och kontroll av tallvedsnematoden och över-
vakning och utrotning av mårdhunden uppgår till mellan 1–2 miljoner kr per år och 
art. Det är förhållandevis låga kostnader jämfört med kostnaderna att utrota eller 
begränsa utbredningen av en redan etablerad art. Som några exempel på beräknade 
kostnader för att kontrollera och bekämpa redan etablerade arter i Sverige kan 
nämnas jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 16,7–134 miljoner kr per år, vres-
ros (Rosa rugosa) 1,2–14,5 miljoner kr per år och sjögull (Nymphoides peltata) 28–
72,8 miljoner kr per år (Gren m.fl. 2007). När det gäller kontroll och bekämpning 
av en allvarlig skadegörare som t.ex. tallvedsnematoden, kan kostnaderna uppgå 
till betydligt högre belopp. 
 
 
6. Identifierade konsekvenser  
De myndigheter som främst kommer att beröras av genomförandet av en hand-
lingsplan är Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, Sjöfartsverket, 
Skogsstyrelsen, Tullverket och länsstyrelserna i form av utökade arbetsuppgifter. 
Sektorsmyndigheterna ska samråda, vara sakfrågeansvariga inom sin sektor, driva 
frågor inom internationella forum och ansvara för att koordinera informations- och 
åtgärdsinsatser. Arbetet med att ta fram riskanalyser kommer att innebära ett stort 
arbete för sektorsmyndigheterna. Baserat på riskanalyserna ska sedan beredskaps- 
och åtgärdsplaner tas fram.  
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Länsstyrelserna har en viktig roll för att övervakning och åtgärder mot invasiva 
främmande arter ska kunna genomföras snabbt och kostnadseffektivt. Behovet av 
regionala artdata för att kunna följa upp tillstånd och trender kommer att öka, t.ex. 
som underlag för riskanalyser och för att bedöma behov av åtgärder. Länsstyrelser-
nas kontaktnät med ideella rapportörer kommer att vara av stor betydelse. 
 
Handlingsplanen innebär att ArtDatabanken får en viktig roll för att bygga upp och 
driva webbaserade nationella rapporterings- och varningssystem samt att vidare-
förmedla information om förekomst och spridning av främmande arter. ArtData-
banken bör också delta i arbetet inom EU för att t.ex. ta fram ett internationellt 
rapporteringssystem för främmande arter.  
 
För att Sverige ska kunna uppfylla rapporteringskraven om främmande arter som 
finns inom fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet och framöver även vat-
tendirektivet och marina direktivet, behöver miljöövervakningsprogrammen anpas-
sas och stärkas med utpekade medel. För att effektivt övervaka om främmande 
arter kommer in i landet och följa utbredning av etablerade invasiva främmande 
arter behöver befintliga program även kompletteras med andra typer av övervak-
ningsinsatser.   
 
Det finns en stor brist på kunskap för att kunna bedöma risken vid olika arters in-
troduktion, t.ex. vilka faktorer som begränsar eller främjar spridningen av främ-
mande arter, vilket försvårar möjligheten att ta fram riskanalyser. Lagstiftningen 
måste omfatta alla organismgrupper, både nationellt och inom EU, för att möjlig-
göra ett effektivt arbete med invasiva främmande arter. Nationellt saknas också ett 
fungerande myndighetsnätverk för att aktivt kunna driva viktiga frågor på detta 
område inom EU.  
 
När det gäller verksamhetsutövare kan förslagna åtgärder inom handlingsplanen på 
längre sikt innebära kostnader för utökad övervakning inom ramen för recipient-
kontrollprogrammen för verksamheter som bidrar till introduktion eller spridning 
av främmande arter. Naturvårdsverket har t.ex. vid miljöprövning av Ringhals AB 
yrkat på sådana villkor eftersom varmvattenutsläppet från kraftverket kan öka för-
utsättningarna för främmande arter att övervintra (Dnr 511-6338-07 Rm). I likhet 
med vad som krävs i samband med tillståndsprövning för införsel och utsättning av 
reglerade mikroorganismer, djur och växter kan förslaget också komma att innebä-
ra kostnader för konsekvensanalyser även för organismer som idag inte omfattas av 
reglering. Hur stora kostnaderna för en sådan analys kommer att bli går idag inte 
att bedöma eftersom det kommer att vara beroende av t.ex. i lag reglerade krav om 
omfattningen av riskanalysen. Kostnaderna kan också antas komma att variera 
beroende på om riskanalyser redan finns till följd av införsel i andra nordiska län-
der. 
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Förslaget till handlingsplan bedöms inte komma att innebära några större konse-
kvenser för mindre företag. På frivillig basis kan näringar och intressenter komma 
att åta sig att ta fram uppförandekoder för att förhindra spridning av invasiva arter 
och arter som kan förväntas bli invasiva.  
 
 
7. Beskrivning av konsekvenserna 
Idag finns en halvtidstjänst på Naturvårdsverket som ska täcka både nationellt och 
internationellt arbete. Övriga myndigheter arbetar endast med de organismgrupper 
och arter som redan är reglerade på EU-nivå samt i den mån myndigheterna är 
involverade i arbetet med olika internationella samarbeten som rör främmande 
arter. För de myndigheter som föreslås ingå i samverkansgruppen finns idag ingen 
möjlighet att inom befintlig ram omfördela resurser till att utöka arbetet med 
främmande arter. Det innebär att om strategin och handlingsplanen ska kunna 
genomföras måste de resurser som beräknas här tillföras. 
 
Naturvårdsverket föreslås förstärkas med motsvarande två heltidstjänster. Jord-
bruksverket föreslås förstärkas med motsvarande två heltidstjänster; en på växt- 
respektive djursidan. Sjöfartsverket föreslås förstärkas med motsvarande en halv-
tidstjänst. Fiskeriverket föreslås förstärkas med motsvarande en heltidstjänst förde-
lat med en halv tjänst på respektive limniska och marina ekosystem. Skogsstyrelsen 
föreslås förstärkas med motsvarande en heltidstjänst. Tullverket föreslås förstärkas 
med motsvarande en halvtidstjänst. Totalt innebär detta förslag en förstärkning 
med sju tjänster på dessa myndigheter. 
 
Sekretariatet, föreslås bemannas med motsvarande två heltidstjänster. Sekretariatet 
ansvarar för samordning av samverkansgruppen för främmande arter och referens-
gruppen, driften av webbportalen för främmande arter samt bistår myndigheterna 
med att ta fram informationsmaterial riktat till olika näringar och målgrupper. Mot-
svarande en heltidstjänst bedöms behövas för arbetet med att ta fram riskanalyser 
samt fungera som samordnare och stöd för alla berörda sektorsmyndigheter i detta 
arbete. Sekretariatet ska även bidra i EU-arbetet och andra internationella frågor 
som rör främmande arter. 
 
För länsstyrelserna kommer arbetet med främmande arter att variera över tid i olika 
län. Länsstyrelserna har rapporten ”Samverkan om artdata” framfört att en särskilt 
utpekad kontaktperson bör få uppdrag att samordna artdata och kontakterna med 
kommuner, ArtDatabanken, myndigheter och den ideella naturvården (Länsstyrel-
sen 2008). Om förslaget genomförs skulle det innebära stora samordningsvinster, 
där artdata kan användas för flera olika syften och större möjlighet finns att genom-
föra snabba och kostnadseffektiva åtgärder mot invasiva främmande arter.  
 
Motsvarande två heltidstjänster föreslås förläggas till ArtDatabanken som ska vara 
datavärd, förvalta och driva det centrala rapporteringssystemet för främmande 
arter. ArtDatabanken ska också ta fram och uppdatera artlistor, ta fram kriterier för 
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klassning av främmande arter efter invasivitet och tillhandahålla underlag för risk-
analyser och åtgärdsplaner. ArtDatabanken ska även delta i det internationella 
arbetet, t.ex. utbytet av artinformation mellan länder och i arbetet med att bygga 
upp ett varningssystem inom EU. 
 
7.1 Sammanställning av kostnader  
Enligt NOBANIS har 159 främmande arter klassats som invasiva i Sverige fram till 
juni år 2008. En bedömning av hur invasiva dessa arter är och en prioritering av 
vilka främmande arter som i första hand bör bekämpas återstår att göra. Med hän-
syn till den arbetsinsats som krävs för inventering och åtgärdsinsatser bedöms att i 
storleksordningen fem invasiva arter som ännu inte är etablerade och mellan fem 
och tio etablerade invasiva arter kan hanteras årligen. En hög kostnadspost i be-
dömningen är framtagandet av riskanalyser. Totalt utgör de uppskattade kostnader-
na för kontroll och bekämpning av redan etablerade arter den i särklass största 
kostnadsposten i kostnadsuppskattningen (Tabell A1).  
 
Resurser för extraordinära akutinsatser, t.ex. i den händelse att tallvedsnematoden 
introduceras i landet, har inte medräknats. Kostnader för sådana insatser bör staten 
ansvara för på samma sätt som har gjorts i samband med allvarliga utbrott av sjuk-
dom i djurbesättningar. För vissa typer av skadegörare kan ersättning normalt upp 
till högst 50 % av kostnaderna erhållas från EU.  
 
Det arbete som kommer att krävas på länsstyrelserna har inte kostnadsbedömts. Det 
är dock angeläget att förslaget i rapporten "Samverkan om artdata" (Länsstyrelser-
na 2008) om en särskilt utpekad kontaktperson för samordning av artdata förverk-
ligas eftersom det skulle innebära stora samordningsvinster och kostnadsbesparingar.
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Tabell A1. Uppskattade kostnader (miljoner kr/år) för genomförandet av strategin och handlings-
planen för främmande arter. Kostnaderna för de tre ambitionsnivåerna är ackumulativa (d.v.s. 
medelnivån beräknas som låg + medel, och för hög nivå läggs alla kostnader ihop. 

Ambitionsnivå Kostnadspost     Miljoner kr/år 
 Låg Berörda myndigheter - sju tjänster1     6,2 
  Sekretariatet - två tjänster    1,8 
    - omkostnader, resor, seminarier, 
    informationsinsatser    1 
  
  ArtDatabanken  - två tjänster     2,7 
                            - omkostnader resor seminarier etc.  0,8 
  Komplettera miljöövervakningen 
  Inkludera främmande arter i miljöövervakningen2  
                           - komplettera provtagningslokaler, uppdatera artdatalistor  
  och utbilda provtagare (miniminivå)    1–4,5  
  Åtgärder 
  Inventering, riskanalys och åtgärdsinsatser av invasiva arert som  

 introducerats men ej etablerat i landet, 5 arter /år, med en  
 kostnad på 1-2 miljoner kr/år och art    5–103  

  Totalt  (Låg)      18,5-27 
 
 Medel Forskning      20 
  Åtgärder 
  Inventering, riskanalys och åtgärdsinsatser av 5 invasiva 
  etablerade arter/år med en kostnad på 15 miljoner kr/år och art4 75 

  Totalt  (Medel)      113,5-122 
  
 Hög Åtgärder 
  Inventering, riskanalys och åtgärdsinsatser av ytterligare 5 
  Invasiva etablerade arter/år (d.v.s. totalt 10 arter) där kostnaden 
  är på 70 miljoner kr/år och art4    6255  

  Totalt  (Hög)      738,5-747 

 
1 Tjänsterna är fördelade på Fiskeriverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, 
Skogsstyrelsen och Tullverket. 
2  Se vidare Bilaga B om miljöövervakning av främmande arter 
3 Uppskattningen baseras på de kostnader som har redovisats i Sverige för förebyggande och 
tidigt insatta åtgärder mot tallvedsnematoden, mårdhunden och signalkräftan på Gotland (se 
kapitel 5 ovan).     
4 Kostnaden för åtgärder för etablerade arter varierar mellan 15–70 miljoner kr/ år och art. Base-
ras på uppskattning av bekämpning och kontroll av jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 
16,7–134 miljoner kr/år, vresrosen (Rosa rugosa) 1,2–14,5 miljoner kr/år och sjögull (Nymphoi-
des peltata) 28–72,8 miljoner kr/år (Gren m.fl. 2007). 
5 Kostnaden för att åtgärda 10 etablerade invasiva främmande arter med en kostnad på 70 mil-
joner kr/år och art minus kostnaden att åtgärda fem arter under medelambitionsnivån (70 miljo-
nerkr/år x 10 - 75 miljoner kr/år = 625 milj kr/år). 
 

 

8. Slutsatser  
Konsekvensanalysen visar att det finns stora ekonomiska fördelar att arbeta före-
byggande när det gäller invasiva främmande arter. Om förebyggande åtgärder sätts 
in innan introduktion varierar kostnaderna i storleksintervallet 1–2 miljoner kr per 
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år och invasiv art i förhållande till i storleksordningen 15–70 miljoner kr för en 
redan etablerad invasiv art (beräknade kostnader för kontroll och bekämpning av 
jätteloka [Heracleum mantegazzianum], vresros [Rosa rugosa] och sjögull 
[Nymphoides peltata] Gren m.fl. 2007). Kostnaderna för bekämpning av särskilt 
oönskade arter som t.ex. tallvedsnematoden kan uppgå till avsevärt högre belopp; 
1000 miljoner kr för en insats. Kostnaderna för etablerade arter är sannolikt gene-
rellt lågt skattad eftersom biologiska, ekologiska och hälsomässiga aspekter inte är 
medräknade.  
 
Förutsättningen för att arbetet ska kunna genomföras kostnadseffektivt är att in-
formationskanaler, både inom landet och med internationella forum, utvecklas. 
Berörda sektorsmyndigheter, länsstyrelser, kommuner och berörda näringar måste 
samverka. Lagstiftningen behöver stärkas, både nationellt och inom EU, och myn-
digheternas ansvarsområden behöver förtydligas. Övervaknings- och rapporte-
ringssystem för främmande arter måste utvecklas för att arbetet med främmande 
arter ska kunna bedrivas förebyggande. I detta arbete måste det finnas ett gott sam-
arbete mellan sektorsmyndigheter, länsstyrelser, kommuner och ideella rapportörer. 
Mer kunskap behövs för att kunna bedöma risken vid olika arters introduktion, t.ex. 
vilka faktorer som begränsar eller främjar spridningen av främmande arter. Detta är 
grundläggande för att kunna göra riskanalyser som sedan kan ligga till grund för 
prioriteringar och åtgärder. 
 
Föreslagna kostnader för att bygga upp och etablera en nationell organisation, ett 
rapporteringssystem, komplettera befintlig miljöövervakning, utföra informations-
insatser samt bekämpa fem arter som har introducerats men ännu inte etablerat sig 
uppgår till 18,5–27 miljoner kronor per år. Därtill beräknas behovet av forskning 
(grundforskning och tillämpad forskning) att uppgå till 20 miljoner kr per år. Kost-
nader för bekämpning och kontroll av 10 redan etablerade arter beräknas kosta 
mellan 75–700 miljoner kr per år beroende på vilken art som ska bekämpas samt 
ambitionsnivå.  
 
Tre ambitionsnivåer föreslås för genomförandet av strategin och handlingsplanen. 
Den absolut lägsta ambitionsnivån för strategin och handlingsplanen uppskattas till 
18,5 miljoner kronor per år. I detta fall avsätts inga medel för forskning, minsta 
möjliga medel tillförs nationell och regional miljöövervakning och endast förebyg-
gande åtgärder genomförs för arter som ännu ej etablerats i landet. För redan eta-
blerade arter genomförs inga insatser för kontroll och utrotning. Den ambitionsnivå 
som rekommenderas uppgår till 113,5 miljoner kr per år och innebär den lägsta 
ambitionen för miljöövervakning, förebyggande åtgärder samt kontroll och utrot-
ning av etablerade arter. För den högsta ambitionsnivån beräknas kostnaden till 747 
miljoner kr per år som baseras på den högst uppskattade kostnaden för miljööver-
vakning, förebyggande åtgärder samt kontroll och utrotning av redan etablerade 
arter. För berörda myndigheter finns idag ingen möjlighet att inom befintlig ram 
omfördela resurser till att utöka arbetet med främmande arter. Det innebär att om 
strategin och handlingsplanen ska kunna genomföras behöver ovan uppskattade 
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medel tillföras. Genom en fungerande samordning och förebyggande åtgärder kan 
kostnader hållas nere.   
 
 
9. Identifierade osäkerheter 
Kostnaderna för åtgärdsinsatser kommer att bero på när åtgärder kan sättas in, 
ambitionsnivå och prioriteringar. För att strategin och handlingsplanen ska kunna 
genomföras behövs en väl utvecklad organisation med ett fungerande rapporte-
ringssystem och utvecklat kontaktnät av utförare. ArtDatabanken har genom Art-
portalen en grundläggande betydelse för insamlingen, sammanställning, kvalitets-
säkring och vidareförmedling av rapporter om nya arter som observerats. Fram-
gången i genomförandet av strategin och handlingsplanen kommer i mycket hög 
grad vara avhängig av i vilken utsträckning som Artportalen kommer att kunna 
fungera som en rapporteringscentral. 
 
En stor osäkerhet är vilka som kommer att kunna vara utförare av övervaknings- 
och åtgärdsinsatser och förutsättningarna för att etablera de kontaktnät som behövs. 
Kommunerna kommer att vara viktiga utförare. En annan mycket viktig grupp är 
den ideella naturvården som i många fall kommer att vara överlägsna både vad 
gäller täckningsgrad och kostnadseffektivitet i jämförelse med andra alternativ. För 
detta kontaktnät kommer länsstyrelserna att vara en mycket viktig länk. Länsstyrel-
serna kommer också att ha en mycket betydande roll genom sin kunskap om regio-
nala förhållanden. Det är angeläget att länsstyrelsernas förslag att en utpekad kon-
taktperson för artdata, med samordningsansvar inom länsstyrelsen och med berörda 
aktörer, genomförs eftersom det skulle innebära många samordningsvinster. 
 
Ett stort problem är att kunskap saknas om många arter som bedöms vara invasiva 
eller som kan komma att bli invasiva. För att öka kunskapen behövs forskning och 
övervakning som kan bidra med underlag för riskbedömningar, prioriteringar och 
åtgärdsplaner.  
 
Det förebyggande arbetet är viktigt och för det kommer berörda näringar att behöva 
involveras. Det är dock oklart i vilken utsträckning dessa på frivillig basis är villiga 
att arbeta med att ta fram t.ex. uppförandekoder för att minska spridningen av 
främmande arter. 
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Bilaga B 
Övervakning av främmande arter och genoty-
per som sprids eller oavsiktligt introduceras 
 
Den föreslagna strategin i detta dokument bygger på den trestegsmodell för att 
förebygga och begränsa konsekvenserna av invasiva främmande arter som rekom-
menderas i konventionen för biologisk mångfald (CBD 2002; samt avsnitt om 
Förebyggande åtgärdsarbete ovan). En viktig del i det första steget i denna modell 
(det förebyggande arbetet) är att utveckla övervakningsprogram i syfte att förhindra 
etablering av främmande arter. Genom vissa EU direktiv är Sverige förbundet att 
rapportera förekomst och effekter av främmande arter vilket också förutsätter över-
vakning och åtgärdsinsatser.  
 
I det här avsnittet görs en kortfattad genomgång av hur ansvarsfördelningen för 
miljöövervakning ser ut idag, grundförutsättningar för övervakning av främmande 
arter, vilka delar av den redan pågående miljöövervakningen som skulle kunna 
anpassas för övervakning av främmande arter och krav om övervakning av främ-
mande arter i gällande EG-direktiv. Sist ges ett förslag hur övervakningsprogram 
för främmande arter som sprids eller oavsiktligt introduceras i landet skulle kunna 
utformas.  
 
När det gäller övervakning av förändringar i den genetiska variationen lämnade 
Naturvårdsverket i mars 2008 in regeringsuppdraget Förslag till Nationellt hand-
lingsprogram för bevarade av genetisk variation hos vilda växter, djur och svampar 
(Dnr 305-404-06 Nv). Återstående frågor som inte behandlas i detta regeringsupp-
drag tas upp i Bilaga B1. 
 
 
Ansvarsfördelningen för miljöövervakningen 
Ingen myndighet har utsetts att ha ett samlat ansvar för all miljöövervakning. I 
regleringsbrevet för 2005 fick Naturvårdsverket i uppdrag att ge förslag till hur 
miljöövervakningen kunde stärkas genom att sektorsansvaret förtydligades. De 
principer som föreslogs var att sektorsmyndigheterna ansvarar för miljöövervak-
ningen inom den egna sektorn. Naturvårdsverket skulle ansvara för övervakning av 
diffus miljöpåverkan och påverkan från andra länder. Som princip angavs även att 
Naturvårdsverket skulle samordna svensk miljöövervakning av tillstånd och effek-
ter i den yttre miljön.  
 
Inom ramen för vattendirektivet så ansvarar vattenmyndigheterna för att övervak-
ningen av vatten utförs i enlighet med 5 kap. miljöbalken och förordningen 
(2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Vattenmyndigheterna 
har en samordnande roll och använder bl.a. information från statliga myndigheters 
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övervakning av miljön, recipientkontrollprogram och kommunal miljöövervakning. 
  
Ansvarsfördelningen för genomförandet av det marina direktivet ska meddelas 
kommissionen senast år 2010. I betänkandet En utvecklad havsmiljöförvaltning 
(SOU 2008:48) föreslås att Naturvårdsverket ska utses som ansvarig myndighet för 
genomförandet av direktivet. 
 
 
Grundförutsättningar för övervakning av främmande arter och geno-
typer 
Ett generellt problem med övervakning av främmande arter som sprids eller oav-
siktligt introduceras är att det inte går att förutsäga var och när introduktion kom-
mer att ske. Alla främmande arter kommer inte att kunna övervakas och åtgärder 
kommer främst att riktas mot främmande arter som är eller befaras kunna bli inva-
siva. Detta medför att övervakningen måste vara flexibel eftersom behovet kan 
variera över tid. Arter som befaras vara invasiva kan t.ex. initialt behöva övervakas 
i högre grad tills dess att tillräcklig kunskap finns om behovet av åtgärder.  
 
I akvatiska ekosystem är det oftast mycket svårt att sätta in åtgärder tillräckligt 
snabbt för att utrota en främmande art eftersom introduktionen sker dolt under ytan 
och spridning med vattenströmmar kan vara snabb. För främmande arter som befa-
ras kunna utgöra stor skada är förebyggande åtgärder, så som internationella över-
enskommelser (t.ex. barlastkonventionen) eller tekniska lösningar (t.ex. landbase-
rade mottagningsstationer för barlastvatten och sediment), det mest effektiva verk-
tyget. 
 
Även i terrestra ekosystem är internationellt samarbete grundläggande för att kunna 
arbeta förebyggande. Kännedom om vilka främmande arter som är aktuella att 
kunna introduceras i landet är en förutsättning för att snabbt kunna etablera över-
vakning och vid behov aktivera beredskapsprogram.  
 
 
Kan pågående övervakningsprogram anpassas till övervakning av 
främmande arter? 
Övervakning av främmande arter behöver fylla två syften. Dels att rapportera nya 
främmande arter som introducerats i eller spridits till Sverige, dels följa utbred-
ningen och effekter av etablerade invasiva främmande arter och arter som befaras 
kunna bli invasiva. Övervakningen ska därigenom kunna visa på tillstånd och tren-
der vad gäller effekten av främmande arter, utfallet av åtgärdsprogram och leva 
upp till internationella rapporteringskrav. 
 
NATIONELL OCH REGIONAL MILJÖÖVERVAKNING  

Miljöövervakning syftar till en långsiktig och systematisk datafångst i form av över 
tiden regelbundet upprepade mätningar från samma lokaler för att erhålla tidsserier 
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och därigenom visa tillstånd och trender i miljön. I Naturvårdsverkets återrapporte-
ring för regleringsbrevet 2005 angående ”Förslag till åtgärder för att säkerställa att 
signaler från miljöövervakningen m.m. om påverkan som kan hota miljö och hälsa 
fångas upp, värderas och hanteras” (Dnr 721-737-05 Mm) konstateras att miljö-
övervakningens stationsnät utgör glesa stickprov över landet som utförs glest i 
tiden. Detta medför att första introduktionslokalen för en främmande art mycket 
sällan kommer att kunna upptäckas inom ramen för de nationella eller regionala 
miljöövervakningsprogrammen. Programmen kan oftast heller inte utan komplette-
ring fånga upp utbredning och effekter av nya främmande arter därför att provtag-
ningen inte sker på rätt plats, djup eller med rätt metod. Som exempel kan nämnas 
kammaneten Mnemiopsis leidyi som kan hittas på större djup (ner till 200 m) än 
vad som normalt täcks inom det marina provtagningsprogrammet. Taxonomisk 
kompetens vad gäller identifiering kan också behöva stärkas för vissa organism-
grupper. 
 
I alla nationella miljöövervakningsavtal (inklusive avtalen för de nationella data-
värdarna) finns en standardformulering som lyder: ”Oförutsedda eller avvikande 
händelser eller resultat skall snarast meddelas ansvarig handläggare på Naturvårds-
verket. Detta skall ske skriftligen eller per telefon.” I ovan nämnda återrapportering 
för regleringsbrevet år 2005 konstateras att denna typ av rapportering förekommer 
mycket sällan. Observationer av en ny främmande art rapporteras via andra vägar, 
t.ex. i samband med inventeringar, från lärosäten och privatpersoner. Som exempel 
kan nämnas Sargassosnärjan som först upptäcktes vid en lokal naturinventering 
(första friflytande exemplaret) samt av en botanist ute på exkursion (första fastsit-
tande exemplaret).  
 
Sammanfattningsvis så är den nationella och regionala miljöövervakningen inte 
utformad för att vara den kanal som först identifierar nya främmande arter. Infor-
mation om utbredningen av redan etablerade främmande arter och dess effekter att 
kommer i viss grad att kunna ges, men förutsätter att programmen anpassas och att 
särskilda medel tillförs.  
 
RECIPENTKONTROLL 

Enligt 26 kap, 19 § miljöbalken så ska alla verksamhetsutövare som bedriver verk-
samhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors 
hälsa eller påverka miljön kontrollera verksamheten för att motverka eller förebyg-
ga sådana verkningar. Genom egna undersökningar eller på annat sätt ska verk-
samhetsutövaren hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan 
på miljön. Detta krav på recipientkontroll är tillämpligt även för främmande arter 
om verksamheten eller åtgärden bidrar till att skapa förutsättningar för introduktion 
eller spridning. 
 
IDEELL RAPPORTERING  

Naturvårdsverket har gjort en särskild kunskapssammanställning av ideell över-
vakning (Lokalsamhällebaserad miljöövervakning, Rapport 5750). I rapporten 
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anges att av de föreningar och organisationer som svarade på en enkät hade Sveri-
ges Ornitologiska Förening (SOF), Sveriges Entomologiska Förening, Sveriges 
Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (SSF) erfarenheter av att samarbeta med myn-
digheter i samband med olika inventeringar och undersökningar. Erfarenheterna 
från dessa samarbeten är till största delen positiva. I undersökningen angavs att 
viktiga faktorer för ett lyckat samarbete mellan myndigheter och ideella föreningar 
är att deltagare och rapportörer måste förstå både sammanhanget och att det de gör 
leder till något bra och användbart. Det ansågs också viktigt att redan från början 
arbeta långsiktigt och att ge återkoppling tillbaka till de involverade. Viktiga förut-
sättningar är också att det finns finansiering, smidiga rapporteringssystem (t.ex. via 
Internet) och att det är möjligt att delta på olika ambitionsnivå. 
 
Sammanställningen visar att dessa organisationer kan ha en kapacitet som inte kan 
uppbringas inom ramen för ett nationellt eller regionalt miljöövervakningsprogram. 
Som ett exempel nämns att SOF i januari 2007 utförde en nationell vinterfågelräk-
ningskampanj. Ca 10 000 medlemmar rapporterade in vilka fågelarter som besökte 
deras fågelbord under fyra vinterdagar. Detta var första gången som denna aktivitet 
genomfördes och SOF räknade med att antalet rapporter skulle komma att öka 
under följande år. En förutsättning för att få ett högt rapporteringsutfall kan antas 
vara att arterna är förhållandevis lätta att observera och identifiera. Små organismer 
som lever djupt ner i sediment eller inuti träd kommer inte att kunna rapporteras i 
lika hög grad eller med lika hög taxonomisk precision som t.ex. fåglar.  
 
 
Direktiv angående övervakning av främmande arter 
RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN 2000/60/EG  

Vattendirektivet syftar till att bevara och förbättra yt- och grundvatten kvaliteten 
för att säkra en hållbar förvaltning av vattenresurserna inom unionen. Medlemssta-
terna är ålagda att bl.a. upprätta program för övervakning av vattenstatusen inom 
varje avrinningsdistrikt och vid behov åtgärdsprogram. Som grund för att ange 
statusen för olika vattenförekomster ska bl.a. kemiska och biologiska kvalitetsfak-
torer används. Inom ramen för de biologiska kvalitetsfaktorerna ingår i vissa fall 
artsammansättning. I direktivet nämns ett antal faktorer som kan ha negativ påver-
kan på vattenförekomster. Främmande arter omnämns inte som en av dessa fakto-
rer men ett arbete pågår att ta fram ett ”Guidance Document”. Det finns dock inte 
någon etablerad samsyn inom EU om hur främmande arter ska hanteras inom ram-
direktivet för vatten. 
 
MARINA DIREKTIVET 2008/56/EG 

Det marina direktivet syftar till att skydda och bevara den marina miljön för att 
säkra ett hållbart nyttjande av Medelhavet, Östersjön, Svarta havet och nordöstra 
Atlanten samt vattnen runt Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Det övergripande 
målet är ett gott miljötillstånd senast år 2020. Detta ska ske bl.a. genom fastställda 
miljömål och indikatorer, miljöövervakningsprogram och åtgärdsprogram. Till 
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skillnad från vattendirektivet ingår främmande arter som en av de parametrar som 
ska i ingå i bedömningen av grundläggande förhållanden, belastning och påverkan 
(artikel 8 och Bilaga III). För främmande arter innebär den kvantitativa beskriv-
ningen för fastställande av god miljöstatus att ”Främmande arter som införts ge-
nom mänsklig verksamhet håller sig på nivåer som inte förändrar ekosystemet 
negativt” (Bilaga I). Övervakningsprogram ska baseras på den inledande bedöm-
ningen (artikel 11) och vid behov ska åtgärdsprogram tas fram (Kapitel III). Direk-
tivet anger också att indikatorer ska tas fram.  
 
FÅGELDIREKTIVET 79/409/EEG SAMT ART- OCH HABITATDIREKTIVET 
92/43/EEG  

Fågeldirektivet berör totalt 200 fågelarter som förekommer i medlemsländerna, av 
vilka 66 finns i Sverige. Varje medlemsland ska bland annat vidta åtgärder som är 
nödvändiga för att bibehålla fågelarter i livskraftiga populationer. Direktivet inne-
håller flera regler som styr ländernas möjligheter att jaga och handla med fåglar.  
 
Art- och habitatdirektivet behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar. 
Begreppet habitat innefattar geologiska formationer, biotoper och växtsamhällen. 
Totalt listas över 170 naturtyper, varav 88 finns i Sverige, och cirka 700 skydds-
värda arter, varav 101 förekommer i Sverige. Vissa säl- och fladdermusarter, grod-
djur, fiskar, mollusker, kärlväxter och mossor berörs av direktivet. Lavar, svampar 
och alger ingår inte. Varje medlemsland ska bland annat se till att nödvändiga åt-
gärder vidtas i områdena för att bevara arternas livsmiljöer så att de kan fortleva i 
livskraftiga bestånd och att naturtyperna bevaras långsiktigt och att de är i gynnsam 
bevarandestatus. Vart sjätte år skall en rapport till EU-kommissionen där bland 
annat bevarandestatusen hos de naturtyper och arter som är listade i direktivet an-
ges. De utpekade Natura 2000-områdenas bidrag till bevarandestatusen ska också 
redovisas. Inom ramen för denna bedömning ska t.ex. förekomst, trender och even-
tuella nuvarande och framtida hot rapporteras. Sverige lämnade sin första rapport 
till EU-kommissionen år 2001. 
  
För vissa terrestra naturtyper finns krav att inga främmande arter ska förekomma. 
För lövskog rapporteras invasiva arter i trädskiktet och för naturliga gräsmarker så 
skulle även arter som jättelokan och jättebalsaminen kunna inkluderas. För havs-
miljön kommer uppföljningen samordnas med arbetet inom det marina direktivet.  
Uppföljningssystemet kommer att bygga på att övervakning sker som ett stickprov 
av naturtyperna och arternas förekomster. Den samordnas i största möjliga mån 
med den nationella och regionala miljöövervakningen. I skyddade områden kom-
mer t.ex. länsstyrelserna att följa bevarandestatus för naturtyper och arter. I dessa 
områden kommer troligen inte någon omfattande uppföljning av invasiva arter att 
ske.  
 
 
 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 146

Förslag till övervakningsprogram 
Som nämnts ovan behöver övervakningen av främmande arter fylla två syften; dels 
att rapportera nya främmande arter, dels följa utbredningen och effekter i miljön av 
etablerade invasiva främmande arter och främmande arter som befaras kunna bli 
invasiva. Övervakningen ska därigenom kunna visa på tillstånd och trender vad 
gäller effekten av främmande arter, utfallet av åtgärdsprogram och leva upp till 
internationella rapporteringskrav. Former av övervakning som övervägts är det 
nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen, inventeringar, övervak-
ning i högriskområden (t.ex. inom ramen för recipientkontrollen) och ideell rappor-
tering.   
 
NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAM  

Som redan nämns ovan kan de nationella och regionala miljöövervakningspro-
grammen i mycket begränsad omfattning rapportera fynd av nya främmande arter. 
Programmen kan dock i viss grad utvecklas för att fånga upp utbredning och effek-
ter av vissa invasiva främmande arter. Utan förstärkning i form av särskilda medel 
kommer dock Sverige inte att kunna leva upp till EG-direktiven vad gäller rappor-
tering av främmande arter. 
 
ÖVERVAKNING AV HÖGRISKOMRÅDEN 

Övervakning av högriskområden kan på ett tidigt stadium visa på när en ny främ-
mande art har introducerats. Det kan, särskilt i terrestra miljön, innebära att sprid-
ningen kan begränsas och avsevärt större möjlighet till utrotning.  
 
I akvatiska miljöer har hamnar och farleder in till hamnområden där barlastvatten 
och sediment släpps ut identifierats som högriskområden för introduktion av främ-
mande arter. Övervakning i dessa områden skulle kunna bidra till tidigare upptäckt 
av nya främmande arter.    
 
För vissa främmande arter skulle spridning kunna försvåras genom riktad övervak-
ning i områden som gynnar deras etablering. Ett tänkbart exempel i marina miljöer 
är verksamheter som släpper ut stora volymer med varmvatten så att permanenta 
områden med förhöjd temperatur uppstår. Dessa platser kan utgöra en möjlighet till 
övervintring för temperaturberoende främmande arter. I miljökonsekvensbeskriv-
ning år 2008 för utbyggnad av kärnkraftverket i Olkiluoto med en fjärde kärnkraft-
verksenhet redovisades att en stor population av brackvattenmusslan Mytilopsis 
leucophaeata påträffades år 2003 utanför kraftverket i Lovisa. Denna mussla hade 
tidigare enbart rapporterats som enstaka fynd i Nordtyskland. En slutsats i miljö-
konsekvensbeskrivningen är att det är möjligt att M. leucophaeata begränsas till 
områden där havsvattentemperaturen är högre än normalt. Inom ramen för recipi-
entkontrollen bör därför krav ställas om övervakning och rapportering till ArtData-
banken och, om invasiva främmande arter konstateras i recipienten, beredskaps-
program. Naturvårdsverket har i yttranden till MD vid miljöprövning av Ringhals 
kärnkraftverk yrkat på sådana villkor (Dnr 511-6338-07 Rm). 
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INVENTERING  

För att bedöma utbredning eller effekter av en främmande art kan inventeringar 
genomföras i samband med introduktion och efter etablering. Dessa undersökning-
ar kan sedan ligga som grund för planering av eventuella åtgärder. I de fall det 
handlar om särskilt oönskade invasiva främmande arter som ännu inte etablerats i 
landet kan inventering samordnas med utrotningsåtgärder. Ett aktuellt exempel är 
mårdhund. Naturvårdsverket satsar under 2008 på ett pilotprojekt som syftar till att 
undersöka om de metoder som testas kan användas i ett framtida storskaligt och 
kontinuerligt varningssystem för att både upptäcka och avliva invaderande mård-
hundar. 
 
IDEELL RAPPORTERING 

Som nämnts ovan visar tidigare erfarenheter att ideella insatser kan vara mer om-
fattande och betydligt mer kostnadseffektiva än vad som kan genomföras inom 
ramen för miljöövervakningsprogram. Insatser kan varieras beroende på art, biotop 
och tillgängliga resurser. Information t.ex. via skyltar om var allmänheten kan 
rapportera fynd förutsätter inte omfattande förberedelser eller stora kostnader. Att 
engagera en ideell förening att rapportera förekomst av en främmande art kräver 
mer arbete men kan i gengäld ge ett större utfall. En förutsättning kan antas vara att 
arterna är förhållandevis lätta att observera och identifiera. En given förutsättning 
för all ideell rapportering är också att rapporteringssystemen är lätta att använda. 
  
Sex länsstyrelser har i samarbete med ArtDatabanken inom projektet ”Samverkan 
om artdata” tagit fram en handledning för länsstyrelserna om hantering av artdata 
och om hur samarbeten med ideella rapportörer kan fungera (Länsstyrelserna 
2008). Inom projektet har också ett GIS-tillägg till Artportalen utvecklas där urval 
av arter kan presenteras inom olika områden och tidsperioder. Länsstyrelserna 
använder främst ideellt insamlade artdata som underlag för handläggning av natur-
vårdsärenden. Insamlingen av artdata skulle dock också kunna genomföras av ut-
pekade främmande arter som underlag för behov av åtgärder. I rapporten anges att 
detta arbete inte kommer att kunna utföras inom ramen för det ordinarie uppdraget. 
En särskilt utpekad kontaktperson skulle behövas som ansvarar för samordningen 
av artdata inom Länsstyrelsen och som håller kontakterna med kommuner, skogs-
styrelsen, ArtDatabanken, Naturvårdsverket, verksamhetsutövare och ideella rap-
portörer. En sådan kontaktperson skulle också underlätta arbetet med främmande 
arter genom att snabbt kunna ta fram underlag och initiera olika typer av åtgärder. 
 
RAPPORTERING 

Rapportering av förekomst och utbredning av främmande arter föreslås ske till 
Artportalen. Artportalen är öppet för alla som vill rapportera in, hantera, visualisera 
och hämta artdata (www.artportalen.se). Rapporteringssystem finns för fåglar (se-
dan år 2000), växter och svampar (2003 och 2007), terrestra och limniska everte-
brater (2003 och 2007), däggdjur, groddjur och kräldjur (2007), fiskar (2007) och 
marina evertebrater (2007). I juni 2008 fanns 14,5 miljoner artfynd inrapporterade i 
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Artportalen. En regelmässig kvalitetssäkring finns (juni 2008) för rapportering av 
fåglar och är under uppbyggnad för terrestra/limniska evertebrater och väx-
ter/svampar.  
 
SAMMANFATTNING 

Övervakningssystemet för främmande arter föreslås utgöras av fyra olika delar:  
 
• Nationell och regional miljöövervakning – Kan bidra med viss infor-

mation om utbredning och effekter av främmande arter förutsatt att be-
fintliga övervakningsprogram stärks med utpekade medel. Miljöövervak-
ningsprogrammen är en förutsättning för att Sverige ska kunna möta rap-
porteringskraven inom EG-direktiven. 

• Inventeringar – Kan bidra med information om utbredning och effekter 
av invasiva främmande arter eller arter som befaras vara invasiva inom 
ett utpekat område. Dessa undersökningar kan samordnas med utrot-
ningsåtgärder t.ex. om det gäller särskilt oönskade arter som ännu inte är 
etablerade i landet. Ett aktuellt exempel är mårdhunden.  

• Övervakning i högriskområden – Övervakning i områden där invasiva 
främmande arter kan introduceras eller som kan gynna etablering ger 
möjlighet att tidigt sätta in åtgärder.   

• Ideell rapportering – Kan bidra med information om nya främmande 
arter och spridning av redan introducerade främmande arter på ett sätt 
som inte är möjligt inom ramen för den nationella och regionala miljö-
övervakningen.  

 
ArtDatabanken ska kvalitetssäkra och vidareförmedlar data till sekretariatet. Ett 
varningssystem för rapportering av särskilt utpekade invasiva främmande arter ska 
automatiskt vidarebefordra ny information till berörda sektorsmyndigheter och 
sekretariatet. På uppdrag av samverkansgruppen sammanställer sekretariatet infor-
mation från ArtDatabanken, internationella fora och databaser och andra nationella 
omvärldsdata. Sekretariatet rapporterar till berörda myndigheter i samverkansgrup-
pen som beslutar om åtgärder. Det kan t.ex. innebära inventeringsinsatser, åtgärds-
program eller informationsinsatser.  
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 Figur B1. Informationsflödet genom övervakningssystemet  

 
 
 
 
Bilaga B1. Övervakning av avsiktligt utsatta populationer  
Laikre och Palmé (2005) har gjort en sammanställning av kunskapsläget när det 
gäller spridningen av främmande populationer i Sverige. Författarna konstaterar att 
inom ramen för skogsbruk, fiske- och viltvård sätts i storleksordning miljontals 
främmande träd och fiskar, samt hundratusentals främmande fåglar ut årligen. Ar-
ter som främst sprids är öring, lax, röding, harr, gräsand, gran, tall, rapphöna och 
fasan. Med undantag för fiskevården är kunskapen om problematiken med att spri-
da genetiskt främmande bestånd mycket bristfällig. Inte inom någon sektor finns 
det ett samlat register med information om utsättningar och i den utsträckning re-
gister finns så saknas ofta väsentlig information, så som antal och utsättningsstam-
mens ursprung. Författarna förordar att ett register över utsättningar av främmande 
populationer tas fram och att ett övervaknings- och uppföljningsprogram initieras, 
där effekterna av de utförda utsättningarna på de naturligt förekommande popula-
tionerna följs upp. Naturvårdsverket har i regeringsuppdraget Förslag till Natio-
nellt handlingsprogram för bevarade av genetisk variation hos vilda växter, djur 
och svampar (Dnr 305-404-06 Nv) föreslagit övervakning och fallstudier för att 
följa förändringar i den genetiska variationen. Förslaget omfattar även uppföljning 
av utsättningar av främmande arter.  
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Bilaga C 
Riskanalyser av främmande arter 
 
Vad är riskanalys och varför behöver vi det? 
”Riskanalyser bör ges en central roll i all hantering av främmande arter och geno-
typer, eftersom de utgör ett redskap för att skilja ut de mindre riskfyllda momenten 
och organismerna från dem som utgör en påtaglig risk” (CBM 2004). Riskanalys är 
den process där man identifierar möjliga hot mot något skyddsvärt, bedömer hur 
sannolikt det är att skada uppstår och hur stor skadan kan bli, med olika handlings-
alternativ. Riskanalyser tar hänsyn till osäkerheter om vad som kan hända i framti-
den och osäkerheter som uppstår ur brister i vår kunskap om problemet, och har 
som syfte att ge underlag för att fatta beslut under osäkerhet. En riskanalys kan ses 
som en del i en cykel där man utifrån ny eller fördjupad kunskap utvärderar, och 
eventuellt omvärderar, riskerna (Figur C1). För att riskanalysen skall ges legitimitet 
är det av vikt att den sker på ett allmänt accepterat sätt och att risker och riskhanter-
ing kommuniceras. Hantering av riskerna som är förknippade med invasionsbenäg-
na arter och genotyper kräver att man först identifierar vilka främmande arter som 
hotar biologisk mångfald, människors och djurs hälsa och/eller socioekonomiska 
värden (Miljödepartementet 2005). Vid en sådan analys är det nödvändigt att man 
inte begränsar sig till de arter som redan finns i Sverige. Omvärldsanalys av risker-
na som finns i såväl närområdet som hos mer avlägsna handelspartners är en 
mycket viktig del av att identifiera och hantera risker i Sverige. Riskanalys är ett 
mycket viktigt verktyg för att identifiera och hantera riskerna vid introduktion och 
spridning av främmande arter som hittills inte har använts fullt ut i miljöarbetet 
med främmande arter.   
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Figur C1. Riskanalysprocessen. Riskanalysen består av: 1.riskidentifiering - att identifiera risken 
och konsekvenserna, 2. Riskvärdering - att bedöma sannolikheten för att en händelse sker (t.ex. 
att en art introduceras och orsaka skador), 3. Riskhantering - att identifiera åtgärder som är lämp-
liga att vidta för att förhindra skada eller minska negativa effekter av händelsen, 4. Övervakning, 
uppföljning och uppdatering. Kommunikation om riskerna ska ske under hela processen. 

 
De skador främmande arter ger upphov till kan vara av olika slag, såsom föränd-
ringar i näringsväv och miljöförändringar, påverkan på inhemska populationer och 
arter, habitat, ekosystem, risk för spridning av sjukdomar och parasiter samt även 
risk för socioekonomiska värden, samhället och samt ha effekter på människors 
och djurs hälsa.  
 
I riskanalysen bör man även väga in riskerna för artens spridning och negativa 
effekter som kan uppstå i framtiden p.g.a. klimat- och miljöförändringar. Miljö-
övervakningens datavärdar kan bidra med bakgrundsdata för att modellera framtida 
utbredning av invasiva främmande arter. 
 
Redan idag görs informella riskbedömningar, utan standardiserade protokoll eller 
enhetliga metoder, i arbetet med att bevilja tillstånd för utsättning av främmande 
fiskarter och vid införsel av arter som inte täcks av regelverken för växtskydd och 
djurhälsa. Dessa ad hoc processer är starkt beroende av den tillgängliga kompeten-
sen hos den som handlägger ärendet och tillgången till expertis om arten och dess 
eventuella miljöpåverkan (CBM 2004). 
 
Det finns olika syften med att använda riskanalys för främmande arter (Tabell C1). 
Processen varierar utifrån ändamål, objekt och vilket regelverk arten och syftet i 
fråga lyder under. Såväl utförare som granskare av riskanalysen behöver därför 
tillgång till expertkompetens. Denna kompetens bör tillhandahållas genom att en 
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nationell expertgrupp i riskanalys för invasiva främmande arter inrättas för att bistå 
med detta. 

 
 

 
Tabell C1. Syften med riskanalys utifrån olika typ av beslut. Tabellen baserad på muntliga uppgif-
ter från Ullrika Sahlin, Lunds Universitet    

 
Riskanalyser bör ligga till grund för allt arbete med främmande arter vid t.ex.: 
• tillståndsprövning vid avsiktliga introduktioner och som underlag för re-

gleringar eller andra åtgärder 
• identifiering av införsel- och spridningsvägar för oavsiktliga introduktio-

ner 
• framtagande av underlag för upprättande av beredskapsplaner 
• riskklassning av främmande arter för upprättande av ett listsystem s.k. 

”svarta, grå och vita” klasser 
 
 
Riskanalyser för att begränsa införsel och spridning av en invasiv art 
Konventionen om biologisk mångfalds (CBD) Riktlinjer för främmande arter (Be-
slut VI/23) förutsätter att berörda parter har möjlighet att begränsa införsel och 
spridning av invasiva främmande arter för att skydda sig mot detta hot mot biolo-
gisk mångfald. Enligt CBD:s Beslut VI/23 ska försiktighetsprincipen tillämpas vid 
introduktion och spridning av främmande arter, d.v.s. man ska agera för att för-
hindra skador på biologisk mångfald även när fullständiga vetenskapliga bevis 
saknas. Begränsning av introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
innebär oftast att man begränsar handeln på något sätt. Världshandelsorganisatio-
nen (WTO) har upprättat det s.k. SPS-avtalet (Sanitary and Phytosanitary agree-
ment) som anger att internationella standarder måste följas för att ett land ska kun-

Syfte med riskanalys Typ av beslut Vem

Enskilda fall: Kan arten A 
blir en risk?

Tillståndsprövning för arter 
som är reglerade

Expertgrupp/ tjänstemän 
på olika myndigheter

Underlag för reglering 
(lagstiftning) eller åtgärder

Berörda 
sektorsmyndigheter

Akuta fall: Är arten A som 
nyss kommit hit en risk? 
Grund för beredskapsplan 
och åtgärdsplan

Vilka åtgärder ska vidtas 
för att minska risken?

Sektorsmyndigheter, 
länsstyrelser och 
exprtgrupp

Spridningsvägsanalys: Vilka 
främmande arter hotar en 
viss region? Vilka 
aktiviteter ökar risken för 
främmande arter?

Beredskapsplan: vad kan vi 
göra för att förebygga en 
kris (d.v.s. minska risk för 
introduktion)? Vad gör vi 
när en ny art upptäcks 
(snabb respons)?

Naturvårdsverket och 
övriga berörda 
sektorsmyndigheter samt 
tjänstemän/konsulter på
länsstyrelser med 
operativt ansvar

Syfte med riskanalys Typ av beslut Vem

Enskilda fall: Kan arten A 
blir en risk?

Tillståndsprövning för arter 
som är reglerade

Expertgrupp/ tjänstemän 
på olika myndigheter

Underlag för reglering 
(lagstiftning) eller åtgärder

Berörda 
sektorsmyndigheter

Akuta fall: Är arten A som 
nyss kommit hit en risk? 
Grund för beredskapsplan 
och åtgärdsplan

Vilka åtgärder ska vidtas 
för att minska risken?

Sektorsmyndigheter, 
länsstyrelser och 
exprtgrupp

Spridningsvägsanalys: Vilka 
främmande arter hotar en 
viss region? Vilka 
aktiviteter ökar risken för 
främmande arter?

Beredskapsplan: vad kan vi 
göra för att förebygga en 
kris (d.v.s. minska risk för 
introduktion)? Vad gör vi 
när en ny art upptäcks 
(snabb respons)?

Naturvårdsverket och 
övriga berörda 
sektorsmyndigheter samt 
tjänstemän/konsulter på
länsstyrelser med 
operativt ansvar
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na begränsa handeln med en art. De standardsättande organisationer som erkänns 
av WTO är Internationella växtskyddskonventionen (IPPC växtskydd), Office 
International des Epizooties (OIE djurhälsa och djurskydd) och Codex Alimentari-
us (matsäkerhet). En grundläggande princip i SPS-avtalet är att riskerna för skador 
måste vara välgrundade, baserade på vetenskapligt bevis och dokumenterade. En 
fullständig riskanalys är en förutsättning för att kunna begränsa handel med en art. 
Försiktighetsprincipen har en begränsad tillämpning i SPS-avtalet.  
 
CBD är inte en standardsättande part i SPS-avtalet och har därför inte befogenhet 
att utveckla standarder som kan användas för att begränsa handeln med invasiva 
främmande arter. Detta betyder att medlemsstaterna för närvarande har små möj-
ligheter att införa åtgärder som begränsar avsiktlig införsel och försäljning av inva-
siva främmande arter som inte är växtskadegörare eller bärare av parasiter eller 
patogener. Samarbete mellan CBD och IPPC samt OIE har påbörjats för att om 
möjligt bredda IPPC:s och OIE:s kompetens. Detta för att kunna utveckla standar-
der med kriterier för att bedöma om en art riskerar att skada biologisk mångfald. 
Samarbetet med IPPC är etablerat och IPPC har breddat sina standarder för att även 
kunna bedöma effekter på vilda växter och miljö. OIE har däremot uttryckt att de 
ser stora problem med en utvidgning av sitt ansvarsområde till att innefatta även 
djur som är skadliga i sig och inte är bärare av sjukdom eller parasiter (SBSTTA 
2007).  
 
Andra organismer som idag innefattas av krav på en enhetlig riskanalysprocedur är 
organismer som införs för användning som biologiska bekämpningsmedel. Dessa 
lyder under Rådets direktiv (91/414/EEG) om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden och Rådets direktiv (98/8/EG) om utsläppande av biocidprodukter 
(CBM 2004). Användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk 
omfattas av Rådets reglering (708/2007 EC) där riktlinjer för en riskanalys med 
protokoll finns i bilagor 1 och 2. Dessa riktlinjer följer till stor del rekommendatio-
nerna i Havsforskningsrådet (ICES) riktlinjer för introduktion och flyttning av 
marina organismer (ICES 2004). 
 
 
Europeiska växtskyddsorganisationen (EPPO) 
Riskanalysprocessen för växtskadegörare under Internationella växtskyddskonven-
tionen (IPPC) och EPPO är det mest utvecklade systemet för riskanalys som vi har. 
EPPO:s standard för riskanalys är accepterad av WTO (baserat på IPPC:s ISPM 
11). EPPO har ett sekretariat som samordnar arbetet med att ta fram rekommenda-
tioner och riktlinjer för riskanalyser samt genomför riskanalyser för organismer 
som har prioriterats i EPPO processen. Resultatet av riskanalyserna hanteras av 
EPPO:s olika organ före beslut av EPPO:s råd före rekommendation om reglering, 
vilket innebär listning av organismerna i fråga. EPPO:s listor är att betrakta som 
rekommendationer till medlemsstaterna samt underlag för lagstiftningsarbetet. 
Medlemsstaternas nationella växtskyddsorganisationer deltar i EPPO:s olika organ, 
som beslutar om EPPO:s verksamhet och forskare/experter medverkar i EPPO:s 
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paneler för att genomföra riskanalyser. De nationella växtskyddsmyndigheterna 
bevakar arbetet och använder för dem relevanta rekommendationer i lagstiftnings-
arbetet. Eftersom EU har gemensam växtskyddslagstiftning sker detta för Sveriges 
del inom EU-samarbetet inom Ständiga kommittén för växtskydd (SCPH) under 
EU-kommissionen. 
 
Åtgärderna som kan vidtas för att begränsa spridningen av en skadlig främmande 
art är ställda i proportion till den bedömda skadan. Åtgärder som föreslås måste 
vara kostnadseffektiva och ha rimliga möjligheter att lyckas. Enligt WTO får man 
inte införa strängare krav än vad som är nödvändigt för att begränsa skadan ifråga. 
Förbud mot införsel av en art är inte den enda lösningen och ska användas endast 
när andra åtgärder inte bedöms kunna ge skydd mot allvarliga skador. Om det 
räcker att sätta upp vissa krav för handel eller användning av en organism, ska 
detta användas så att handeln kan fortsätta  
 
Ett mycket stort antal skadegörare av varierande slag är reglerade (insekter, svam-
par, bakterier, virus, nematoder och ibland också växter). Cirka 250 arter är regle-
rade i dagens växtskyddslagstiftning men många fler arter kan komma i fråga på 
grund av allt mer omfattande globala transporter (varor och människor). När det 
gäller växtskadegörare är situationen ofta den att risken måste hanteras på ett brist-
fälligt underlag. För endast ett fåtal av de idag reglerade skadegörarna går det att 
säga att det finns en i vetenskaplig mening utförd riskvärdering. Det s.k. sprid-
ningsdirektivet 2000/29/EG (som genomförs i svensk rätt genom SJVFS 1995:94) 
utarbetades ursprungligen 1993 genom sammanvägning av dåvarande EU:s med-
lemsstaters tidigare växtskyddslagstiftning. Direktivet är i mångt och mycket en 
kompromiss och de flesta av de nu reglerade organismerna har någon gång riskvär-
derats av något land utan krav på konsekventa riskvärderingsmetoder eller interna-
tionella standarder. Att riskvärdera dessa skulle innebära ett enormt resurskrävande 
arbete. Så länge vi (EU) inte ändrar nuvarande regler accepteras de dock av om-
världen.  
 
Det finns många nya organismer som är kandidater för reglering och vissa av de 
gamla reglerna behöver ändras. Det är angeläget att lägga fokus och utveckla risk-
värderingskapaciteten på oreglerade organismer än på de redan reglerade. I sådana 
fall måste alltid en riskvärdering genomföras enligt den internationella standarden 
ISPM 11 en s.k. PRA (Pest Risk Analysis). 
 
Alla förslag på ny eller ändrad lagstiftning måste notifieras till WTO (SPS-
notifiering), där de ändrade reglerna ligger öppna för granskning av andra länder i 
60 dagar. Utan en väl genomförd riskanalys kan de nya reglerna inte motiveras. 
 
Genom att det rör sig om ett mycket stort antal arter som är kandidater för reglering 
förblir det internationella samarbetet viktigt. Det är endast på så vis vi kan åstad-
komma en rimlig arbetsfördelning.  
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• EPPO, den europeiska växtskyddsorganisationen, skulle här kunna ha en 
ännu viktigare roll i framtiden när det gäller samordning och prioritering 
av behovet inom Europa. EPPO har inga egna resurser mer än vad med-
lemsländerna bidrar med i form av finansiering och vetenskaplig kompe-
tens. 

• EU-kommissionen har idag inga eller mycket begränsade resurser när det 
gäller växtskadegörare. Vissa EU-gemensamma forskningsprojekt börjar 
dock komma igång men för att svenska intressen ska komma med i såda-
na projekt måste det finnas svensk forskningskompetens som kan gå in i 
dessa ofta mycket stora projekt. 

• EFSA, den europeiska livsmedelsmyndigheten, har deklarerat att man 
inte har tillräckliga resurser att utföra riskvärderingar av växtskadegöra-
re. Deras Plant Health Panel har å andra sidan börjat göra vissa utvärde-
ringar av andra länders riskvärderingar men fortfarande i mycket liten 
skala i förhållande till behovet. 

• Den framtida PRA-processen inom EU är för närvarande uppe på för-
handlingsbordet i Bryssel. Avsikten är att klargöra de olika rollerna för 
EFSA, Europa kommissionen, EPPO och medlemsstaterna. 

 
Även om EPPO:s organisation och rekommendationer för reglering kan användas i 
stor utsträckning för att reglera växtskadegörare och främmande växtarter finns det 
situationer där EPPO:s regler och organisation inte kan användas. Vid tillämpning-
en av EPPO:s standard för riskanalyser används inte försiktighetsprincipen som är 
central i CBDs Riktlinjer för hantering av främmande arter (Beslut VI/23). Enligt 
EPPO:s procedurer är en organism ”oskyldig” till dess att man vetenskapligt kan 
bevisa att den är skadlig. Dessutom ligger bevisbördan på berörda myndigheter att 
bevisa att en främmande art kan orsaka skador innan åtgärder kan tas för att be-
gränsa spridningen av arten i frågan.  
 
Ännu en begränsning är att EPPO:s förslag till regleringar bara gäller så länge det 
är möjligt att utrota eller starkt begränsa en arts fortsatta utbredning. EPPO ger 
dock rekommendationer för nationella insatser för bekämpning av arter som inte 
längre är internationellt reglerade. Ett exempel är jättelokan (Heracleum mantegaz-
zianum) som inte är reglerad enligt EPPO då den är så utbredd och vanlig i Europa. 
Heracleum persicum och H. sosnowskyi är däremot föreslagna av EPPO för re-
glering med ett förbud mot handel eftersom EPPO bedömt att det fortfarande är 
möjligt att begränsa deras spridning. Bekämpning av jättelokan (Heracleum man-
tegazzianum) är däremot reglerad i svensk lagstiftning (SJVFS 1998:31) med stöd 
av växtskyddslagen och växtskyddsförordningen. Bekämpningen inom Sverige 
innebär ingen konflikt med EU:s frihandelsavtal. 
 
 
OIE och djurhälsan 
Hantering av levande djur och djurprodukter är starkt reglerat i OIE, EU och i den 
nationella lagstiftningen. Behovet av att skydda människor och djur från patogener 
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och parasiter präglar tillämpningen av djurhälsostandarden från OIE i direktiven 
92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till 
gemenskapen av djur, sperma, ägg och embryon och 91/67/EEG om djurhälsovill-
kor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (CBM 
2005). Syftet med riskanalys och riskhantering enligt dessa direktiv är att uppnå en 
balans mellan ett lands målsättning att minimera sannolikheten för utbrott av sjuk-
dom med dess konsekvenser och behovet av att importera varor och uppfylla sina 
åtaganden enligt internationella handelsavtal (OIE 2007a).  
 
Några av OIE:s standarder relevanta för invasiva främmande arter är Terrestrial 
Animal Health Code och Aquatic Animal Health Code. Riktlinjer för riskanalys vid 
import finns för dessa koder (OIE 2007a, OIE 2007b). Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA) är expertorgan för olika myndigheter däribland. Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket (när det gäller vilda djur). De utför riskanalyser för frågor som 
rör djurhälsa och djurskydd. Jordbruksverket ansvarar för planering och utförande 
av riskhantering och upprättar beredskapsplaner för eventuella utbrott av sjukdom. 
OIE:s riskanalysstandard är huvudsakligen inriktad mot att skydda animalieproduk-
tionen men kan i vissa fall även användas för invasiva främmande arter som är 
bärare av patogener eller parasiter.Djur som i sig är ett miljöproblem innefattas 
däremot inte av OIE:s standard. Försiktighetsprincipen är en allmän princip vid 
hantering av riskerna för djurhälsa och djurskydd enligt OIE.  
 
Ett förslag till riskanalysprocedur för en första bedömning en s.k. screening av 
levande djur i internationell handel togs fram 2008 av ISSG (Invasive Species Spe-
cialist Group 2008) expertgrupp. Förslaget baseras på åtta frågor som bör ligga till 
grund vid en första riskanalys av introduktion av främmande djur. Arter som be-
döms som sannolikt kunna orsaka en hög risk för skador kan förbjudas eller, om 
import tillåts, vara föremål för stränga förbehåll för att hantera risken (t.ex. sterili-
sering).  
 
 
Gemensamma procedurer vid riskanalys inom EU 
Arbetet med att utveckla en EU-strategi för främmande arter kan leda till att EU-
länderna utvecklar gemensamma riskanalysprocedurer och metoder för de främ-
mande arter som faller utanför EPPO:s och OIE:s mandat. Detta skulle underlätta 
medlemsstaternas möjligheter att begränsa handeln med särskilt invasiva främman-
de arter. Idag vet vi dock inte om Europeiska kommissionen kommer att ta med 
detta i strategiarbetet för främmande arter. Under tiden är det oerhört svårt för Sve-
rige att ensidigt välja att försöka införa åtgärder som kan tolkas som handelshinder. 
Sverige har i konsultationsmöten med kommissionen påpekat att det finns behov av 
en europeisk expertgrupp på riskanalys av främmande arter som kan bistå med-
lemsstaterna. Det är viktigt att EU länderna når en samsyn när det gäller vilka arter 
som innebär en högrisk för skador på biologisk mångfald och vilka åtgärder för att 
hantera riskerna som är lämpliga för att undvika onödiga konflikter. 
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Upprättande av ett listsystem för riskklassificering av främmande ar-
ter 
 
SYFTET MED ETT LISTSYSTEM  

Ett viktigt redskap i arbetet med att förhindra att skadliga främmande arter (s.k. 
invasiva främmande arter) orsakar skador på biologisk mångfald, socioekonomiska 
värden, samhälle och människors och djurs hälsa är att upprätta ett listsystem 
(Bernkonventionen 2004), där man identifiera vilka arter som anses utgöra en hög 
risk. I framtagandet av listsystemet klassificeras arterna efter grad av invasivitet 
som ”svarta”, ”grå” eller ”vita”, med ”svarta” som mest invasiva (Figur C2). När 
det gäller avsiktliga introduktioner kan listsystemet användas för att identifiera 
vilka arter som vi behöver vara försiktiga med samt vilka arter som vi bör prioritera 
för utrotning eller bekämpningsåtgärder. När det gäller oavsiktliga introduktioner 
kan listsystemet användas för att skapa en beredskap för att hantera oönskade in-
troduktioner av invasiva främmande arter. Framför allt kan detta listsystem bidra 
till att öka allmänhetens medvetenhet om riskerna med invasiva främmande arter 
och genotyper. 
 
 

Figur C2. Riskklassning kan underlätta planering av vilka arter vi bör prioritera för åtgärder. 

 
Främmande arter har tidigare klassats som invasiva (skadliga för biologisk mång-
fald, socioekonomiska och kulturella värden, samhälle, människors och djurs häl-
sa), potentiellt invasiva samt inte invasiva av Naturvårdsverket inom NOBANIS 
projektet. Klassificering har gjorts utifrån en granskning av den vetenskapliga litte-
raturen, med enda kriteriet att en påtaglig effekt har observerats. Fjorton kategorier 
av effekterna har angetts, t.ex. effekter på biologisk mångfald (konkurrens, preda-
tion, bärare av sjukdomar eller parasiter, ger genetiska effekter, är toxiska, orsakar 
förändringar i näringsvävar eller andra funktioner i ekosystem), effekter på socio-
ekonomiska och/eller kulturella värden samt människors och djurs hälsa. Någon 
klassning av graden av påverkan har inte gjorts. Av de 2000 främmande arter och 
genotyper som fanns listade i den svenska databasen den 2 september 2008 bedöms 
164 vara invasiva, 20 potentiellt invasiva, och 782 inte invasiva. Övriga arter har 
ingen känd effekt eller har inte genomgått en bedömning. En mer systematisk 
genomgång utifrån ett fastställt protokoll, som anger vilka kriterier man skall ha för 
att en art skall klassas som invasiv utifrån det kunskapsunderlag som finns, skulle 
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ge klassningen större legitimitet, och öppna upp för jämförelser mellan organism-
grupper.  
 
NOBANIS har med hjälp av nordiska och baltiska experter pekat ut de 60 främ-
mande arter som utgör det största hotet mot biologisk mångfald, samhället och 
människors och djurs hälsa i regionen. Faktablad över dessa arter har publicerats på 
www.nobanis.org. NOBANIS faktablad tillsammans med SEBI2010- och DAISIE-
listorna över de värsta invasiva främmande arterna i Europa, kan användas som en 
del av underlagen för att bedöma vilka arter som ska ingå i den svenska ”svarta” 
listan.  
 
Svarta listor har använts i andra europeiska länder som ett verktyg för att:   
informera allmänheten om riskerna med invasiva främmande arter, initiera frivilli-
ga åtgärder från sektorerna och berörda näringar och för prioritering av myndighe-
ternas arbete (Nehring och Klingenstein 2008). I länder som t.ex. Belgien, Norge, 
Schweiz, Österrike och Tyskland där svarta, grå och vita listor har tagits fram, har 
man inte haft som syfte att använda dessa listor för att reglera handel eller införsel 
av invasiva främmande arter på grund av att det har ansetts vara oförenligt med 
EU:s och WTO:s frihandelsavtal. Spanien har gått längst i användning av sin svarta 
lista och reglerar inte införsel av och handel med arterna på sin svarta lista men 
däremot förbjuder innehav av dessa arter sedan 2007. Man kan således importera 
och sälja svartlistade arter i Spanien men inte använda eller sprida dessa. Spaniens 
förfarande kommer troligen att bli föremål för prövning i EG-domstolen.  
 
Om syftet med listorna är att de ska användas för att begränsa införsel och sprid-
ning av vissa arter, något som redan idag sker i exempelvis Australien, Nya Zee-
land och Kanada, måste riskanalyserna vara baserade på ett förfarande som följer 
internationell standard t.ex. Internationella växtskyddskonventions ISPM 11, en 
s.k. PRA (Pest Risk Analysis eller OIE:s standard för djurhälsan (International 
Animal Health Code, 2002, Section 1.3 Import Risk analysis).   
 

 
Tabell C2. Indelning av arter i ”svarta”,” gråa” och ”vita” listor i listsystemet 

”Svarta ”listan ”Grå” listan ”Vita” listan

I. Arter som bedöms vara 
en allvarlig risk och är 
reglerade i lagstiftning

I. Arter som i en fullständig 
riskanalys klassats som 
acceptabel risk fast med 
stor osäkerhet

I. Arter som anses vara 
acceptabla risker efter 
en riskanalys

II. Arter som bedöms vara 
en allvarlig risk och som 
inte är reglerade i 
lagstiftning

II. Arter som i en screening 
har visat sig kunna vara en 
risk

III. Arter som i en screening 
har visat sig kunna vara en 
allvarlig risk och som nyss 
upptäckts i landet eller är 
på väg

III. Arter som i en screening 
ansetts behöva utvärderas 
mer eller som ej genomgått 
bedömning

”Svarta ”listan ”Grå” listan ”Vita” listan

I. Arter som bedöms vara 
en allvarlig risk och är 
reglerade i lagstiftning

I. Arter som i en fullständig 
riskanalys klassats som 
acceptabel risk fast med 
stor osäkerhet

I. Arter som anses vara 
acceptabla risker efter 
en riskanalys

II. Arter som bedöms vara 
en allvarlig risk och som 
inte är reglerade i 
lagstiftning

II. Arter som i en screening 
har visat sig kunna vara en 
risk

III. Arter som i en screening 
har visat sig kunna vara en 
allvarlig risk och som nyss 
upptäckts i landet eller är 
på väg

III. Arter som i en screening 
ansetts behöva utvärderas 
mer eller som ej genomgått 
bedömning



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 160

Följande är ett förslag som skulle kunna ligga till grund till det fortsatta arbe-
tet med att ta fram ett listsystem, innehållande en ”svart”, ”grå” respektive en 
”vit” lista. Utformningen och kategoriindelning m.m. kan emellertid komma 
att förändras under arbetets gång:  
 
”Svarta” listan består av främmande arter eller genotyper som i en fullständig 
riskanalys bedöms innebära ett allvarligt hot mot biologisk mångfald, hälsa 
och/eller socioekonomiska eller samhällsvärden. Arter på ”svarta” listan kan enligt 
detta förslag delas in i tre statuskategorier: 

 
• Kategori I. Främmande arter som är ett allvarligt hot mot biologisk 

mångfald, socioekonomiska och kulturella värden, samhälle eller männi-
skors och djurs hälsa och är reglerade i EU och/eller svensk lagstiftning. 
Dessa inkluderar arter som listas för regleringar av EPPO, CITES, OIE, 
och EU. Introduktion och spridning av dessa arter behöver regleras. Åt-
gärder ska vidtas för att utrota arten ifråga eller begränsa dess utbredning 
och miljöeffekter. På den Europeiska nivån kan EPPO:s listor över kända 
växtskadegörare och invasiva främmande växtarter betraktas som en 
svart lista. Fem växtarter3 är hittills rekommenderade för reglering som 
karantänsskadegörare medan ytterligare 44 växter har identifierats som 
ett allvarligt hot mot växthälsa, miljö och biologisk mångfald i Europa. 

• Kategori II. Främmande arter som bedöms vara ett allvarligt hot mot 
biologisk mångfald, socioekonomiska och kulturella värden, samhälle, 
eller människors och djurs hälsa och inte är reglerade i lagstiftning. Den-
na kategori kan innehålla flera grupper: 
a) Alarmlista. Arter som ännu inte finns i landet men efter en fullständig 
riskanalys bedömts kunna orsaka allvarliga skador vid introduktion till 
Sverige. Om en av dessa arter upptäcks bör omedelbara åtgärder vidtas 
för att utrota arten innan den etablerar sig. Innehåller kandidater för re-
glering. 
b) Aktionslista. Invasiva arter eller potentiellt invasiva främmande arter 
som redan finns etablerade i Sverige och orsakar eller kan orsaka allvar-
liga skador, men finns i litet antal eller i ett begränsat område och är möj-
liga att utrota. Åtgärder för att utrota arten bör vidtas. Denna klass inne-
håller också kandidater för reglering.  
c) Bekämpningslista. Invasiva arter som orsakar allvarliga skador och 
som redan finns i landet i stort antal eller i ett så stort geografiskt område 
att utrotning inte längre är möjligt. Åtgärder bör dock vidtas för att kon-
trollera dessa populationer eller begränsa deras effekter, särskilt för att 
skydda hotade arter eller miljöer viktiga för biologisk mångfald eller and-
ra samhällsintressen. 

                                                      
 
3 Växterna som listas är: Crassula helmsii, Hydrocotyle ranunculoides, Lysichiton americanus, Pueraria 
lobata, Solanum elaeagnifolium. 
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• Kategori III. Främmande arter som nyligen har upptäckts i landet och 
som i en första screeningsprocess bedöms kunna vara ett allvarligt hot 
mot biologisk mångfald, socioekonomiska och kulturella värden, samhäl-
le, eller människors och djurs hälsa. Detta är en tillfällig klassning till 
dess att en fullständig riskanalys genomförs. 

 
”Grå listan” innehåller arter som man är osäker på om de utgör ett allvarligt hot 
mot biologisk mångfald, socioekonomiska och kulturella värden, samhälle, eller 
människors och djurs hälsa eller att man saknar tillräckligt bra kunskap för att kun-
na göra en kategorisk bedömning. Om dessa arter är reglerade och det krävs till-
stånd före avsiktlig introduktion måste de genomgå riskanalys före introduktion, 
d.v.s. prövas från fall till fall. Arter i den gråa klassen kan delas in i tre osäkerhets-
klasser: I) arter som genomgått fullständig riskanalys, II) arter som genomgått 
enklare screening och arter som inte har genomgått någon bedömning. En art som 
är rekommenderad för reglering av EPPO men där vi är osäkra på om det gäller 
svenska förehållanden ska listas på den grå listan III. 
 
”Vita” listan innehåller arter som vid en riskanalys bedömts att sannolikt innebära 
en mycket låg eller ingen risk för skador på biologisk mångfald, socioekonomiska 
och kulturella värden, samhälle, eller människors och djurs hälsa. Riskerna bedöms 
vara acceptabla. Introduktion av arter i vita klassen kan ske utan reglering eller 
förbehåll. I enlighet med försiktighetsprincipen ska alla arter betraktas som gråa 
fram till att någon form av prövning genomförts. I många fall kan denna prövning 
vara mycket enkel, men det kan inte uteslutas att ett stort antal arter kommer att 
behöva riskvärderas mera noggrant. 
 
Ett annat sätt att illustrera indelningen i svart, grått och vitt är att utgå ifrån artens 
aktuella utbredning och möjliga miljöpåverkan (Figur C3). Detta sätt sammanfaller 
med det ovan nämnda om man antar att arter med låg miljöpåverkan är en accepta-
bel risk, hög miljöpåverkan oacceptabel och måttlig miljöpåverkan en alltför osä-
ker risk som behöver undersökas mer. Den tillfälliga klassningen i Kategori III på 
den ”svarta” listan anges som ett mellanting mellan svart och grått tills man kan 
placera arten i en säker kategori.  
 
 
Vilka arter behöver vi bedöma? 
Antalet arter som vi behöver bedöma för att ta fram en heltäckande ”svart” lista är 
stort. Klimat- och miljömatchning samt spridningsvägsanalyser ger oss tusentals 
arter som kan komma i fråga för en bedömning. Vi behöver därför ett strukturerat 
angreppssätt för en första screening av ett stort antal arter. Prioriteringsmetoden 
som EPPO har tagit fram (EPPO 2008) är en strukturerad process för att prioritera 
vilka arter som bör riskanalyseras ur ett europeiskt perspektiv. Det är ett sätt att 
effektivt använda de resurser som krävs för en riskanalys och försäkra sig om att 
arbetet koncentreras till de arter som innebär de största riskerna. 
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Figur C3. Riskklasser för ”svarta”, ”grå” och ”vit” listor efter bedömning av miljöpåverkan, utbred-
ning av och kunskap om en främmande art. 

 
Denna metod är intressant även för arbetet på en nationell nivå. Metoden bör med 
bara mindre förändringar kunna användas i vårt arbete med att ta fram ett listsy-
stem. En stor fördel med att använda denna metod på nationell nivå är att den 
kommer att accepteras av EPPO och våra grannländer, vilket bör kunna ge vår 
listning en högre acceptans i EU och grannländerna.  
 
Ett första steg i prioriteringsprocessen är att sammanställa en lista över de skadliga 
invasiva arter som finns i Sverige, våra grannländer och resten av Europa, eller 
som vi riskerar att få in via våra handelspartners. En sådan sammanställning kan 
göras utifrån relevanta databaser (NOBANIS, DAISIE, Baltic Sea Alien Database, 
EPPO:s listor över karantänsskadegörare och lista över invasiva växtarter, OIE:s 
listor över reglerade arter, Global Invasive Species Database m.fl.). Vi bör också 
prioritera att riskbedöma arten om den finns på EPPO:s Alertlista eller Lista över 
invasiva växtarter eller i någon av listorna över de värsta invasiva främmande ar-
terna i Europa (SEBI2010, DAISIE, NOBANIS faktabladslista) eller globalt (GISP 
100 of the World’s Worst Invasive Alien Species).  
 
EPPO:s prioriteringsmetod bygger på ett enkelt beslutsträd där ett ja eller nej på 
varje fråga lotsar användaren vidare i processen. Frågorna är: 
A1 Är arten främmande i hela eller en signifikant del av EPPO-regionen? 
A2 Är arten etablerad i åtminstone en av EPPO:s medlemsstater? 
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A3 Är arten känd att vara invasiv utanför EPPO-regionen? 
A4 Kan arten etablera sig i EPPO-regionen utifrån ekoklimatiska förhållanden? 
A5 Hur hög är artens spridningspotential? Låg, medium eller hög? 
A6 Hur höga är artens potentiella negativa effekter på inhemska arter, habitat och 
ekosystem? Låg, medium eller hög? 
A7 Hur höga är artens negativa effekter på odlade ekosystem? 
A8. Har arten ytterligare negativa effekter på husdjurs och människors hälsa?          
  
Svaren på A6 och A7 för man in i tabellen (Figur C4) och läser av vilka arter som 
bör prioriteras för att bestämma om arten i fråga bör vara föremål för en fullständig 
riskanalys (PRA-Pest Risk Assessment). 
 
 

 
Figur C4. Schema över vilka arter som bör prioriteras för en riskbedömning av enligt EPPO:s 
prioriteringsmetod.  
 

 
Ett problem är att denna typ av process ofta bygger på någon form av bedömning 
om vilka risker en art utgör – vilket kan ge intryck av ett cirkelresonemang. Det 
handlar om riskanalyser på olika detaljnivåer – där grova riskanalyser (t.ex. scree-
ning) ger underlag för vilka arter man skall låta genomgå en fullständig riskanalys 
(se Figur C5). Detta kan ske i fler än två steg. Istället för att ändra detaljnivån i de 
frågor man ställer kan prioriteringar utgå ifrån redan gjorda riskanalyser, sprid-
ningsvägsanalys eller subjektiv prioritering. 
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Figur C 5. Förslag till riskanalysprocess vid upprättande av ett listsystem med en ”svart”, ”grå” och 
”vit” lista. 

 
 
Riskanalysmetoder för att ta fram ett listsystem 
Det är viktigt att ett enhetligt, systematiskt och standardiserat riskbedömningsförfa-
rande baserat på vetenskapliga kriterier används för att upprätta ett listsystem, med 
en ”svart”, ”grå” och ”vit” lista. Så långt möjligt bör accepterade riskanalysförfa-
randen och standarder användas. Detta innebär bl.a. att processen vid upprättandet 
av listsystemet ska vara transparent och öppen för granskning. Listorna ska också 
vara dynamiska, vilket innebär att det ska gå att flytta en art till en annan klass när 
ny information tillkommer.  
 
I arbetet med att ta fram ett listsystem är det viktigt att involvera relevanta aktörer i 
utveckling eller revidering av riktlinjer för riskanalyser och bedömning. Relevanta 
aktörer inkluderar berörda myndigheter, de som ska göra riskanalyserna och de 
som eventuellt påverkas av restriktioner (t.ex. botaniska trädgårdar, vattenbrukare 
och aktörer inom trädgårds- och zoohandel).  
 
Det finns idag ett antal riskanalysmetoder som används i olika sammanhang i olika 
länder. Vi behöver titta närmare på dessa metoder och utvärdera om några av dem 
är lämpliga att använda som de är eller om det behövs vidareutveckling för svenska 
behov och förhållanden. Det finns dock stora fördelar med att använda redan inter-
nationellt accepterade riskanalysmetoder. 
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Andra länders erfarenheter med att ta fram riskbedömningskriterier för upprättande 
av svarta, grå och vita listor kan vara värdefulla att ta till vara. Norges och Schweiz 
har följt tämligen enkla protokoll för att ta fram sina svartlistor. Vi bedömer att 
dessa är allt för enkla för att passa våra ändamål om vi vill ta fram listor som kan 
användas för legala eller administrativa ändamål. 
 
Intressant för Sveriges del är Harmonia, ett belgiskt system för klassning av risker-
na för att en främmande art etablerar sig och orsakar allvarliga skador på biologisk 
mångfald (ISEIA 2007). I detta system gör experter en bedömning av de miljöef-
fekter en främmande art kan ha och i vilket stadium i invasionsprocessen som arten 
befinner sig i. Poäng ges på en tregradig skala för:  
- Artens förmåga att sprida sig 
- Artens förmåga att kolonisera habitat med högt värde för biologisk mångfald (3 
p) eller förmåga att kolonisera habitat starkt påverkade av människor (1 p). 
- Artens negativa påverkan på inhemska arter 
- Artens förmåga att förändra ekosystems funktioner 
 
Utifrån det summerade antalet poäng klassas arten enligt tre olika kategorier: 
A. Svarta listan. Alla arter med en hög risk för miljön. 11-12 poäng i bedömning-
en. 
B. Alertlistan. Arter med en moderat miljöpåverkan utifrån befintlig kunskap. 9-10 
poäng i bedömningen. 
C. Alla andra främmande arter som inte bedöms vara ett hot mot inhemsk biologisk 
mångfald. 4-8 poäng i bedömningen. 
 
Denna metod är mycket intressant för oss att utvärdera för användning i arbetet 
med att ta fram en svensk ”svart” lista. Harmonia kan användas vid en första scre-
ening i arbetet med att ta fram en ”svart” lista. Inom projektet NOBANIS ska en 
utvärdering av Harmonia göras under hösten 2008 för att testa om det går att an-
vända i klassning av en arts invasivitet. Harmonia har också genererat stort intresse 
i Europa och fler länder provar nu metoden i sitt arbete med att ta fram svarta lis-
tor. Det är en fördel att använda ett system som Harmonia som har fått stor accep-
tans i regionen. Användning av detta system förbättrar dessutom våra möjligheter 
att få jämförbara resultat med grannländerna.  
 
En annan riskanalysmetod som vore intressant att utvärdera är UK Non-native risk 
assessment (Baker m.fl 2008). Denna metod kan kanske vara användbar i ett senare 
skede vid framtagande av en ”svart” lista, när man ska göra en fullständig riskana-
lys efter en initialscreening (som kan göras t.ex. med Harmonia systemet). Denna 
metod är en vidareutveckling av Australiens Weed Risk Assessment och EPPO:s 
pestriskanalys. En fördel med denna metod är att den kan användas för alla orga-
nismgrupper. En invändning mot Storbritanniens system är dock att det kräver 
mycket utförlig information om arten i fråga, något som ofta saknas. Dessutom är 
den reviderade versionen av metoden komplicerad att använda och kräver specia-
listkunskap i riskbedömning såväl som biologisk och ekologisk expertis. En annan 
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nackdel är att man hanterar osäkerheten vid bedömningen genom att man anger 
ekonomiskt värde (kostnaden) som ett mått på påverkansgrad på socioekonomiska 
värden, samhälle och även på biologisk mångfald. Då skador på biologisk mång-
fald är mycket svåra att prissätta, kan detta förfarande resultera i mycket stora un-
derskattningar av de faktiska riskerna. Det är viktigt att vi prövar den brittiska me-
toden i en vetenskaplig studie. Arbetet bör utföras av experter i riskanalys i samar-
bete med ekologisk expertis för att bedöma om den är användbar för svenska för-
hållanden och behov.  
 
 
Riskanalys vid avsiktliga introduktioner av främmande arter 
En standardiserad procedur vid riskanalys, som så långt möjligt följer relevanta 
internationella standarder, bör tillämpas för tillståndsprövning av avsiktliga intro-
duktioner av främmande arter och genotyper. EPPO:s Pest Risk Assessment process 
är ett bra exempel på en sådan standardiserad process.  
 
Antalet främmande arter som bör riskanalyseras är dock mycket stort. Jordbruks-
verket har påpekat att det är mycket resurskrävande och näst intill omöjligt att 
genomföra en fullständig riskanalys enligt internationell standard för varje främ-
mande art som föreslås bli införd eller oavsiktligt kan tänkas introduceras till Sve-
rige. Prioriteringar över vilka arter som ska riskanalyseras måste göras och EPPO:s 
prioriteringsmetod för invasiva främmande växter ger en bra och strukturerad ar-
betsprocess som vi kan använda (se avsnittet ”Vilka arter behöver vi granska eller 
riskanalysera?”). Man kan även använda listsystemet som en första vägledning 
över vilka arter man bör vara restriktiv med att införa till landet och sprida. Full-
ständiga riskanalyser som följer standarder utvecklade enlighet med WTO:s SPS-
avtal är dock nödvändiga att göra om det är aktuellt med begränsningar i införsel 
och handel (d.v.s. en Pest Risk Assessment enligt EPPO:s standarder för växter och 
växtskadegörare eller OIE:s protokoll för djurhälsa och djurskydd [OIE 2007a, 
2007b]). 
 
Alla arter som föreslås bli introducerade, bör genomgå en förenklad riskbedöm-
ningsprocedur för att på ett tidigt stadium urskilja de arter som kan bli invasiva från 
de arter som troligen inte innebär något hot. Det är ytterst viktigt att på ett tidigt 
stadium identifiera de arter som kan bli ett problem, helst innan arten har introdu-
cerats till landet. Vi behöver använda enkla metoder för att göra en första bedöm-
ning där man identifierar arter som är invasiva eller potentiellt invasiva. Denna 
process motsvarar IPPCs och EPPO:s Stadium 1 Initiering av en riskanalys. Denna 
procedur kan utgå ifrån expertkunskaper enligt en mall (liknande ISSG:s frågor för 
införsel av levande djur4 eller EPPO:s Stadium I mall). Det är viktigt att noggrant 
dokumentera kunskapsunderlaget samt hur detta har använts för att bedöma risker-
na. De arter som bedöms att inte innebära någon risk för biologisk mångfald, hälsa 

                                                      
 
4 djur (http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/information/cop-09-inf-32-add1-en.pdf page 7) 
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eller socioekonomiska värden kan tillåtas att fritt införas och spridas inom landet. 
Dessa arter förs upp på vita listan och blir inte föremål för vidare åtgärder såvida 
de inte börja uppträda invasivt. 
 
För invasiva främmande arter som identifieras som en risk eller en potentiell risk 
ska man göra en mer fullständig riskanalys. En sådan bör innehålla en bedömning 
av konsekvenserna av en introduktion och inte enbart sannolikheten att en art lyck-
as att etablera och sprida sig. Denna riskanalysprocess behöver vara flexibel, bero-
ende på vilken organismgrupp som bedöms och vilket regelverk som införseln av 
arten lyder under. Så långt möjligt ska vi använda befintliga, beprövade riskana-
lysmetoder, särskilt om det bedöms vara nödvändigt att begränsa handel med eller 
spridning av en art.  
 
 
Vem ska utföra riskanalyser för avsiktliga introduktioner? 
Den som ansöker om tillstånd för en avsiktlig introduktion av en främmande art är 
ansvarig för att utföra en riskanalys. Enligt CBD:s och Bernkonventionens riktlin-
jer om invasiva främmande arter och principen Förorenaren betalar (Polluter Pays 
Principle) ska kostnaden för att utföra riskanalysen bäras av den som ansöker om 
tillstånd för en verksamhet. Den berörda sektorsmyndigheten ska ansvara för 
granskning av riskanalysen och se till att riskanalysen genomförs på ett tillfreds-
ställande sätt. För främmande arter som avsiktligt importeras till landet ska den 
tillståndgivande myndigheten ha ansvaret att granska riskanalysen.  
 
 
Riskanalys för oavsiktliga introduktioner av främmande arter 
Spridningsvägarna för oavsiktliga introduktioner ska identifieras och brytas (CBM 
2005). Riskanalys är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera införsel- och 
spridningsvägar för oavsiktliga introduktioner av främmande arter. Identifikation 
av spridningsvägar och hantering av dessa är en mycket viktig del i EPPO:s Pest 
Risk Assessment och OIE:s Guidelines for Import Risk Analysis (OIE 2007).  
 
I en analys av spridningsvägarna gör man en analys av tänkbara vektorer för intro-
duktion och spridning av invasiva främmande arter. I detta ska ingå att identifiera 
vilka riskerna är och om och hur de kan hanteras. Man kan utgå från en viss vektor, 
t.ex. introduktion av organismer via barlastvatten och kunskap om vilka invasiva 
arter som befaras kunna komma till svenskt vatten på detta sätt. I analysen måste 
artens ursprungs- och utbredningsområde, ekologiska behov och ekologiska effek-
ter beaktas. Spridningsanalysen fortsätter med att kartlägga möjligheterna att arten 
skulle kunna överleva transporten och om klimat- och ekosystem i mottagande 
habitat i Sverige utgör något hinder för arten att överleva, etablera och sprida sig. 
Resultatet av analysen ger en indikation på vilken fartygstrafik som medför en hög 
risk för att få in arten i fråga. Resultatet av analysen kan också användas för att 
planera åtgärder för att minska risken, genom att t.ex. kräva att fartygstrafik med 
hög risk skiftar barlastvatten enligt IMO:s barlastvattenkonvention.  
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Riskanalyser av spridningsvägar bör även göras för att bedöma risken för att en 
verksamhet kan medföra oavsiktliga introduktioner utanför en kontrollerad miljö 
(t.ex. fiskodlingar, pälsfarmer och biologisk bekämpning i växthus). Riskanalysen 
bör också ta hänsyn till risken för oavsiktliga transporter av organismer i varor eller 
som medföljande, risken för rymning och etablering utanför fångenskap eller od-
ling. Den bör också belysa möjliga effekter av dessa oavsiktliga introduktioner 
såsom samspel med och ekologiska och genetiska effekter på andra arter, habitat, 
ekosystem och närings- och energiflöden samt effekter på socioekonomiska vär-
den, samhälle och människors och djurs hälsa.  
 
 
Kompetensutveckling och forskningsbehov för arbetet med riskana-
lyser av främmande arter 
Det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos berörda myndigheter för att 
kunna arbeta med riskanalys av invasiva främmande arter. Om sektorsmyndighe-
terna ska kunna tillämpa riskanalyser i arbetet med invasiva främmande arter är det 
dessutom nödvändigt att de har tillgång till expertstöd på riskanalys. En specialist-
tjänst för riskanalys behöver tillsättas för att stödja myndigheterna i arbetet med 
riskanalyser. Denna tjänst kan lämpligen placeras på sekretariatet för främmande 
arter och bör ha starka kopplingar med såväl berörda myndigheter som befintlig 
forskning i ämnet. Experter på riskanalys, organismgrupper, invasionsbiologi och 
ekologi behöver knytas till arbetet med riskanalyser.  
 
Sverige saknar resurser för riskvärdering av växtskadegörare. Jordbruksverket har 
inte genomfört någon pestriskanalys enligt ISPM 11. I praktiken får vi göra be-
dömningar utifrån befintlig vetenskaplig dokumentation och egen kunskap och 
erfarenhet. När det gäller förslag till reglering av nya skadegörare är vi idag helt 
beroende av det gemensamma EU-arbetet, EPPO samt enskilda medlemsstater som 
genomför pestriskanalys för egen del eller ibland också för stora delar av EU. Utan 
egen riskvärderingskapacitet kan vi inte heller ta egna initiativ till reglering. 
 
Det saknas specifik fytosanitär forskning i Sverige. De få forskarkontakter som 
nyttjas inom växt- och skogsskydd har inte något uttalat riskvärderingsuppdrag. 
Det bör påpekas att Sverige inte medverkar i forskarnätverket för fytosanitär forsk-
ning, Euphresco (www.euphresco.org), och inte ens är observatör som vissa andra 
mindre länder. Det är viktigt att Sverige i framtiden engagerar sig i europeiska 
forskarnätverk för fytosanitär forskning i sammanhang gällande växtskadegörare 
som också är invasaiva främmande arter. 
 
Det finns ett stort behov av forskning på hur man hanterar osäkerhet. Risker med 
introduktioner av främmande arter är s.k. osäkra risker av två anledningar: 1) kon-
sekvenser av en introduktion kan vara många och svåra att beskriva, och 2) kun-
skapsunderlaget är torftigt. En introduktion kan ge flera konsekvenser vilket gör att 
utfallet av en introduktion är okänt. En annan källa till osäkerhet är förekomsten av 
vaga och obestämda begrepp för att beskriva biologiska introduktioner. För att 
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komma tillrätta med det behövs standardiserade begrepp och förklaringar till tänkta 
användare. Begränsat kunskapsunderlag uppstår eftersom det handlar om händelser 
som inte har inträffat – därför är det sällsynt att det går att använda statistiska mo-
deller för att skatta sannolikheter eller effekter. Detta gör att det kan vara svårt att 
använda det kunskapsunderlag som finns för att bedöma risker och istället får man 
förlita sig på expertbedömningar. För att riskanalyser skall ges större tyngd bör vi 
formalisera hantering av osäkerheter och ofullständig eller knapphändig informa-
tion. 
 
 
Slutsatser 
• I arbetet med att ta fram EU-strategin för invasiva främmande arter bör 

Sverige agera för att gemensamma riskanalysmetoder utvecklas för orga-
nismgrupper och användningsområden som inte täcks av befintliga EU-
regleringar. Så långt som möjligt bör relevanta, internationellt acceptera-
de riskanalysmetoder och procedurer användas. 

• Det är nödvändigt att ta fram ett listsystem för främmande arter där arter-
na delas in i olika riskklasser. Dessa listor kan användas för att identifiera 
vilka arter som vi behöver vara försiktiga med samt vilka arter som vi 
bör prioritera för utrotning eller bekämpningsåtgärder. För oavsiktliga in-
troduktioner kan ”svarta” listan i Sverige användas för att skapa en be-
redskap att hantera oönskade introduktioner av invasiva främmande arter. 
Framför allt kan dessa listor bidra till att öka allmänhetens medvetenhet 
om riskerna med invasiva främmande arter och genotyper. 

• Nationell kompetens och organisation för att utveckla och utföra riskana-
lyser till stöd för sektorsmyndigheternas arbete bör utvecklas. En sekreta-
riatsfunktion för riskanalys behöver tillsättas för att stödja myndigheterna 
i arbetet med riskanalyser. Denna tjänst kan lämpligen placeras på sekre-
tariatet för främmande arter och bör ha starka kopplingar med såväl be-
rörda myndigheter som befintlig forskning i ämnet.  

• Forskning som syftar till att förbättra vårt sätt att hantera osäkra risker 
behöver initieras. 
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Bilaga D 
Varnings- och responssystem för främmande 
arter – Early Warning and Rapid Response 
System 
 
Syftet med ett varnings- och responssystem, ett s.k. Early Warning and Rapid Re-
sponse System, är att snabbt få ut information till berörda myndigheter när en inva-
siv art upptäcks för att effektiva åtgärder snabbt ska kunna sättas in för att förhind-
ra dess etablering eller begränsa dess negativa effekter på biologisk mångfald, 
socioekonomiska och kulturella värden, samhälle och hälsa. 
  
Det är mycket dyrbart och svårt, i de flesta fall knappt ens möjligt att utrota en 
invasiv art. Därför är det absolut minst kostsamt och mest effektivt att förhindra 
introduktionen av en invasiv främmande arter (se även Bilaga A om konsekvens-
analys). En tidig upptäckt i kombination med snabba och effektiva åtgärder riktade 
mot det specifika hotet är nyckeln till framgång för en effektiv utrotning eller be-
kämpning. Tidsintervallet under vilket man har en möjlighet att lyckas med utrot-
ningen beror på miljön, artens spridningsförmåga och i vilket skede man uppmärk-
sammar förekomsten. I realiteten kan tidsspannet variera från någon vecka (för 
t.ex. en akvatisk makroalg) till flera säsonger (för mårdhund och många landlevan-
de växter, som t.ex. jätteloka). Dessutom sker det ofta en tidsfördröjning innan 
åtgärder kan sättas in eftersom det kan dröja innan arten blir så pass vanlig att indi-
vider av arten upphittas eller att dess negativa effekter upptäcks. Ett exempel på 
detta är kammaneten Mnemiopsis leidyi som kan ha introducerats till Nordsjön 
flera år innan den identifierades.  
 
Misslyckade utrotnings- och bekämpningsåtgärder beror oftast på att åtgärderna 
har satts in för sent i invasionsprocessen i kombination med att de inte har varit 
vare sig tillräckliga eller varit adekvata för att uppnå önskat resultat. Ett litet be-
stånd av den mycket invasiva arten engelskt marskgräs Spartina anglica upptäcktes 
på Rörö i närheten av Göteborg 2007 (Ferm 2007, Wallentinus 2008). Inom bara 
några få år från det att den etablerades i Vadehavet har Spartina anglica förändrat 
marskhabitatet. Om insatser görs nu för att utrota beståndet av det engelska marsk-
gräset på Rörö har vi en rimlig chans att lyckas. Väntar vi så kommer växten med 
stor sannolikhet att snabbt sprida sig till andra områden och blir därefter mycket 
svår och dyr att utrota. 
 
Kostnader för bekämpning av en invasiv art skenar snabbt iväg samtidigt som möj-
ligheterna att lyckas med att utrota eller kontrollera arten minskar dramatiskt ju 
mer etablerad och utbredd arten blir. Vikten av att agera snabbt när en invasiv art 
upptäcks illustreras av fallet när den invasiva nordamerikanska oxgrodan Rana 
catesbeiana upptäcktes på 1990-talet i en damm nära Karlruhe, Tyskland. Arbetet 
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med att utrota oxgrodan tog 3 år och kostade ca 53 000 Euro per damm. Kostna-
derna hade varit betydligt lägre om insatsen hade gjorts tidigare när grodan bara 
fanns i en damm (Nehring och Klingenstein 2008).  
 
 
Europeiska varningssystem för invasiva främmande arter 
EU har i sin kommunikation om biologisk mångfald (EU 2006) beslutat om att 
utveckla ett europeiskt tidigt varningssystem för invasiva främmandearter. Europe-
iska miljöbyrån (EEA, European Environment Agency) arbetar för närvarande med 
en förstudie av hur ett sådant system kan byggas upp och fungera. Konsulterna som 
arbetar med förslag till utformning av systemet undersöker hur befintliga informa-
tionsnätverk som t.ex. NOBANIS, DAISIE och EPPO:s Alertsystem kan integreras 
i systemet då detta bedöms kunna vara mer kostnadseffektivt än att utveckla ett helt 
nytt informationssystem. Förslaget till utformning och utveckling av det europeiska 
systemet kommer troligen att läggas som en del av utvecklingen av ett EU ramverk 
för invasiva främmande arter under 2009. Naturvårdsverket har deltagit i förarbetet 
till det europeiska varningssystemet och kommer att fortsätta bevaka projektet. 
 
Det franska ordförandeskapet har tagit initiativ till en ny gemensam växtskydds-
strategi för EU och fått stöd från flera andra länder inklusive Sverige. Upprättande 
av ett tidigt varningssystem för växtskadegörare och ett bättre informationsutbyte 
mellan EU:s medlemsstater ingår som en punkt i det franska förslaget.  
 
Det är viktigt att det svenska varnings- och responssystemet är en integrerad del av 
det europeiska systemet. Utveckling av det svenska systemet bör därför ske i nära 
samarbete med EEA:s system. Sverige bör fortsätta att aktivt delta i utvecklingen 
av NOBANIS och liknande regionala informationssystem och nätverk som rör 
invasiva främmande arter. Sverige bör bevaka den fortsatta hanteringen av det 
tänkta rapporterings- och varningssystemet på växtskyddssidan och uppmärksam-
ma risken för överlappningar och dubbelarbete när det gäller invasiva främmande 
arter. Vi bör också arbeta för att det blir ett samlat varningssystem eller åtminstone 
system som kan kommunicera med varandra. 
 
Diskussioner har förts inom HELCOM:s ad hoc expertgrupp för invasiva främ-
mande arter om utvecklingen av ett gemensamt varningssystem för barlastvatten. 
Detta är viktigt för arbetet med att implementera IMO:s barlastvattenkonvention 
och Baltic Sea Action Plan. Syftet med detta system är att uppmärksamma sjöfar-
ten och miljö-, hamn- och sjöfartsmyndigheter för områden där det är olämpligt att 
ta upp eller släppa ut barlastvatten. Varningar ska utfärdas för områden där skadli-
ga ämnen finns i vattnet p.g.a. algblomning, invasiva främmande arter, haverier av 
reningsverk, utbrott av patogena organismer eller annan allvarlig vattenförorening. 
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Komponenter i ett varnings- och responssystem 
Det föreslagna varnings- och responssystemet bygger på ett utvecklat samarbete 
mellan myndigheter och andra berörda organisationer för att samla in och bearbeta 
information, kommunicera information till berörda parter och att snabbt sätta 
igång responsåtgärder (se Figur D1). Det centrala i ett varnings- och responssy-
stem är att snabbt kunna sätta in effektiva åtgärder som en respons på varningen. 
Information om fynd av eller etablering av en främmande art är endast av akade-
miskt intresse om det inte finns möjligheter att sätta in åtgärder. En väl utvecklad 
beredskap med förberedda beredskapsplaner och etablerade nätverk som kan tas i 
bruk när en varning utfärdas är en absolut nödvändighet för att snabbt kunna sätta 
in effektiva åtgärder. 
 
 

 

Övervakning
– Ny art upptäcks

Rapportering till ArtDatabanken
Kvalitetssäkring 

Information till Sekretariatet, berörda 
sektorsmyndigheter och Länsstyrelser

Riskbedömning
Sektorsmyndigheter, Sekretariat och Experter

Åtgärd
Sektorsmyndigheter, Länsstyrelser och Kommuner

Beredskapsplaner
Sekretariat, Sektorsmyndigheter, Länsstyrelser

Omvärldsbevakning
Internationella informationssystem
– Ny art kan komma in i Sverige

Information till Samverkansgruppen
och/eller Sekretariatet

 
 
Figur D1. Flödesschema över komponenterna i ett tidigt varnings- och responssystem. 

 
 
Informationssystem 
Ett effektivt flöde av information är en förutsättning för ett varnings- och respons-
system. Information om upptäckten av en ny art eller uppgifter om att en art börjat 
uppträda invasivt måste rapporteras in i systemet för att i samma ögonblick skickas 
vidare till berörda beslutsfattare. Det är samtidigt viktigt med information till me-
dia och allmänhet för att öka medvetenheten på gräsrotsnivå och få förståelse för 
utrotnings- och kontrollinsatser. 
 
Information om att en ny invasiv art har introducerats ska kunna rapporteras in till 
systemet på många olika sätt; från etablerade miljöövervaknings- och screenings-
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program, forskare, allmänheten eller berörda näringsidkare (se Bilaga B om över-
vakning).  
 
Det är nödvändigt att man på ett tidigt stadium försöker skapa sig en bild av vilka 
invasiva främmande arter som står på tur att introduceras till Sverige. Detta kan 
endast ske genom intensiva internationella kontakter och en fungerande omvärlds-
bevakning. Omvärldsbevakningen är värdefull även genom att den på ett tidigt 
stadium kan bidra med information om ”gamla” arter som plötsligt börjar uppträda 
invasivt i vår närregion. Information från omvärlden är viktig för att hålla sig ajour 
både när det gäller aktuell hotbild och kunskapsläge. Internationella kontakter är 
viktiga för att få kunskap om troliga eller möjliga vektorer för introduktion samt 
för att identifiera riskområden (högriskområden) för nyintroduktioner. Denna in-
formation är nödvändig för att tidigt kunna sätta igång screeningsinsatser (se av-
snittet om miljöövervakning) på ett optimalt sätt. Etablerade informationssystem 
som NOBANIS nätverk, EPPO:s Alertsystem, OIEs World Health Information 
System, FAO:s Emergency Prevention System (EMPRES) m.fl. ger idag relativt 
lättillgänglig information och varningar om invasiva arter och sjukdomar som är på 
gång. I dagsläget administreras varningarna helt manuellt, vilket förutsätter att tid 
och resurser finns just när en skarp situation uppstår. De utfärdade varningarna är i 
regel generella och ospecifika och det krävs kunskap och en aktiv insats av berörda 
för att analysera och rätt tolka informationen. Utvecklingen går mot automatiska, 
datorgenerade varningssystem som kan utfärda mer specifika varningar riktade mot 
berörda nationer och myndigheter utifrån typen av varning, region och miljö som 
drabbas.  
 
NOBANIS nätverk arbetar för närvarande med att utveckla varningsfunktionen i 
den befintliga portalen. Idag går varningar ut som manuella e-postmeddelanden till 
fokalpunkterna i de enskilda medlemsländerna. Planer finns för att under de när-
maste månaderna utveckla möjligheterna att generera en varning via portalen. Re-
dan nu är både NOBANIS-portalen och nätverket ett viktigt och värdefullt verktyg 
för informationsutbyte och omvärldsbevakning för miljömyndigheterna i de 18 
NOBANIS-länderna.  
 
 
Snabb respons 
Förmågan att svara och agera snabbt och effektivt när varningar utfärdas är bero-
ende av en väl förberedd beredskap. Beredskapen för att möta hot i form av intro-
duktionen av nya invasiva arter är idag mycket dålig. Vi kan i bästa fall informera 
om situationen och eventuellt få fram tillfälliga resurser för att studera invasionen. 
Idag begränsas responsen på nya arter av en total brist på samordning och samarbe-
te mellan sektorsmyndigheter, med övergripande ansvar för såväl sakfrågan som 
kontakter mot omvärlden, och lokala myndigheter med operativt ansvar. Det är i 
dagsläget oklart vem som ska ansvara för utrotnings- eller bekämpningsinsatser när 
frågan är av nationellt intresse samtidigt som problemet är begränsat till en mindre 
region (t.ex. hanteringen av mårdhund i Norrbotten). Länsstyrelserna har uttryckt 
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att de behöver ett förtydligande och ett förstärkt mandat från Miljödepartementet 
om de ska arbeta med bekämpning av främmande arter.   
 
Svårigheter med att hitta finansiering är också ett hinder i arbetet med att snabbt 
sätta in akuta åtgärder liksom stor osäkerhet om vilka åtgärder som är lämpliga att 
vidta försvårar också möjligheterna att agera.  
 
Vi behöver utveckla en god beredskap för att kunna agera på ett precist och ända-
målsriktigt sätt vid invasion av nya arter. Frågan aktualiserades 28 oktober då det 
kom ett pressmeddelande från Stockholms Universitet och Naturhistoriska Riks-
museet om att den sedan flera år väntade fiskarten svartmunnad smörbult Neogobi-
us melanostomus fångades i Blekinge sommaren 2008. Arten har orsakat stora 
ekologiska problem i polska vatten sedan 1990-talet och finns numera längs den 
södra och östra kusten av egentliga Östersjöns (Sapota 2006, Frammandearter.se 
2006). Svartmunnad smörbult har potential att etablera stora bestånd i svenskt 
kustvatten i södra delen av Östersjön där miljöförhållandena är mycket fördelakti-
ga. Den kan komma att konkurrera ut inhemska fiskarter för föda om den uppträder 
i massförekomster såsom har skett i Polen (Almqvist 2007). Problemen och hotbil-
den finns noggrant beskriven genom forskning i AquAliens programmet (Almqvist 
2008). Trots detta har vi inte någon som helst beredskap att möta problemet när nu 
arten konstaterats på svenskt vatten. I dagsläget är allt vi kan göra att tillhandahålla 
information och följa utvecklingen. 
 
Beredskapsplaner behöver utvecklas för möter de hot som kan uppstå. Vi föreslår 
att samverkansgruppen för främmande arter (d.v.s. Naturvårdsverket, Jordbruks-
verket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen och ArtDatabanken) samord-
nar arbetet med att utveckla beredskapsplaner i samarbete med berörda länsstyrel-
ser. Beredskapsplaner ska upprättas för arterna som riskklassats på de ”svarta” och 
”grå” listorna (se Bilaga D om riskanalyser). I en beredskapsplan ska ingå: 
• information om arten ifråga, dess biologiska och ekologiska egenskaper i 

ursprungsområdet 
• ekologiska effekter i den nya miljön och habitat som kan påverkas 
• spridningsvägsanalys – vektorer för introduktion och spridning, möjlig-

heter att hindra spridningen, samt områden där arten först kan tänkas in-
troduceras 

• beskrivning av effektiva åtgärder (för utrotning, kontroll och begränsning 
av artens negativa effekter) 

• en kartläggning av vilka beslutsfattare och tjänstemän som behöver in-
formeras vid en varning och vem som ska ansvara för att åtgärder vidtas  

• identifiering och klarläggande av administrativa och juridiska hinder och 
möjligheter för att snabbt kunna få tillstånd för åtgärder när så krävs 

• förslag på hur finansieringen av åtgärderna ska lösas  
 
Jordbruksverkets krisberedskap vid utbrott av epizootier (allvarliga smittsamma 
djursjukdomar), zoonoser (sjukdomar som kan överföras mellan djur och männi-
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skor) och allvarliga växtskadegörare är en utomordentligt bra modell för en organi-
sation som har beredskapsplaner och är organiserad att möta nya hot med kort 
varsel. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) utarbetar riskanalyser av för 
befarade sjukdomsutbrott som underlag för krisberedskapsplaner. Jordbruksverket 
ansvarar för riskhantering och har en krisgrupp bestående av experter, beslutsfatta-
re och informatörer som initierar och leder insatserna vid sjukdomsutbrott (Jord-
bruksverket 2008). En operativ organisation av tjänstemän på Jordbruksverket, 
SVA, länsstyrelser samt distriktveterinärer och organiserade frivilliga är föreberedd 
och tränad för att utföra i förväg planerade åtgärder för att begränsa och utrota 
spridningen av sjukdomen eller växtskadegörare. Jordbruksverkets datorstödda 
beslutssystem STUDS-DBS är tänkt att integrera information från databaser och 
register och med denna information producera underlag nödvändig för myndighe-
tens bekämpningsinsatser. Jordbruksverkets krisberedskap är även kopplad till 
internationella varningssystem. 
 
 
Slutsatser 
• Sverige behöver utveckla ett tidigt varnings- och responssystem (Early 

Warning and Rapid Response System) för invasiva främmande arter för 
att snabbt få ut information till berörda myndigheter när en invasiv art 
upptäcks för att effektiva åtgärder snabbt ska kunna sättas in för att för-
hindra dess etablering eller begränsa dess negativa effekter. 

• Det är viktigt att det svenska varnings- och responssystemet är en inte-
grerad del av det europeiska systemet som är under utveckling. Sverige 
bör bevaka den fortsatta hanteringen av de europeiska tilltänkta rapporte-
rings- och varningssystemen och uppmärksamma risken för överlapp-
ningar och dubbelarbete. Vi bör också arbeta för att det blir ett samlat 
varningssystem eller åtminstone system som kan kommunicera med var-
andra. 

• Sverige bör också fortsätta att aktivt delta i utvecklingen av regionala in-
formationssystem och nätverk, som NOBANIS, om invasiva främmande 
arter. 

• Beredskapsplaner behöver utvecklas för att möta de hot som kan uppstå. 
Vi föreslår att Samverkansgruppen för främmande arter (d.v.s. Natur-
vårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sjöfartsver-
ket och ArtDatabanken) samordnar arbetet med att utveckla beredskaps-
planer i samarbete med berörda länsstyrelser. Beredskapsplaner ska upp-
rättas för arterna som bedöms utgöra ett allvarligt hot mot biologisk 
mångfald och är svartklassad i listsystemet (se även Bilaga D om risk-
analys). 
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Bilaga E  
Regelverk 
 
Nationella regelverk 
Det finns inte en samlad nationell rättslig ram för förebyggande arbete mot och 
bekämpning av invasiva främmande arter i Sverige. De nationella bestämmelser 
som reglerar hanteringen av främmande arter och genotyper är utspridda på ett stort 
antal lagar (utfärdade av riksdagen), förordningar (utfärdade av regeringen) och 
myndighetsföreskrifter (utfärdade av olika sektorsmyndigheter). Här följer en kort 
sammanställning av de viktigaste författningarna. För en mer grundlig genomgång 
av relevanta nationella regelverk för främmande arter se Centrum för Biologisk 
Mångfalds rapport från 2004 (Sveriges genomförande av Konventionen om biolo-
gisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper). 
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 

I 6 kap. 1 § stadgas att i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra i 
verksamheter ska en miljökonsekvensbeskrivning utföras.  
8 kap. 3 §: För att skydda vilt levande djur- och växtarter får regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot eller 
särskilda villkor för att sätta ut exemplar av djur- och växtarter i naturmiljön. Detta 
gäller inte när sådana föreskrifter finns i annan lag. 
8 kap. 4 §: För att skydda vilt levande djur- och växtarter får regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om in- och utförsel, 
transport, förvaring, preparering och förevisning av djur och växter eller handel 
med dem.  
14 kap 7 §: Kemiska och biologiska bekämpningsmedel får inte spridas från luft-
fartyg.  
14 kap. 11 §: Förhandsanmälan krävs för att tillverka eller föra in en kemisk pro-
dukt eller bioteknisk organism som inte tidigare varit i bruk i landet. 
 
ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (2007:845) 

18 § förbjuder införsel av levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Asta-
cidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier. 
Införselförbudet gäller både från annat EU-land och från tredje land. 
Enligt 23 och 25 §§ är det förbjudet att förvara, transportera eller sälja arter som 
listas i EU:s fågelskyddsdirektiv och art- och habitatdirektiv.  
Enligt 40 § första stycket är det förbjudet att utan tillstånd förevisa djur av vilda 
arter i en djurpark och enligt 49 § ska villkoren i tillståndet säkerställa att djur inte 
rymmer.  
Enligt 38 § ska en anläggning för djur som hålls i fångenskap för pälsproduktion 
vara inhägnad med stängsel och i övrigt vara utformad och hållas i sådant skick att 
djur som hålls inom anläggningen inte kan rymma. 
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VÄXTSKYDDSLAGEN (1972:318) 

Lagen reglerar kontrollen av växtskadegörare och begränsar deras spridning inom 
landet. 3 § stadgar att ”bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om växtskade-
görare vilka anges i föreskrifter som meddelats av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer. Sådan föreskrift får meddelas endast beträffande be-
kämpning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan 
mark eller lager av växter eller växtprodukter.” På det sätt som lagen tillämpas 
skyddas alla odlade grödor, skogsodlingsträd och prydnadsväxter, men inte vilt 
levande växter. 
 
FÖRORDNINGEN (1995:681) OM VÄXTSKYDD M.M.  

Bestämmelserna i den här förordningen har till syfte att kontrollera och hindra 
spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan 
mark eller lager av växter. I förordningen utser regeringen Jordbruksverket som 
den myndighet som ska leda och samordna bekämpningen av växtskadegörare. 
 
STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER (SJVFS 1995:94) OM 
SKYDDSÅTGÄRDER MOT SPRIDNING AV VÄXTSKADEGÖRARE 

Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att hindra spridning av växtskade-
görare vid handel eller annan förflyttning av växter m.m. inom Sverige eller till och 
från andra medlemsländer i den Europeiska unionen (EU), samt vid import från 
och export till länder som inte är medlemmar i EU. 
 
STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER (SJVFS 1998:31) OM 
BEKÄMPNING AV JÄTTELOKAN (HERACLEUM MANTEGAZZIANUM) 

Föreskriften rör särskilda rekommendationer för bekämpning av jätteloka (Herac-
leum mantegazzianum). 
 
STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER (SJVFS 1995:125) OM INFÖRSEL 
AV FISK, KRÄFTDJUR OCH BLÖTDJUR OCH PRODUKTER DÄRAV 

Reglerar införsel och transport av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav. 
 
FISKELAGEN (1993:787) 

Enligt 20 § får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, före-
skriva att det i ärenden enligt lagen ska finnas en analys av vilken inverkan fiske-
metoder och utsättande av fiskarter har på miljön. Föreskrifterna får innebära att en 
sådan analys ska göras av den som avser att använda metoder eller sätta ut fiskar-
ter. 
Enligt 28 § får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, medde-
la föreskrifter om krav på särskilt tillstånd och om villkor i övrigt för att fisk ska få 
sättas ut, flyttas eller odlas.  
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FÖRORDNINGEN (1994:1716) OM FISKET, VATTENBRUKET OCH 
FISKERINÄRINGEN 

Förordningen reglerar utplantering, flyttning och odling av fisk, kräftor och blöt-
djur. Tillstånd får ej beviljas för odling av fiskarter eller fiskpopulationer som är 
olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart eller om det föreligger risk för 
spridning av smittsamma sjukdomar.  
 
FISKERIVERKETS FÖRESKRIFTER (FIFS 2001:3) OM ODLING, UTPLANTERING 
OCH FLYTTNING AV FISK 

Tillstånd för odling eller utsättning får inte ges för främmande arter eller stammar. 
Som främmande art eller stam räknas sådana som införts efter år 1800. Ett antal 
arter som redan förekommer i landet samt ett antal stammar som regionalt har spri-
dits är undantagna. 
 
JAKTLAGEN (1987:259) 

Lagen reglerar jakt, naturvårdsintressen och förflyttningar av vilda däggdjur och 
fåglar. 
Enligt 36 § får regeringen meddela föreskrifter om att vissa slag av vilt inte får 
sättas ut i frihet eller hållas i hägn utan särskilt tillstånd eller att andra särskilda 
föreskrifter eller villkor ska gälla för sådan verksamhet.  
 
JAKTFÖRORDNINGEN (1987:905) 

Främmande arter och populationer bör inte tillåtas etablera bestånd i Sverige.  
26 § och bilaga 4: För att förebygga skador av vilt får skyddsjakt på enskilds initia-
tiv (utan särskilt tillstånd) bedrivas året runt på följande främmande arter: sumpbä-
ver, mårdhund, tvättbjörn, wapitihjort, sikahjort, vitsvanshjort, mufflonfår, frett, 
vildkanin, mink, bisamråtta och amerikansk kopparand. 
41 §: Vilt får hållas i ett vilthägn eller liknande anläggning endast efter tillstånd av 
länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma 
sjukdomar. 
 
NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER (NFS 2002:20) OCH ALLMÄNNA RÅD 
OM VILTHÄGN OCH INHÄGNADER FÖR HANDELSTRÄDGÅRDAR M.M. FÖR 
ATT FÖREBYGGA SKADOR AV HARE 

3 §: Efter tillstånd av länsstyrelsen får i vilthägn hållas hjortdjur som genom natur-
lig utbredning tillhör den svenska faunan samt vildsvin, hare, fasan, rapphöna och 
gräsand. Vidare får mufflonfår och korsningar mellan tam- och vildsvin hållas i 
hägn efter tillstånd av länsstyrelsen. 
6 §: Fasan, rapphöna och gräsand får sättas ut i frihet efter jakträttshavarens med-
givande. Utsättningen får dock inte ske inom områden där arten inte förekommer 
eller inte har förekommit i vilda stammar.  
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SKOGSVÅRDSLAGEN (1979:429) 

29§: Ger regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att med-
dela föreskrifter om bekämpning av insektshärjning i skog eller vid lagring av vir-
ke. 
32 §: Miljöanalys ska finnas för att bedöma vilken inverkan nya metoder för sko-
gens skötsel och nya skogsodlingsmaterial har på miljön.  
 

SKOGSVÅRDSFÖRORDNINGEN (1993:1096) 

Skogsstyrelsen meddelar föreskrifter om vilket skogsodlingsmaterial som får an-
vändas inom olika områden. Utländska arter får endast i undantagsfall användas 
som skogsodlingsmaterial. Notera att i förordningen används benämningen ”ut-
ländska arter” istället för främmande arter. Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter 
om bekämpningsåtgärder mot insektshärjning och åtgärder för att förebygga yngel-
härdar. 
 
SKOGSSTYRELSENS FÖRESKRIFTER (SKSFS 1993:2) OCH ALLMÄNNA RÅD 
TILL SKOGSVÅRDSLAGEN (1979:429) 

Beskriver regleringen av användningen av contortatall (Pinus contorta) och främ-
mande genotyper av bok (Fagus sylvaticus), ek (Quercus robur), bergek (Quercus 
petraea), gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris). Beskriver även hur mycket 
skadad skog och dött virke som får lagras eller ligga i skogen under olika delar av 
året samt hur detta kan göras olämpligt för skadeinsekter. 
 
EPIZOOTILAGEN (1999:657) 

Lagen gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta 
bland djur, eller från djur till människa (epizootiska sjukdomar). Vilka sjukdomar 
som omfattas av epizootilagen meddelas i föreskrifter från Jordbruksverket. Skyd-
det mot epizootier är riktat till att skydda människans hälsa och hälsan hos de djur 
som är ekonomiskt intressanta, medan möjliga effekter på inhemska vilda djur 
betraktas i mycket mindre utsträckning. 
 
ZOONOSLAGEN (1999:658) 

Lagen gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas naturligt från 
djur till människa (zoonoser). Zoonoserna anges i föreskrifter som meddelats från 
Jordbruksverket. 
 
FÖRORDNINGEN (2000:338) OM BIOCIDPRODUKTER 

Förordningen reglerar användningen av biologiska bekämpningsmedel som inte är 
växtskyddsmedel. Hit hör t.ex. användningen av mikroorganismer (t.ex. bakterier, 
virus, svampar) samt nematoder, spindeldjur och insekter som används i biologisk 
bekämpning. Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av produkter.  
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Genomgång av CBM:s rapport  
År 2004 presenterade Centrum för Biologisk Mångfald utredningen: ”Sveriges 
genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med avseende på främ-
mande arter och genotyper”. I denna utredning presenteras en omfattande genom-
gång av såväl svenska författningar som EU:s regelverk med avseende på främ-
mande arter och dess tillämpning vid svenska myndigheter. I detta regeringsupp-
drag har de involverade myndigheterna sett över om de författningar som presente-
ras i CBM:s utredning fortfarande är aktuella. I stort sett är sammanställningen som 
CBM gjorde fortfarande aktuell. En del av de förändringar som har skett finns 
listade här.  
 
Noteras ska att uppdateringen av gällande lagar, förordningar och föreskrifter är ett 
ständigt pågående arbete. Genomgången av författningarna i Bilaga E gäller endast 
de som är nämnda i CBM:s rapport. Det som eventuellt inte togs med i den rappor-
ten kan ha förbisetts även i den här genomgången. 
 
Någon större genomgång och uppdatering av de svenska författningar som rör 
Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen har inte genomförts inom regerings-
uppdraget eftersom kompetensen inom de övriga utredande verken inte har räckt 
till för att göra denna genomgång. En komplettering skulle eventuellt behöva göras 
inom dessa sektorer. Eventuella ändringar i myndighetsrollen eller förtydliganden 
av densamma finns även nämnda i denna bilaga. 
 
 
Uppdatering av regelverket i CBM:s rapport 
 
Bilaga D (EU:s lagstiftning) 
Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av 
vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem. Införda ändringar t.o.m. 
kommissionens förordning (EG) nr 1497/2003 av den 18 augusti 2003 ersatt av 
318/2008 av den 31 mars 2008. (CITES-förordningen). 

Kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare 
föreskrifter för tillämpning av rådets förordning (EG) 338/97 om skyddet av arter 
av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem är ersatt av 865/2006 
av den 4 maj 2006 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 
2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som 
inte är avsedda att användas som livsmedel. Införda ändringar t.o.m. kommissio-
nens förordning (EG) nr 808/2003 av den 12 maj 2003 ersatt av 777/2008 av den 4 
augusti 2008 

Kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om förbud 
mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen ersatt av 
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811/2008 av den 13 augusti 2008. Syftet är att anpassa införselförbudet till utvidg-
ningen av EU. 

Rådets direktiv 69/466/EEG om bekämpning av San José-sköldlus ersatt av 
2006/91/EG av den 7 november 2006. 

Kommissionens förordning (EG) nr 812/2003 … verkar ha upphört (?) 

Rådets förordning 708/2007/EG om användning av främmande och lokalt frånva-
rande arter i vattenbruk, har tillkommit. Förordningen syftar till att skydda olika 
vattentyper mot risker vid användning av främmande och lokalt frånvarande arter i 
vattenbruk och på detta sätt bidra till en hållbar utveckling av sektorn i EU. 

 
Bilaga E (Svenska författningar) 
 
Lagar och förordningar 
Miljödepartementet: 
Artskyddsförordning (SFS 1998:179), med införda ändringar t.o.m. SFS 2003:434 
ersatt av 2007:845 

Miljöbalk (SFS 1998:808), med införda ändringar t.o.m. SFS 2008:831 

Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, med inför-
da ändringar t.o.m. SFS 2008:727 

Förordning (SFS 1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, med införda ändringar 
t.o.m. SFS 2008:726 

Förordning (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken, med införda ändringar t.o.m. SFS 2002:240 ersatt av 2008:692 

Förordning (SFS 1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer, 
med införda ändringar t.o.m. SFS 2001:882 ersatt av 2008:245 om kemiska pro-
dukter och biotekniska organismer 

Förordning (SFS 1998:947) om bekämpningsmedel, med införda ändringar t.o.m. 
SFS 2000:946 ersatt av 2006:1010 om växtskyddsmedel, med införda ändringar 
t.o.m. SFS 2008:259 

Förordning (SFS 2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade 
organismer, med införda ändringar t.o.m. SFS 2008:52 

Förordning (SFS 2000:338) om biocidprodukter, med införda ändringar t.o.m. SFS 
2008:258 

Förordning (SFS 2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i 
miljön, med införda ändringar t.o.m. 2006:1504 
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Jordbruksdepartementet: 
Växtskyddslag (SFS 1972:318), med införda ändringar t.o.m. SFS 2006:808 

• 1 §: definitionen av ”växt” är numera ”levande växt eller levande växt-
del, inklusive fröer”. Vidare har ”växtprodukt” fått en egen definition i 
samma paragraf med lydelsen ”produkt av växtursprung som inte är en 
växt enligt denna lag och som har 1. karaktär av råvara, eller 2. genom-
gått en enklare bearbetning”. Ändrad genom SFS (2006:808).  

• 3 §: ”som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager 
av växter eller växtprodukter”. Ändrad genom SFS (2006:808).  

• 5 §: bemyndigandet avser numera villkor för ”införsel, utförsel eller bort-
förande, innehav eller annan hantering av växt, växtprodukt, växtskade-
görare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av 
växtskadegörare”. Ändrad genom SFS (2006:808).  

 
Lag (SFS 1985:342) om kontroll av husdjur m.m., med införda ändringar t.o.m. 
1998:210 ersatt av 2006:807 om kontroll av husdjur m.m. 

Förordning (SFS 1985:343) om kontroll av husdjur m.m., med införda ändringar 
t.o.m. SFS 1998:1112 ersatt av 2006:816 om kontroll av husdjur m.m. 

Jaktlag (SFS 1987:259), med införda ändringar t.o.m. SFS 2007:1241 

Jaktförordning (SFS 1987:905), med införda ändringar t.o.m. SFS 2007:1242 

Djurskyddslag (SFS 1988:534), med införda ändringar t.o.m. SFS 2008:660 

Djurskyddsförordning (SFS 1988:539), med införda ändringar t.o.m. SFS 
2007:1395 

Fiskelag (SFS 1993:787), med införda ändringar t.o.m. SFS 2008:438 

Förordning (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, med 
införda ändringar t.o.m. SFS 2008:667 

Förordning (SFS 1994:1830) om införsel av levande djur m.m., med införda änd-
ringar t.o.m. SFS 2004:748 

Förordning (SFS 1995:681) om växtskydd m.m., med införda ändringar t.o.m. SFS 
2000:1315 ersatt av 2006:817 om växtskydd m.m. 

Förordning (SFS 1998:134) om provtagning på djur, m.m., med införda ändringar 
t.o.m. SFS 2003:1080 ersatt av 2006:815 om provtagning på djur, m.m. 

Epizootilag (SFS 1999:657), med införda ändringar t.o.m. SFS 2007:361 

Zoonoslag (SFS 1999:658), med införda ändringar t.o.m. SFS 2006:811 

Zoonosförordning (SFS 1999:660), med införda ändringar t.o.m. SFS 2006:820 

Utsädesförordning (SFS 2000:1330), med införda ändringar t.o.m. SFS 2007:315 
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Näringsdepartementet: 
Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160), med införda ändringar t.o.m. SFS 2008:297 

Arbetsmiljöförordning (SFS 1977:1166), med införda ändringar t.o.m. SFS 
2008:514 

Skogsvårdslag (SFS 1979:429), med införda ändringar t.o.m. SFS 2008:662 

Lag (SFS 1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, med införda ändringar 
t.o.m. SFS 2006:1318 

Skogsvårdsförordning (SFS 1993:1096), med införda ändringar t.o.m. SFS 
2008:549 

 
Finansdepartementet: 
Förordning (SFS 1991:1524) med instruktion för Tullverket, med införda ändringar 
t.o.m. SFS 2001:1027 ersatt av 2007:782 med instruktion för Tullverket, med in-
förda ändringar t.o.m. SFS 2008:334 

Lag (SFS 1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat 
land inom Europeiska unionen, med införda ändringar t.o.m. SFS 2004:233 

Tullag (SFS 2000:1281), med införda ändringar t.o.m. SFS 2008:373 

Tullförordning (SFS 2000:1306), med införda ändringar t.o.m. SFS 2007:1272 

 
De centrala myndigheternas föreskrifter 
Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer, med införda ändringar t.o.m. KIFS 2003:2. Ersatt av KIFS 
2008:2 och 2008:3 

Jordbruksverket 
SJVFS (Statens Jordbruksverks föreskrifter) 2001:20 om innesluten användning av 
genetiskt modifierade växter ersatt av SJVFS 2007:29  

SJVFS 2001:82 om bekämpning av rhizomania har upphävts och är ersatt med 
SJVFS 2004:37. Genom upphävandet av SJVFS 2001:82 har den skyddade zonen 
med anledning av rhizomania avskaffats i enlighet med Jordbruksverkets önske-
mål.  

SJVFS 2000:73 om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum ersatt av 
SJVFS 2007:26  

SJVFS 1998:72 om handlare som bedriver handel med nötkreatur och svinavsedda 
för in- eller utförsel m.m., med ändringar t.o.m. SJVFS 2007:1 

SJVFS 2000:113 ersatt med DFS (Djurskyddsmyndighetens föreskrifter) 2004:10 
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SJVFS 2003:24 om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur 
avsedda för sällskap och hobby, med ändringar t.o.m. SJVFS 2003:86 är ersatt med 
DFS 2005:8 

SJVFS 2003:17 om djurförsök m.m. är ersatt med DFS 2004:4 

SJVFS 2000:115 om hållande av strutsfåglar, med införda ändringar t.o.m. SJVFS 
2002:102 är ersatt med DFS 2004:11 

SJVFS 2003:77 om djurhållning i djurparker m.m. är ersatt med DFS 2004:19 

SJVFS 2001:64 om djurhållningen vid cirkusar är ersatt med DFS 2007:3 

SJVFS 1992:1683 är ersatt med SFS 2006:806 

SJVFS 2008:25 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om 
förebyggande av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur har tillkommit.  

SJVFS 1997:13 om införsel av produkter av animaliskt ursprung m.m. har upp-
hävts. 

LSFS (Lantbruksstyrelsens föreskrifter) 1990:26 om djurhållning av dovhjort och 
kronhjort i vilthägn är ersatt med DFS 2004:23 

 
Naturvårdsverket 
NFS (Naturvårdsverkets föreskrifter) 1999:7 om artskydd, med införda ändringar 
t.o.m. 1999:12 har upphävts 
 
Skogsstyrelsen  
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 1996:1) om avsiktlig utsättning och utsläp-
pande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd för virkes produktion, med 
införda ändringar t.o.m. SKSFS 1998:3 är ersatt med två föreskrifter, SKSFS 
2008:4 om avsiktlig utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt modifi-
erade skogsträd för virkesproduktion samt SKSFS 2008:5 om avgifter för utsläp-
pande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd för virkesproduktion 
 
 
 
Ändringar och förtydliganden i ansvarsområden och myndighetsroll 
 
JORDBRUKSVERKET 

Observera att anmälningsplikten kommer att tas bort ur Djuravdelningens införsel-
föreskrifter. 
 
SJÖFARTSVERKET 

Ansvarsområden och myndighetsrollen för Sjöfartsverket kommer förmodligen till 
viss del att förändras den 1 januari 2009 då Sjöfartsinspektionen, som idag har en 
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särställning inom Sjöfartsverket genom regeringens instruktion (1995:589) för 
Sjöfartsverket, övergår i den nybildade myndigheten Transportstyrelsen. Sjöfarts-
inspektionens uppdrag är att bidra till och samordna arbetet för en säker och miljö-
vänlig sjöfart. Hur dessa förändringar kommer att se ut vad gäller sektorsansvaret 
för sjöfarten går inte att säga idag (2008-09-02). I Barlastvattenutredningen (SOU 
2008:1) har Sjöfartsverket föreslagits genomföra stora delar av barlastvattenkon-
ventionens bestämmelser och att utöva tillsyn över fartygens efterlevnad av regler-
na. Av Sjöfartsinspektionens remissyttrande (SjöV dnr 0602-08-20961) framgår att 
inspektionen i huvudsak inte har något att erinra emot förslaget. Det påpekas dock 
att det torde vara Transportstyrelsen som utses som huvudansvarig för barlastvat-
tenkonventionen och därmed större delar av de regleringar om främmande arter 
som direkt berör sjöfarten. 
 
Den 13 februari 2004 antog IMO en ny internationell konvention om kontroll och 
hantering av fartygs barlastvatten och sediment. Konventionen har dock inte trätt 
ikraft ännu. Vad gäller föreskrifter om barlastvatten så finns sådana för närvarande 
uppförda som kommande arbete hos Sjöfartsinspektionen5. Fortfarande arbetas 
enligt förutsättningen att bestämmelserna ska sättas ikraft först när de har trätt 
ikraft internationellt. Barlastvattenutredningen (SOU 2008:1) föreslår dock att ett 
bemyndigande för Sjöfartsverket (eller Transportstyrelsen) att godkänna system för 
behandling av barlastvatten träder ikraft den 1 januari 2009. Av Sjöfartsinspektio-
nens remissvar (SjöV dnr 0602-08-20961) framgår dock att det inom myndigheten 
inte finns förutsättningar för att utarbeta regler som innebär att system kan godkän-
nas fr.o.m. den 1 januari 2009. 
 
 
Referens 
Centrum för biologisk mångfald, CBM (2004). Sveriges genomförande av Konven-
tionen om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper. 
http://www.cbm.slu.se/publ/annat/frammandearter/frammandearter.pdf 

                                                      
 
5 Enligt protokoll från möte 1-2008 med Sjöfartsinspektionen styrgrupp (mötet hölls 2008-01-23). 
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Bilaga F 
Internationella frågor 
Nedan följer en beskrivning av ytterligare internationella konventioner, som inte 
nämnt ovan, som är relevanta i arbetet med invasiva främmande arter. 
 
 
Bonnkonventionen 
Bonnkonventionen (The Convention on the Conservation of Migratory Species of 
Wild Animals), som trädde i kraft 1983, är en global naturvårdskonvention om att 
skydda vilda djur under deras förflyttningar mellan olika områden. Deltagande 
länder som är värdland för hotade flyttande arter (uppräknade i Bilaga 1 till kon-
ventionen) har förbundit sig till att förhindra, reducera eller kontrollera faktorer 
som hotar eller kan hota dessa arter, inklusive hot från främmande arter (artikel III, 
4 c). För arter i Bilaga II, ska deltagande länder företa strikt kontroll av introduk-
tion av främmande arter (samt kontrollera de som redan är introducerade) som 
skulle kunna vara skadliga för hotade flyttande arter (artikel V, 5 e).  
 
 
Våtmarkskonventionen – Ramsar 
Ramsarkonventionen (The Convention on Wetlands of international Importance, 
especially as Waterfowl Habitat) är en global naturvårdskonvention om att bevara 
våtmarker och vattenmiljöer och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Konventionen 
trädde i kraft 1975. Under konventionen finns en resolution som rör invasiva arter 
och våtmarker (Resolution VII/14). Enligt denna uppmanas deltagande parter att 
bl.a. kartlägga främmande arter i våtmarksområden samt att identifiera och priorite-
ra de arter som utgör ett hot mot våtmarksområdena och de arter som lever i dessa 
områden. Deltagande länder uppmanas även att utveckla program mot prioriterade 
invasiva arter med mål att kontrollera eller utrota dessa. I Sverige finns över 50 s.k. 
Ramsarområden utpekade. Dessa har Sverige åtagit sig att bevara för att de t.ex. är 
viktiga rast- eller häckningsområden för flyttande fåglar, uppväxtområden för fisk 
eller är en viktig resurs för vattenförsörjning.  
 
 
Förenta nationernas havsrättskonvention – UNCLOS 
Enligt Artikel 196 i havsrättskonventionen (United Nations Convention on the Law 
of the Seas) ska föredragsslutande parter vidta åtgärder för att undvika, minimera 
och kontrollera förorening av den marina miljön, bl.a. mot avsiktliga eller oavsikt-
liga introduktioner av arter, främmande eller nya för en viss del av den marina 
miljön.  
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EIFAC 
EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission) är en kommitté inom 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, där man arbetar med rådgivning 
mellan Europas myndigheter i frågor som rör utveckling av inlandsfiske och vat-
tenbruk. En av EIFAC:s huvudområden är vattenbrukets påverkan på den biologis-
ka mångfalden och dess problem med spridning av främmande arter. EIFAC har 
adopterat FAO:s uppförandekod för fritidsfisket (FAO 2008).  
 
 
ICAO  
ICAO (The international Civil Aviation Organisation) har utvecklat riktlinjer för 
hantering av oavsiktlig introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
genom lufttransporter. 
 
 
ICES 
ICES (The International Council for the Exploration of the Seas) är en organisation 
som koordinerar och främjar marin forskning i Nordatlanten. ICES tog 1994 fram 
en praxis (Code of Practice) rörande introduktioner och förflyttningar av marina 
organismer. Bland annat ger den rekommendationer för nya avsiktliga introduktio-
ner för användning i vattenbruk och föreslår att medlemsländerna (som Sverige) 
bör skicka in förslag till ICES (inkluderande detaljerad analys av potentiell miljö-
påverkan på det akvatiska ekosystemet) för ett utlåtande på föreslagen introduk-
tion. ICES WGITMO har varit vetenskaplig rådgivande om frågor om marin biolo-
gisk mångfald till IMO:s Marine Environment Protection Committee under för-
handlingar om barlastvattenkonventionen. 
 
 
IUCN 
IUCN (The International Union for the Conservation of Nature and Natural Reso-
urces) arbetar med att påverka, uppmuntra och bistå samhällen över hela världen 
att bevara biologisk mångfald och att se till att all användning av naturresurser sker 
på ett rättvist, förnuftigt och ekologisk sätt. IUCN har bland annat tagit fram en 
handbok rörande utformning av legala och institutionella ramverk för främmande 
invasiva arter (Shine m.fl. 2000). 
 
 
EU 
Här följer en sammanfattning av det arbete som pågår inom EU som är relevant för 
främmande arter: 
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Pågående arbete Berörda myn-
digheter  

Förslag till Sveriges ställningstagande (i 
linje med redovisad handlingsplan) 

Utveckling av en EU-strategi 
om främmande arter 
 
 
 
 
 
 
 
Utveckling av ett varningssy-
stem för främmande arter 
(beslut i meddelandet om 
biologisk mångfald 2006) 

Reger, NV Sverige bör arbeta för att befintlig lagstift-
ning gemensamt anpassas inom EU. Sveri-
ge bör även agera för att befintliga EU-
regelverk kompletteras med ytterligare 
regelverk specifikt för invasiva främmande 
arter för att täcka luckorna där befintliga 
regelverk inte är tillämpliga. Detta med 
hänsyn till att enskilda länder har små 
möjligheter att begränsa handel med invasi-
va främmande arter.  
 
EU-samarbetet är nödvändigt för att utveck-
la ett effektivt varnings- och responssystem 
för främmande arter. Sverige bör bevaka 
och delta i utvecklingen av de planerade 
rapporterings- och varningssystemen inom 
växtskydd och barlastvattenhantering som 
är på gång och agera för att det inte blir 
överlappningar och dubbelarbete. 

Marina Direktivet    Sverige bör agera i implementeringen av 
direktivet så att främmande arter beaktas 
som en påverkansfaktor för vattnets ekolo-
giska status. Oklart vad arbetet komma att 
innebära. Ansvarig myndighet behöver 
utses. Behöver samordnas med havs- och  
vattenmyndigheterna och  övriga berörda 
myndigheter när ansvarig myndighet har 
utsetts. 

Ramdirektivet för vatten NV, Vatten-
myndigheter 

I en arbetsgrupp inom ECOSTAT håller 
man på att utreda möjligheten för medlems-
staterna att infoga invasiva främmande arter 
vid bedömning av påverkan på vattnets 
ekologiska status. Sverige har deltagit i ett 
möte, men inget utpräglat ställningstagande 
har ännu utvecklats. Behöver beredas med 
berörda myndigheter, inkl vattenmyndighe-
ter och länsstyrelser. Oklart hur mycket som 
krävs eller kommer att krävas av landet. 
Sverige bör ska driva en linje att främmande 
arter ska anses som en påverkansfaktor vid 
bedömning av vattnets ekologiska status. 

Reglering om användning av 
främmande arter i vattenbruk. 

SJV, FiV Sverige bör agera för att fler arter inte 
undantas från regleringen. 

Art- och habitatdirektivet NV Förekomst av invasiva främmande arter bör 
tas med som ett kriterium vid rapporteringen 
av bevarandestatus för arter och naturtyper 
till kommissionen. 

Ständiga kommittén för växt-
skydd, Kommisionsarbets-
grupp som leds av Europeiska 
kommissionen 

SJV Sverige bör driva frågan att invasiva växter 
ska regleras i växtskyddslagstiftningen. 

Rådsarbetsgruppen ”plant 
health”, arbetsgrupp under 
rådet, leds av ordförandeska-
pet 

Reger Sverige bör driva frågan att invasiva växter 
ska regleras i växtskyddslagstiftningen. 

Ständiga kommittén för 
”Seeds and propagating 
material for agriculture, horti-
culture and forestry 

SKS Svensk skogsbruk ska ha tillgång till lämp-
ligt skogsodlingsmaterial och att olämpligt 
sådant inte ska saluföras på den svenska 
marknaden. 
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Förkortningar: FiV – Fiskeriverket; NV – Naturvårdsverket; Reger – Regeringen; SJV – Statens 
jordbruksverk; SKS – Skogsstyrelsen  

 
 
Referenser 
FAO (2008). Code of Practice for Rescreational Fisheries. 
ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/013/K2336e.pdf (Hämtad 2008-11-27). 

Shine, C., Williams N. och Gündling, L. (2000). A Guide to Designing Legal and 
Institutional Frameworks on Alien Invasive Species. IUCN, Gland, Switzerland 
Cambridge and Bonn. xvi + 138 s. 
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Bilaga G1  
Pilotorganism - Amerikansk kammanet 
 
Amerikansk kammanet – Mnemiopsis leidyi, AGASSIZ 1865 
 

 
Foto: Mats Blomqvist Copyright HAFOK AB 

 
 
ARTINFORMATION 

Habitat 
Den amerikanska kammaneten förekommer och reproducerar sig främst i marina 
kustmiljöer och estuarina miljöer. Den förekommer även ute i öppna havsområden. 
Toleransen är hög för både varierad salinitet (3,4 till 39 ‰, i extremfall till 70 ‰) 
och temperatur (-0,7 till 35°C) (Anonymous 2008). Största djup man funnit arten 
på är 200 meter. Mnemiopsis filtrerar sin föda som utgörs av olika planktoniska 
organismer i storlek från protozooer till ägg, larver och även små fiskyngel. Arten 
kan klara mer än tre veckor långa perioder av födobrist (Anonymous 2008). 
 
Fortplantning 
Arten är simultan hermafrodit, d.v.s. ständigt tvåkönad, vilket innebär att den kan 
fortplanta sig genom självbefruktning och i teorin kan därför en ensam individ 
etablera ett nytt bestånd. Äggproduktionen beror på vattentemperatur. Arten har 
relativt kort generationstid och kan föröka sig snabbt under gynnsamma förhållan-
den. 
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Ekologiska effekter 
Den amerikanska kammaneten har ett stort födointag av främst djurplankton, 
fiskrom och fiskyngel och har därigenom en stor ekologisk inverkan. I höga täthe-
ter kan den lokalt påverka andra arter vars huvudsakliga larvperiod infaller under 
sensommaren och hösten (Burrell och Van Engel 1976; Bullard m.fl. 1999).  
 
Det finns indikationer från Svarta havet att höga tätheter av amerikansk kammanet 
har gett effekter på flera nivåer i näringsväven (Daskalov 2002). I Svarta havet 
under 1950-talet och 1960-talet fiskade man kraftigt på rovfiskar och delfiner som 
står högst upp i näringsväven. I samband med att det industriella fisket utvecklades 
under 1980-talet så kraschade flera rovfiskbestånd, som makrill och ansjovis. 
Olyckligtvis introducerades den amerikanska kammaneten, troligtvis genom bar-
lastvatten, till Svarta havet under slutet av 1970-talet. Förekomsten av kammaneten 
ökade explosionsartat under 1980-talet. Konsekvensen blev att förekomsten av 
planktonätande fisk kraftigt reducerades. Eftersom kammaneten liksom ansjovis 
också lever på zooplankton minskade zooplanktonförekomsten kraftigt. Konse-
kvensen kan sammanfattas med att förekomsten av zooplankton minskade medan 
den för växtplankton ökade, varmed hela näringsväven förändrades med tydliga 
effekter på mångfalden av fiskarter. Den amerikanska kammaneten bidrog på så 
sätt till en kollaps av de kommersiella fiskebestånden och en kraftig påverkan på 
Svarta havets ekosystem. Andra faktorer som också haft betydelse förutom det 
hårda fisket är övergödning orsakad av människan. 
 
I Östersjön kan kammaneten konkurrera ut den inhemska öronmaneten (Aurelia 
aurita) (Mutulu m.fl. 1994) samt utgöra ett hot mot rekryteringen av kommersiellt 
viktiga pelagiska arter som sill, skarpsill och torsk. Troligen konkurrerar kammane-
ten med bl.a. torsk, sill och skarpsill om zooplankton.  
 
Ekonomiska effekter 
När ansjovisbestånden kollapsade i Svarta havet under 1990-talet beräknades den 
ekonomiska förlusten till cirka 250 miljoner US dollar.  
 
 
FÖRFATTNINGAR 

Då Barlastvattenkonventionen träder i kraft blir den internationellt bindande varef-
ter hanteringen av barlastvatten kommer att bli reglerad. Fortsatt spridning av lar-
ver från kammaneten kommer därigenom till viss mån att begränsas. Idag finns 
ännu inga tvingande regelverk för barlastvattenhanteringen men OSPAR och har 
tagit fram en strategi med frivilliga riktlinjer om barlastvattenhantering som även 
HELCOM stödjer. 
 
ANSVARIGA MYNDIGHETER 

Sjöfartsverket/Transportmyndigheten, Fiskeriverket, Naturvårdsverket 
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ÅTGÄRDER (FÖREBYGGANDE/UTROTNING/KONTROLL) 

Förebyggande 
Kontroll och begränsning av barlastvattenutsläpp. Barlastvattenkonventionen kan 
inte definitivt stoppa spridningen till våra vatten men kan bidra med att minska 
tillflödet av larver. Arten sprider sig dock naturligt genom strömmar. 
 
Utrotning och kontroll 
Kammaneten Beroe ovata lever på den amerikanska kammaneten Mnemiopsis 
leidyi. I Svarta havet har man lyckats att hålla nere bestånden av M. leidyi genom 
introduktionen av Beroe ovata. Att medvetet bekämpa en främmande art med en 
annan är emellertid inget som rekommenderas då man inte vet vilka följdeffekter 
en eventuell introduktion kan ha på ekosystemet. 
 
 
ÖVERVAKNING 

Två forskningsprojekt har initierats sedan arten upptäcktes i Sverige, dels vid Sven 
Lovéns centrum för marina vetenskaper och dels vid Göteborgs universitet. Projek-
tens syften är att studera artens förmåga att reproducera sig, val av föda, konkur-
rens med andra arter samt dess effekter på miljön. 
 
 
REFERENSER 

Anonymous (2008). Amerikansk kammanet (Mnemiopsis leidyi). Främmande arter 
i svenska hav – Informationscentralerna för Bottniska viken, Egentliga Östersjön 
och Västerhavet. http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Mnemiopsis_leidyi.pdf, 
(hämtad 2008-11-15). 

Bullard S.G., Lindquist N.L. och Hay M.E., (1999). Susceptibility of invertebrate 
larvae to predators: how common are postcapture larval defenses? Marine Ecology 
Progress Series 191: 153–161 

Burrell Jr V.G. och Van Engel W.A., (1976). Predation by and distribution of a 
ctenophore, Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, in the York River estuary. Estuarine, 
Coastal and Shelf Science 4: 235–242 

Daskalov G.M. (2002). Overfishing drives a trophic cascade in the Black Sea. Mar. 
Ecol. Prog. Ser. 225:53–63. 

Mutulu, E., Bingel, F., Gücü A.C., Melnikov, V.V., Niermann, U., Ostrovskaya 
N.A., Zaika V.E. (1994). Distribution of the new invader Mnemiopsis sp. and the 
resident Aurelia aurita and Pleurobrachia pileus populations in the Black Sea in 
the years 1991-1993. ICES J. of Mar. Sci., 51: 407–421. 
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Bilaga G2 
Pilotorganism - Amerikansk hummer 
 
Amerikansk hummer – Homarus americanus, MILNE EDWARDS 1837 
 

 

 
Amerikansk hummer fångad utanför Smögen hösten 2008. Gummisnoddarna runt klorna tyder på 
att hummern har rymt från en sump. Foto: Marcus Bertilsson 

 

ARTINFORMATION 

Habitat 
Den europeiska hummern (Homarus gammarus) har ett varierande utseende vilket 
gör att den kan vara mycket lik den amerikanska hummern (Homarus americanus). 
Det är därför svårt att morfologiskt bekräfta nya fynd av den främmande hummer-
arten varför DNA-test är den enda säkra metoden för artbestämning. De båda arter-
na har många andra likheter såsom reproduktion, livscykel, habitat- och födoprefe-
rens och konkurrerar därför med varandra. 
 
Det finns två huvudsakliga habitat eller ekotyper som utnyttjas av den ameri-
kanska hummern; dels de grundare kustområdena och dels de djupare områdena 
ute till havs ner till cirka 200 m djup. I kustområdena trivs hummern på olika bot-
tentyper, som mjuka gyttjebottnar, eller hårdare av sten, klappersten eller mer 
strukturerade bottnar med stenblock, men även på ålgräsängar. De mer djuplevande 
humrarna lever på i stort sett samma typ av bottnar, d.v.s. både mjuk, och hårdbott-
nar. De kustnära respektive djuplevande utgörs av två olika populationer. 
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Reproduktion 
Honans ägg utvecklas under ryggskölden och befruktas genom inre befruktning. 
Efter ca 9–16 månader kläcks äggen och ut simmar frilevande pelagiska larver. 
Larverna genomgår fyra utvecklingsstadier som tar mellan 2–3 veckor beroende på 
vattentemperatur. Efter det pelagiska stadiet slår sig larverna ned på botten i en 
relativt skyddad miljö där de utvecklas från juvenil till adult under cirka fyra år. 
Under det sista året som juvenil söker humrarna sig successivt ut från de skyddade 
habitaten till mer oskyddade. Amerikansk hummer, liksom den europeiska hum-
mern, är känd för att ha en lång livslängd med individer som kan bli över 100 år.  
 
Introduktion 
Introduktion av amerikansk hummer till svenska kustvatten konstaterades utanför 
Smögens hamn i november 2008. Fyra humrar med typiska karaktärer för ameri-
kansk hummer fångades av en fiskare. Med hjälp av DNA-analys bekräftades det 
att det var amerikanska humrar. Humrarna har sannolikt smitit från en sump, där 
humrarna hållits för att hålla dem levande och färska för försäljning. I Smögen 
finns det flera lagliga importörer av levande amerikansk hummer. Fiskeriverket har 
anmält utsättningen till Polisen. Arten finns också på flera lokaler i Norge och ett 
fynd från danska Öresund är känt från 2007 samt ett fynd från Skagerrack somma-
ren 2008. De två tidigare fynden skulle kunna härstamma från sekundära introduk-
tioner, d.v.s. genom naturlig spridning från norska och danska lokaler. 
 
Ekologiska effekter 
Den amerikanska hummerns födonisch och habitatutnyttjande sammanfaller väl 
med den europeiska hummerns. Det är därför troligt att de båda arterna konkurrerar 
om samma föda och utrymme. Individer som lever längre ut från kusterna på 
mjukbottnar, gräver gångar liknande havskräftan (Nephrops norvegicus). Det är 
därför troligt att även dessa arter konkurrerar om utrymme och föda. Den ameri-
kanska hummern kan vandra långt och har därför hög potential att sprida sig natur-
ligt. Men eftersom larvspridningen sker under relativt kort tid och att reproduk-
tionshastigheten är tämligen låg kan man anta att populationstillväxten går relativt 
långsamt i samband med kolonisering av nya områden. Laboratoriestudier har visat 
att den amerikanska hummern kan bilda hybrider med den europeiska hummern. 
Dessa är troligen sterila. 
 
Amerikansk hummer bär på olika smitta av virus, bakterier och parasiter vilket har 
gett upphov till flera sjukdomsutbrott hos den europeiska hummern i Europa. Bland 
annat bär den amerikanska hummern på skalinfektioner och bakteriesjukdomar 
som vibrios. Den kanske mest fruktade bakteriesjukdomen är gaffkemia (Aerococ-
cus viridans) som smittar den europeiska hummern och dödligheten är extremt hög. 
Problemet liknar situationen med signalkräftan och kräftpestsvampen. 
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Ekonomiska effekter 
De europeiska hummerbestånden i Norden är relativt små och hårt beskattade var-
för de är känsliga. Konkurrens med den amerikanska hummern kan göra det svårt 
att bygga upp de inhemska bestånden vilket idag pågår på flera håll. I Sverige har 
man skapat konstgjorda rev för att ta hand om sten i samband med olika anlägg-
ningsarbeten, t.ex. i Göreborgs hamn. I dessa s.k. hummerrev råder det fiskeförbud 
och det har visat sig att reven har betydligt större täthet av europeisk hummer än 
omkringliggande områden. Sjukdomsspridning av t.ex. gaffkemia skulle i värsta 
fall innebära att fisket av europeisk hummer på Västkusten slås ut. 
 
 
FÖRFATTNINGAR 

Eftersom det inte finns något handelshinder för levande hummer kan sjukdomar 
därför lätt oavsiktligt spridas. Det kan räcka med att en restaurang eller fiskhandla-
re ovetande sumpar färska importerade humrar som bär på smitta varmed risken är 
stor att sjukdomar sprids till ett närliggande vilt bestånd. 
 
Bestämmelser: 

• Det krävs tillstånd för att sätta ut kräftdjur i svenskt vatten enligt Fiskeri-
verkets föreskrifter (FIFS 2001:3) om odling, utplantering och flyttning av 
fisk. Det är emellertid förbjudet att sätta ut kräftdjur (inklusive amerikansk 
hummer) som används som fisknäringsorganismer. 

• Vattenlevande kräftdjur som införs levande till landet för konsumtion får i 
avvaktan på försäljning och slakt inte förvaras i sump eller liknande anord-
ning (FIFS 2003:34). Undantaget är slutna system där det inte finns någon 
risk att humrarna slipper ut i naturen, vilket är möjligt vid sumpning i kas-
se. 

• För att få ta in kräftdjur är föreskrifterna om ändring i Statens jordbruks-
verks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och 
blötdjur och produkter därav tillämpliga. Importillstånd krävs från tredje 
land. För införsel inom EU fordras inte detta men vid all införsel krävs 
smittfria djur. 

• För direktlandad färsk fisk (och kräftdjur) gäller särskilda bestämmelser 
enligt 2§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av 
animaliska livsmedel vid import från tredje land. 

• Undantag vid privatinförsel av färsk fisk (och kräftdjur) finns i Statens 
jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1999:135 om veterinära kontroller av 
produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andor-
ra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island. 

 
 
ANSVARIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen beslutar om utsättning av kräftdjur.  
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Fiskeriverket 
Fiskeriverket utfärdar föreskrifter för utsättning av kräftdjur som länsstyrelsen 
följer vid beslut. Frågor om utsättning av för landet främmande arter eller stammar 
prövas av Fiskeriverket. Fiskeriverket är även överprövningsinstans för länsstyrel-
sens beslut. 
 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket 
Livsmedelsverkets veterinärer utför kontroll av hummer om den är avsedd som 
livsmedel. Om den är avsedd för annat är det som för övriga djur att Jordbruksver-
kets distriktsveterinär utför kontroll. 
 
Tullverket 
Vid import från tredje land ska levande hummer märkas som släkte Hummer (Ho-
marus spp), d.v.s. ej som art (Homarus americanus respektive Homarus gamma-
rus).  
 
 
ÅTGÄRDER (FÖREBYGGANDE/UTROTNING/KONTROLL) 

Förebyggande 
Endast genom en mycket drastisk och kraftfull åtgärd (under 2008-2009) kan man 
förhoppningsvis förhindra att amerikansk hummer ytterligare sprids och minska 
risken att inhemska populationer av europeisk hummer smittas av sjukdomar.  
 
Myndigheterna i de nordiska länderna måste t.ex. snabbt gå ut med förebyggande 
information om vilka förbud som gäller vid utsättning och sumpning samt informe-
ra om vilka konsekvenser sumpade humrar kan ge. 
 
Utrotning och kontroll 
Omedelbart efter en introduktion kan man begränsa spridningen med ett intensivt 
reduceringsfiske. Under hösten 2009 fastställde Fiskeriverket en belöning på 900 
kronor per fångad amerikansk hummer för att stimulera lokala hummerfiskare att 
hjälpa till att begränsa ytterligare spridning och förhoppningsvis utrota den intro-
ducerade arten. Dock får man anta att det krävs ett mycket intensivt decimerings-
fiske med ryssjor och tinor, för att man vid en tidig upptäckt med begränsad sprid-
ning ska kunna utrota amerikansk hummer från ett område. Det är därför viktigt att 
det finns en framtagen beredskapsplan som kan sättas i gång inom loppet av något 
dygn efter att fyndrapport om amerikansk hummer kommit in. Svårigheten att hitta 
alla eventuella individer gör dock det svårt att lyckas med utrotningsförsök. 
 
Övervakning 
Förbättrad kontroll av import av amerikansk hummer, kontroller av sjukdomar och 
recirkulationsanläggningarnas rymningshinder bör göras genom samverkan mellan 
länsstyrelser och distriktsveterinärer.  
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INFORMATIONSSATSNING 

Informationsspridning kan vara framgångrikt genom att öka allmänhetens, impor-
törernas och handelns medvetenhet om riskerna med att introducera en främmande 
art genom sumpning. Information till både fritids- och yrkesfiskare om hur man 
känner igen amerikansk hummer samt att rapportera om man misstänker att man 
fångat den främmande arten. Som förebyggande åtgärd bedöms detta inte lika ef-
fektivt som ett EU-importförbud av levande hummer från tredje land, eller ett in-
förselförbud från andra EU-länder. 
 
 
KOSTNADSBEDÖMNING AV ARTEN 

De nordiska bestånden av den europeiska hummern har under senare tid varit gans-
ka små och känsliga för överexploatering. Man har gjort flera åtgärder för att hjälpa 
bestånden till återhämtning. De redan utsatta bestånden är därför mycket känsliga 
för att en konkurrerande invasiv art etablerar sig samt att skadliga sjukdomar spri-
der sig. Detta skulle kunna orsaka allvarliga skador på hummerfisket. Troligtvis 
skulle ett sådant scenario ge betydande ekonomiska konsekvenser för fisket av 
inhemsk hummer. Hur fisket efter amerikansk hummer skulle kunna utvecklas går 
inte att bedöma utifrån dagens kunskap. 
 
 
REFERENSER 
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Bilaga G3 
Pilotorganism – Bäckröding 
 
Bäckröding – Salvelinus fontinalis, MITCHILL 1814 
 

 
Foto: Anders Asp 

 
 

ARTINFORMATION 

Habitat 
Bäckrödingen föredrar kalla och rinnande vattendrag men även kalla sjöar i norra 
Sverige. Den kan även förekomma i varmare vatten under förutsättning att syrgas-
halten är hög (Curry-Lindahl 1985). Arten är tålig för måttligt surt vatten och har 
en tolerans ner till så lågt pH-värde som 4,5 (Jansson 2008, och referenser däri).  
 
Introduktion 
I mitten av 1800-talet började man sätta ut fisk mer organiserat och med detta bör-
jade den moderna fiskevården. I huvudsak flyttades lax, öring, och röding till 
många sjöar över hela landet, och även befruktad rom och nykläckta yngel sattes 
ut. Bäckrödingen sattes ut för första gången under 1880-talet i svenska fjällvatten 
och har därefter satts ut i hela landet, men på flera platser har utsättningarna varit 
misslyckanden (Curry-Lindahl 1985). Arten sattes även ut i fisktomma sjöar och 
sjöar som saknade laxfisk. Syftet var att öka produktionen. De flesta utsättningarna 
genomfördes under 1950–1960-talet för att förbättra fisket eller ersätta tidigare 
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misslyckade utsättningar av laxfisk (Sparrevik 2001, Pakkasmaa och Petersson 
2005). Under 2002 beviljades ett trettiotal utsättningstillstånd i nio län. Utsättning-
arna har på senare år begränsats. Från Fiskeriverkets provfisken har man konstate-
rat arten i 14 län (Pakkasmaa och Petersson 2005). Arten finns i sjöar i Skåne, 
Västergötland, Närke, Södermanland, Dalarna och Norrland, men även i kustområ-
den längs norra Uppland (Curry-Lindahl 1985). Utsättningar har skett främst p.g.a. 
av dess snabba tillväxt och som ersättning för utslagna bestånd av inhemsk öring 
och lax (Salmo salar) p.g.a. försurning. 
 
Reproduktion 
Bäckrödingens föda utgörs av både bottenlevande som pelagiska djur som insekter, 
maskar, kräftdjur, groddjur och fiskar. Längden för könsmogen fisk varierar mellan 
25–40 cm och arten kan bli upp till 3–5 år gammal. Vid 2 till 4 års ålder leker 
bäckrödingen. Under leken som sker under sensommaren och hösten söker bäckrö-
dingen upp grusbottnar i strömmande vatten eller i kalla sjöar. Lekvandringen kan 
ske både upp- och nerströms. Under leken som pågår i 2–3 veckor gräver honan 
ner äggen i en grusbädd som sedan hanen försvarar. Äggen kläcks följande vår. 
Tillväxten är snabbare än övriga laxfiskars och könsmognaden tidigare. 
 
Ekologiska effekter 
Bäckrödingen klarar av extrema miljöförhållanden och kan sprida sig i vattensy-
stem med stora hinder, som vattendrag med kraftiga lutningar (Pakkasmaa och 
Petersson 2005). Arten har visat sig bilda självreproducerande populationer, en 
egenskap som är betydligt sämre eller som inte påvisats hos andra introducerade 
laxarter som regnbåge (Oncorhynchus mykiss) och kanadaröding (Salvelinus na-
maycush). Idag känner man till minst 400 självreproducerande populationer, men 
det verkliga antalet är sannolikt mångdubbelt fler (Svenskt Elfiske RegiSter, SERS, 
Fiskeriverket 2008). Bäckröding och öring är ett typexempel på konkurrens mellan 
två ekologiskt likartade arter och bäckröding är känd för att kunna konkurrera ut 
den inhemska öringen. Under experimentella förhållanden har det visat sig att till-
växten hos unga bäckrödingyngel är bättre än för öringyngel. Dessutom är den mer 
aggressiv, vilket kan förbättra dess konkurrensförmåga (Pakkasmaa och Petersson 
2005, och referenser däri). Bäckrödingens bättre anpassningsförmåga till hårda 
miljöförhållanden, såsom kallt vatten och lågt pH, samt att den utnyttjar en varia-
tionsrik diet kan vara en bidragande orsak till dess konkurrensframgång över den 
inhemska öringen i vissa miljöer (Jansson 2008). I svenska så väl som Nordameri-
kanska bäckar där öring och bäckröding samexisterar uppehåller sig bäcköringen i 
de små bäckarna i de övre systemen. Oftast är dessa delar kallare och näringsfatti-
gare (Öhlund 2002).  
 
I fiskfria näringsfattiga fjällsjöar har det visat sig att utsättning av bäckröding kan 
ge betydande påverkan på näringsomsättningen och stimulera primärproduktionen 
(Schindler m.fl. 2001). Bäckrödingen kan på så sätt utgöra en ny länk i näringsvä-
ven eftersom den transporterar näring från bottenorganismer (som utgör dess föda), 
till exkretion av fosfor till det fria vattnet. 
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Bäckrödingen förorsakar en rad ekologiska konsekvenser där den etablerat sig, 
varav den mest kända är konkurrens med vår inhemska öring. I en storskalig studie 
inom forskningsprogrammet AquAliens undersöktes 64 öringsjöar där bäckröding 
introducerades för 40–50 år sedan. I dessa var öringen utrotad i 9 av fallen (AquA-
liens 2008). Det förutspås att i den fortsatta spridningen och etableringen av bäck-
röding i Sverige kommer den att under vissa förutsättningar utgöra ett allvarligt hot 
mot öringpopulationer. Den huvudsakliga spridningsfaktorn för bäckröding är 
täthetsberoende konkurrens, d.v.s. när tätheten inom population blir för stor söker 
framförallt mindre och konkurrenssvagare individer upp nya områden. Inom Aqu-
Aliens undersöktes också spridningen av bäckröding. Uppströms sprids arten cirka 
200–300 m per år, medan spridningen nedströms kan gå betydligt snabbare. Upp-
ströms påvisade man att bäckrödingen i vissa vattendrag har spridit sig från utsätt-
ningslokalen ända till källflödet, medan nedströms begränsas spridningen av före-
komsten av gädda i sjöar (AquAliens 2008) 
 
Det uppstår andra problem då det sker genetisk inblandning mellan introducerade 
arter och ursprungliga arter. Korsning eller hybridisering kan ge oönskade effekter 
på genetisk nivå vilket leder till minskad genetisk variation. Genetisk variation är 
viktigt i den evolutionära processen som ständigt pågår. Hög genetisk variation 
gynnar anpassningsbarhet till förändrade miljöförhållanden, sjukdomsresistens, 
fortplantnings- och konkurrensförmåga samt överlevnad. Förlust av genetisk varia-
tion kan leda till att konkurrensförmåga och överlevnad försämras. Bäckröding kan 
korsas med öring och vissa hybrider kan bli sterila. Inblandning av hybrider i natur-
liga öringpopulationer kan missgynna öringen och leda till att den försvinner. Ex-
empel på olika hybridarter är splejk, som är en korsning mellan kanadaröding och 
bäckröding (Salvelinus namaycush × S. fontinalis), bröding, som är en korsning 
mellan bäckröding och röding (Salvelinus fontinalis × S. alpinus) och tigeröring 
(s.k. tiger trout) som är en korsning mellan öring och bäckröding. I Sverige har 
man gjort sannolika fynd av tigeröring i fyra lokaler (Gnyltaån, Gagnån, Stora 
Knärån och Brämstjärnsbäcken) (Pakkasmaa och Petersson 2005). Vanligtvis blir 
hybrider sterila, men inte alla som t.ex. splejk som kan sprida sig (Jansson 2008, 
Pakkasmaa och Petersson 2005). 
 
Det finns en hypotes om att bäckröding, som konkurrerar mot lax och öring, även 
indirekt kan påverka flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) som är både en 
fridlyst och sällsynt art i rinnande vatten (muntligen Anders Alanärä, SLU). För att 
musslans larver skall kunna utvecklas måste de haka fast på gälbladen hos en lax 
eller en öring och parasitera där under en period. Det är troligt att detta värdskap är 
unikt för lax och öring, och det finns en stor risk att bäckröding inte kan fylla den-
na viktiga funktion. Om öring konkurreras ut av bäckröding finns det en risk att 
även flodpärlmusslan utrotas.  
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Ekonomiska effekter 
Bäckröding är en art som främst fått stor betydelse för sportfisket. Dessutom är den 
en uppskattad matfisk. Även nöjes och turistverksamheter som är associerat till fisk 
och fiske inriktar sig inte allt för sällan på bäckrödingens positiva symbol vilket 
innebär att en omfattande näring involveras. I områden där naturlig lax och öring 
försvunnit p.g.a. försurning har bäckrödingen blivit en positiv ersättare. Förutom 
riskerna och de negativa effekterna med en invasiv främmande laxart som introdu-
cerats så har det ekonomiska värdet varit positivt för olika verksamheter inom fiske 
och turism (Jansson 2008). 
 
På sikt kan utkonkurrens av naturliga laxfiskarter, minskad biologisk och genetisk 
mångfald och förlust av flodpärlmussla få stora negativa ekonomiska effekter vilka 
idag är svåra att uppskatta. 
 
 
FÖRFATTNINGAR 

Den svenska fiskerilagstiftningen består av lagar utfärdade av riksdagen, förord-
ningar utfärdade av regeringen, och föreskrifter utfärdade av Fiskeriverket. Fiske-
lagen (1993:787) och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiske-
rinäringen behandlar utsättning och flyttning av fisk och vattenlevande kräftdjur 
och blötdjur. Lagstiftningen behandlar också införseln av främmande arter och 
spridning av sjukdomar. Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
samt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2001:3) om odling, utplantering och flytt-
ning av fisk styr vilka arter av fisk, skaldjur och blötdjur som får odlas, flyttas eller 
sättas ut i svenska vattenområden. Alla typer av utsättning kräver tillstånd och 
prövas av länsstyrelsen. Avsikten är att förhindra spridning av främmande arter och 
stammar och smittsamma sjukdomar. Tillstånd får inte ges för arter eller stammar 
som är främmande för landet (d.v.s. införda efter år 1800) med undantag av regn-
båge, bäckröding, kanadaröding, gräskarp, splejk och signalkräfta samt ursprungli-
ga stammar av arter gemensamma för Sverige, Finland och Norge. Speciellt för 
signalkräfta (Pacifastacus leniusculus), bäckröding, kanadaröding (Salvelinus na-
maycush) och splejk (korsning mellan kanadaröding och bäckröding) gäller att 
utsättningar endast får ske i vattenområden där tillstånd tidigare har givits, medan 
signalkräfta och kanadaröding får utplanteras endast i vattenområden där arten 
förekommer i dag.  
 
I Fiskeriverkets utsättningsstrategi av arter i svenska vatten fastslår man att bäck-
röding, kanadaröding och splejk på sikt inte bör användas för utsättning (Sparrevik 
2001).  
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ANSVARIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen prövar ansökningstillstånd för utsättning av fisk, skaldjur eller kräft-
djur. 
 
Fiskeriverket 
Fiskeriverket fastställer den nationella strategin för utsättning och spridning av 
fisk. Denna betonar försiktighetsprincipen samt hållbart nyttjande och beskattande 
av resursen. Fiskeriverket föreskriver bestämmelser om som reglerar odling, ut-
plantering och flyttning av fisk, skaldjur eller kräftdjur. Enligt fiskelagen är Fiske-
riverket överprövningsinstans för länsstyrelsernas beslut. Fiskeriverket har även 
möjlighet att fatta undantagsbeslut avseende utsättning av främmande arter eller 
stammar. 
 
Miljödomstolen 
Miljödomstolen prövar kompensationsutsättningar i samband med vattenmål, vilket 
endast omfattar villkor för att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar. 
Kompensationsutsättningar gjordes främst under 1950-talet då kraftbolagen ålades 
att kompensera för bortfallet av den naturliga smoltproduktionen av lax och öring. 
 
 
ÅTGÄRDER (FÖREBYGGANDE/UTROTNING/KONTROLL) 

Förebyggande 
För att förebygga ytterligare spridning av arten bör man begränsa antalet tillstånd 
för utsättningar av främmande arter ytterligare och bara tillåta utsättningar i vatten-
områden där tillstånd för arten tidigare meddelats. Åtgärder skall både vidtas och 
följas upp så att fisken inte kan lämna det vattenområde där den sätts ut. Även 
utsättning av en främmande stam av en art är definitionsmässigt att betrakta som en 
introduktion och vid tillståndsansökningar måste beslutsfattare kräva att stamtillhö-
righet och antalet fiskar anges. Denna kontroll och uppföljning har visat sig funge-
ra dåligt (Laikre m.fl. 2006), och det är viktigt att de prioriteras. På sikt bör före-
skrifterna för fiskutsättning ändras för att få bort utsättningar av vissa arter och 
stammar som är undantagna som främmande arter (Sparrevik 2001). 
 
Utrotning och kontroll 
Systematiskt reduceringsfiske genom el-fiske och nät i mindre vattendrag och sjöar 
är en möjlig metod att kontrollera och eventuellt utrota bäckröding. Det finns även 
försök till utrotning genom giftbekämpning som rotenonbehandling (Jansson 
2008).  
 
Övervakning 
Huvudsakligen sker övervakningen genom provfisken genom nationell och regio-
nal miljöövervakning samt kalkeffektuppföljning. Detta sker inom nationell miljö-
övervakning, integrerad kalkningseffektsuppföljning (IKEU-programmet) samt 
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Fiskeriverkets referenssjöprogram. Fiskeriverket ansvarar för datainsamlingen och 
provfisken och är datavärd för dessa fisken, men även data från annan provfiske-
verksamhet lagras i provfiskedatabasen. De regionala övervakningarna och kalkef-
fektuppföljningen utförs i samarbete med länsstyrelserna. 
 
Övervakningen är för närvarande tillfredställande. 
 
 
INFORMATIONSSATSNING 

Det är av betydelse att öka medvetenheten hos allmänheten om riskerna med att 
introducera främmande fiskarter och stammar. Informationsmaterial bör tas fram, 
för sportfiskare och medlemmar i fiskevårdsområden samt fiskodlare, om betydel-
sen av att odla och sätta ut för landet ursprungliga arter och stammar. Eftersom 
flera fiskarter är undantagna så är det viktigt att man på sikt fasar ut utsättningar av 
flertalet av dessa arter och stimulerar odling av inhemska arter och ursprungliga 
stammar. En viktig informationskanal är länsstyrelserna eftersom de prövar ansök-
ningstillstånd för utsättning och flyttning av fisk. 
 
 
KUNSKAPSLÄGET 

För att förbättra kunskapen om bäckrödingen behövs bl.a. satsningar inom forsk-
ning för att ta fram och utvärdera effektivare metoder att utrota bäckröding i hela 
vattensystem, utan att allvarligt skada öringpopulationer. 
 
 

KLIMATFÖRÄNDRINGENS PÅVERKAN PÅ ARTEN 

Ändrade vattenflöden p.g.a. av klimatförändringen kan innebära att spridning av 
arten påskyndas. 
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Bilaga G4 
Pilotorganism – Spansk skogssnigel 
 
Spansk skogssnigel – Arion lusitanicus MABILLE 1868, Arionidae. Syno-
nym: Arion vulgaris MOQUIN-TANDON 1855, ANDERSON 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Helena Höglander 

 
ARTINFORMATION 

Införsel- och spridningsvägar 
Spansk skogsnigel är också känd som ”mördarsnigeln” p.g.a. att den äter andra 
sniglar och under vissa förhållanden är kannibal. Den är 7–15 cm lång, gråbrun till 
rödbrun, med två längsgående band på kroppen (synligt främst hos unga sniglar). 
Arten kan lätt förväxlas med andra arter av sniglar och för att göra en säker artbe-
stämning måste man studera detaljer inuti kroppen. Den spanska skogssnigeln är 
hermafrodit, en individ är både hona och hane, och kan befrukta sig själv. En indi-
vid eller ett ägg räcker för att grunda en population. En snigel kan producera upp 
till 400 ägg under sin ca ettåriga livstid. Unga sniglar övervintrar i komposthögar 
och i jorden. Överlevnaden ökar under milda vintrar.  
 
Den spanska skogssnigeln producerar mycket slem och är segare än inhemska 
sniglar, vilket gör att den inte är attraktiv för rovdjur. Den har få naturliga fiender, 
men vildsvin, grävlingar, igelkottar, myskankor och koltrastar har observerats äta 
spansk skogssnigel (Weidema 2006). Vissa inhemska jordlöpare och rovlevande 
landsnäckor som källarglanssnäcka och trädgårdsglanssnäcka kan äta spanska 
skogssnigelns ägg (Göteborgs Naturhistoriska Museum 2008). 
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Spansk skogssnigel är inhemsk i Spanien och Portugal. Den sprids med trädgårds-
produkter och växter, ofta i jorden kring rötterna eller på krukans botten. De trans-
porteras också med kompost och jord. Arten observerades för första gången i västra 
Skåne 1975 och spred sig långsamt fram tills mitten på 1980-talet. Därefter spred 
den sig mycket snabbt och skador började rapporteras i Göteborgstrakten i slutet av 
1980-talet (Göteborgs Naturhistoriska Museum 2008).  
 
Habitat 
Spansk skogssnigel föredrar fuktiga miljöer som lövskogar, gräsmarker, ängsmar-
ker, parker och trädgårdar. Den är vanligast i kulturmarker och miljöer påverkade 
av människor som i trädgårdar, nära hus och vattendrag, diken och ruderatmark. 
Den har också börjat uppträda i jordbruksmark såsom i vallodlingar och jord-
gubbsodlingar.  
 
I Sverige finns den i södra Sverige och Mellansverige, men har hittats så långt 
norrut som Örnsköldsvik och sprider sig snabbt genom landet (Gren m.fl. 2007, 
Göteborgs Naturhistoriska Museum 2008). Det finns flera fynd i Norrland men det 
är tveksamt om den överlever vintern där eller om nya fynd är nya introduktioner. 
Den är vanligast förekommande i Skåne, Blekinge, Halland och Stockholms län.  
 
Ekologiska effekter 
Hybridisering mellan svart skogssnigel (Arion ater) och spansk skogssnigel (Arion 
lusitanicus) har observerats i Sverige (von Proschwitz 1997, Hagnell m.fl. 2003). 
Hybriderna är fertila och kan även korsa sig med moderarten (Göteborgs Naturhi-
storiska Museum 2008). Hybriden kan möjligen komma att vara bättre anpassad till 
svenska klimatförhållanden och vara en ännu större konkurrent med inhemska 
snigelarter.  
 
Spansk skogssnigel uppträder i stora förekomster och konkurrerar med inhemska 
snigelarter. Den äter inhemska snigelarter och i områden med stor förekomst av 
spansk skogssnigel kan den ha en negativ effekt på markens biologiska mångfald. I 
Dalby söderskog har t.ex. växten skogsbingel slagits ut av sniglarnas framfart 
(Brunet och von Oheimb 2008). 
 
Ekonomiska effekter 
Spansk skogsnigel kan orsaka betydliga skador på trädgårds- och jordbruksväxter. 
Den kan minska värdet av skörden och även göra grönsaker oätbara genom att 
lämna ätspår, slemspår eller avföring. Spansk skogssnigeln angriper många växter 
– raps, majs, solrosor, jordgubbar, rabarber, trädgårdsblommor, ogräs och många 
odlade grönsaker (Weidema 2006). I Krakowområdet i Polen är skador orsakade av 
spansk skogssnigel en viktig begränsande faktor för jordbruksproduktionen (Koz-
lowski 2005). 
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Arten orsakar stora skador på trädgårdar och kan negativt påverka livskvaliteten för 
trädgårdsentusiaster som drabbas av snigeln. Särskilt stora problem blir det i träd-
gårdar till fritidshus, där ägaren inte kan göra dagliga bekämpningsinsatser. I Dan-
mark har förekomsten av den spanska skogssnigeln även försämrat värdet av fas-
tigheter.   
 
Skador sker på vallodling, särskilt klövervall, då snigeln kan komma in i ensilage-
balarna och försämra foderkvaliteten. Ensilage som innehåller spansk skogssnigel 
utvecklar bakterier när döda sniglar förmultnar. Detta är skadligt för djur som äter 
ensilaget. Foder kontaminerat med spansk skogssnigel har misstänkts orsaka diar-
réer hos kalvar och minskad dräktighet hos korna (Jordbruksverket 2008). Jord-
bruksverket och SVA bedriver forskning om detta problem sedan 2008 (Göteborgs 
Naturhistoriska Museum 2008). 
 
Spansk skogssnigel kan orsaka gnagskador på sparrisskott som gör sparrisen de-
formerad och osäljbar. Den kan även orsaka skador på jordgubbar som gör jord-
gubbarna olämpliga för försäljning och främjar mögelangrepp. I Norge har man 
rapporterat att spansk skogssnigeln orsakar 50 % förluster i jordgubbsodlingar 
(Weidema 2006). 
 
Hälsoeffekter 
Slemmet hos spansk skogssnigel kan innehålla E. coli bakterier. Grönsaker med 
slemspår ska därmed inte ätas och trädgårdsarbetare som handskas med snigeln 
rekommenderas att bära handskar (Weidema 2006).  
 
 
FÖRFATTNINGAR 

Den spanska skogssnigeln är varken reglerad i växtskyddslagstiftningen i Sverige 
eller i något annat europeiskt land. Det finns dock en regel som säger att trädgårds-
växter ska vara praktiskt taget fria från alla skadegörare, d.v.s. även sådana som 
inte är reglerade i lagstiftningen.  
 
 
ANSVARIGA MYNDIGHETER 

 
Naturvårdsverket och Jordbruksverket.  
 
Den spanska skogssnigelns möjlighet att sprida sig obegränsat genom landet har 
underlättats av frånvaro av några som helst åtgärdsplaner. Ingen myndighet har 
ansett sig ansvarig för denna organism och därmed underlåtit att vidta åtgärder. 
Problemet med spansk skogssnigeln har därmed ”fallit mellan stolarna”.  
 
Spansk skogssnigel har av Naturvårdsverket betraktats som ett problem för träd-
gårdsnäringen, som Jordbruksverket bör ansvara för. Jordbruksverket har inte an-
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sett sig kunna vidta åtgärder, eftersom den endast har varit ett problem i fritidsod-
ling och att växtskyddsodlingen primärt har tillkommit för att skydda mot ekono-
miska förluster i yrkesodlingen. Länsstyrelser eller kommuner har inte heller enga-
gerat sig i frågan. Ingen myndighet har gjort något trots ihärdiga påstötningar från 
villaägare och från fritidsodlingens organisationer. Inget har gjorts under tiden då 
dess utbredning var begränsad och då åtgärder fortfarande skulle kunna ha begrän-
sat den fortsatta spridningen eller åtminstone en del av de negativa effekterna. 
Under åren sedan den först uppmärksammades på 1980-talet har snigeln ökat sin 
utbredning till att innefatta större delar av södra Sverige och Mellansverige. Idag 
uppträder den i massförekomster som har blivit en plåga i trädgårdar och blir allt-
mer även ett problem i naturmiljöer och jordbruksmarker.  
 
Idag vet vi att ett samlat samarbete mellan myndigheter och näringar med en väl-
genomtänkt beredskapsplan med en rad åtgärder kanske hade kunnat hindra eller 
begränsa spridningen av snigeln om de hade satts in i ett tidigt skede.  
 
 
ÅTGÄRDER (FÖREBYGGANDE/UTROTNING/KONTROLL) 

Förebyggande 
Nu är den spanska skogssnigeln så utbredd i landet att kontroll av införsel är me-
ningslös, utifall den inte avser införsel till nya områden av landet. Dessutom är den 
så utbredd i Europa att den riskerar spridas fortlöpande på den inhemska EU-
marknaden. Man kan dock kräva att plantskolor och gardencenter så långt möjligt 
bekämpar snigeln men total kontroll är omöjlig. 
 
För att hindra introduktion på nya platser av spansk skogssnigel rekommenderas att 
inspektera jorden runt trädgårdsväxter, spola bort jord från rötterna och se till att 
individer eller ägg inte finns med och sprids till trädgården. Om kompostering alls 
ska bedrivas i angripna områden bör den ske i slutna kärl och med intensiv skötsel 
och avdödning av alla sniglar. Om inte intensiv övervakning och avdödning sker, 
bör valet av trädgårdsväxter anpassas så att trädgården inte utgör någon sprid-
ningshärd som utsätter omgivande trädgårdar för oönskad invasion av sniglar.  
 
”Snigelstaket” eller el-staket kan anläggas runt mindre trädgårdar för att förhindra 
att snigeln tar sig in i odlingarna.  
 
För att hindra spridning av spansk skogssnigel till jordbruksfält kan man anlägga 
3–5 m skyddszoner mellan naturområden, diken, ängar, trädor eller läplanteringar 
och fält. Torra och väldränerade jordar förhindrar tillväxt av snigeln. Jordbearbet-
ning vid låga temperaturer kan dessutom exponera sniglar för frost och minska 
antalet som överlever vintern. Dessvärre, att lämna jorden öppen och vegetationsfri 
motverkar och kommer i konflikt med miljömålet att minska övergödningen. 
Täckodlingar i områden där spansk skogssnigel är vanlig rekommenderas inte.  
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Utrotning och kontroll 
Infångning och avlivning av individer är den mest miljövänliga och effektiva me-
toden men en synnerligen resurskrävande metod för att kontrollera snigelpopula-
tioner. Insatser för att bekämpa spansk skogssnigel har störst möjlighet att lyckas 
om alla i ett område har en gemensam strategi och deltar aktivt i bekämpningen. 
Markägare (individer, kommuner, m.fl.) bör sköta sina marker så att spridningen av 
spansk skogssnigel så långt som möjligt hindras.  
 
Enligt Ted von Proschwitz (pers. komm.) som har studerat spridningen i landet 
under många år, startar angreppen i villaområden och sprids därifrån till omgiv-
ningarna. De ofta extensivt skötta grönytorna i villaområdena blir sedan rena sni-
gelfabriker, varifrån sniglar vandrar in i trädgårdarna hur mycket villaägarna än 
bekämpar sniglarna. Kommuner som tillfrågats upplever ofta inga egna problem 
med sniglarna, eftersom de vanligen inte håller ”finparker” med känsliga växter i 
sådana områden. 
 
Biologisk bekämpning med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita tillåts i 
Sverige sedan våren 2008. Den har dock effekt endast mot ungstadier av snigeln 
och torde därför vara användbar i vissa situationer, där huvudsakligen unga sniglar 
finns närvarande. Vanligen uppträder alla stadier samtidigt under säsongen. Nema-
toden söker upp snigeln och tränger sig genom snigelns mantelregion. Nematoden 
släpper därefter bakterier in i snigeln som gör att snigeln slutar att äta och dör efter 
1–2 veckor. Dessvärre är nematoden också en främmande art i sig och heller inte 
specifik för spansk skogssnigel. Nematoden kan även angripa inhemska sniglar, 
vilket kan ha negativ påverkan på biologiska mångfalden. Vi vet idag inte hur stor 
denna risk är och man bör vara försiktig med att sprida nematoden (Weidema 2006, 
Göteborgs Naturhistoriska Museum 2008). 
 
Järn(III)-fosfat finns i kommersiella preparat som får användas av alla. Det medför 
att sniglarna tappar aptiten, drar sig undan och dör. Eftersom invandringen från 
angränsande områden är stor behöver preparatet användas ofta och kostnaderna för 
bekämpning blir höga. Preparatet passar bäst att använda i integrerad bekämpning 
som en av flera åtgärder. För yrkesodlare med behörighet att använda kemiska 
bekämpningsmedel finns ett annat kemiskt medel som innehåller metiokarb (Jord-
bruksverket 2008). 
 
 
ÖVERVAKNING 

Ingen myndighet bedriver övervakning eller kräver inrapportering av förekomsten 
av spansk skogssnigel. Göteborgs Naturhistoriska Museum har under många år 
uppmanat amatörer att skicka in sniglar för bestämning och har på så sätt skapat en 
bild över spridningen av den spanska skogssnigeln i Sverige. Genom detta förfa-
rande har fritidsodlare i hela landet engagerat sig och bidragit till övervakningen 
eller inventeringen. Denna övervakning har inte föranlett några speciella åtgärder 
för att förhindra spridning. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 212

INFORMATIONSSATSNING 

Spansk skogssnigeln är den främmande art som har fått mest uppmärksamhet i 
pressen under senare år. Medvetenheten hos allmänheten är stor. En sökning på 
Spansk skogssnigel på Google gav 11, 400 träffar och mer än 31, 000 träffar för 
Arion lusitanicus. 
 
Jordbruksverket har producerat en broschyr om bekämpning av sniglar (Jordbruks-
verket 2008). Trädgårdsorganisationer har också spridit mycket information via 
sina medlemstidningar och webbplatser.  
Göteborgs Naturhistoriska Museum har varit mycket aktiv i informationsspridning 
genom information på hemsidan och kontakter med pressen. 
 
Inom DAISIE projektet har man uppdaterat information om utbredningen av 
spansk skogssnigel i Europa och kartan finns på organisationens hemsida, 
http://www.daisie.ceh.ac.ek (DAISIE 2008) 
(http://www.daisie.ceh.ac.uk/speciesFactsheetdo?speciesId=900026#) 
 
 
KUNSKAPSLÄGET 

Spansk skogssnigel har identifierats som en av de värsta invasiva främmande arter-
na i Europa av NOBANIS , SEBI2010  och DAISIE. Faktablad har producerats av 
NOBANIS (Weidema 2006) och DAISIE (DAISIE 2008). DAISIE har publicerat 
en karta med förekomsten över hela Europa (se DAISIE 2008).  
 
Forskning om att ta fram biologiska bekämpningsmedel pågår på Norwegian Insti-
tute for Agriculture and Environmental Research där man har identifierat och lan-
serat nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita. Mer forskning behövs om even-
tuell påverkan som nematoden kan ha på inhemska snigelarter och andra markor-
ganismer.  
 
Forskning på spanska skogssnigelns morfologi, ekologi och ekologiska effekter 
och samspel med inhemska Arion arter pågår på Zoologiska institutionen, Göte-
borgs universitet (Hagnell m.fl. 2003). Därtill behöver vi t.ex. mer forskning om 
spanska skogssnigelns påverkan på biologisk mångfald.  
 
 
KOSTNADSBEDÖMNING AV ARTERNA 

De ekonomiska kostnaderna för skador i trädgårdar och produktionsbortfall för 
trädgårdsnäringen samt kostnad för bekämpning har beräknats till 90–450 miljoner 
SEK per år (Gren m.fl. 2007). Någon beräkning av skador och bekämpningskost-
nader i naturmiljön eller jordbruket har inte gjorts.  
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KLIMATFÖRÄNDRINGENS PÅVERKAN PÅ ARTEN 

En klimatförändring som innebär mildare vintrar kommer att underlätta överlevna-
den av spansk skogssnigel. Den är aktiv när temperaturen överstiger 4 ˚C och där-
med skulle spridningen norrut i landet kunna öka. Fuktigare förhållanden under 
sommarhalvåret är gynnsamt för snigeln medan längre torkperioder missgynnar 
den. När klimatet blir optimalt ökar också massförekomster och skador orsakade av 
snigeln. 
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Bilaga G5 
Pilotorganism – Jätteloka och Tromsöloka 
 
Jätteloka - Heracleum mantegazzianum  
SOMMIER AND LEVIER (1985), Apiaceae 
 
Tromsöloka (Tromsöpalm) - Heracleum persicum  
Desf. ex Fischer 
 
ARTINFORMATION 

Jättelokan är bland de största örterna i Europa och växer vanligtvis till 2–3 m men 
kan bli upp till 4–5 m hög. Bladen kan växa upp till 3 m i längd. Den formar ett 
paraplyliknande bladverk och flockar som är 0,5 m breda med 50–150 strålar. Tax-
onomin av Heracleum arterna är oklar men i Sverige finns åtminstone två arter 
Heracleum mantegazzianum och Heracleum persicum. Jätttelokan (Heracleum 
mantegazzianum) finns i södra och Mellansverige och längs hela Östersjökusten. 
Stora bestånd av jättelokan är vanligt i Skåne och Stockholms län. Tromsölokan 
(Heracleum persicum) finns i Vilhelmina-, Arvidsjaur- och Umeå- trakterna samt 
på några lokaler i Uppland, Blekinge och Västergötland (Flora Nordica 2008). 
 

 
Jätteloka, Heracleum mantegazzianum. Foto: Petr Pysek 

 
Införsel- och spridningsvägar 
Heracleum arterna är inhemska i västra Kaukasusbergen. Jättelokan och Tromsölo-
ka har avsiktligt introducerats och spritts i Sverige som trädgårdsväxter sedan 
1800-talet. Den har ”rymt” från trädgårdar och spritt sig till naturmiljön. Tromsö-
lokan kom till Västerbotten från Tromsö i början på 2000-talet. De sprids med frö 
som transporteras till nya områden med vind, vatten, av boskap och med jord som 
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flyttas med trädgårdskompost eller fastnar på fordons däck. Frö kan överleva i 
jorden i åtminstone 5 år. 
 
Habitat 
Jättelokan växer på fuktiga områden och finns längs vattendrag, i kärr, på gräsmar-
ker, hedar och stränder men också vid vägkanter, på ruderatmark, industriområden 
och på banvallar. Den är särskilt påtaglig i miljöer som är påverkad av människor. 
 
Ekologiska effekter 
Jättelokan och Tromsölokan växer i stora bestånd, som överskuggar all annan ve-
getation och bildar monokulturer. Jättelokan är en stark konkurrent för ljus. Jätte-
lokan utsöndrar ett allopatiskt (toxiskt) ämne vilket försvårar tillväxt av andra väx-
ter i sin närhet. En mycket stark nedgång i antal arter, både växter och djur, är van-
ligt när jättelokan invaderar en miljö och kan ersätta nästan alla andra växter förut-
om träd. Jättelokan kan konkurrera ut alla annan vegetation och därmed lämnas 
marken fri från vegetation under vinterhalvåret. På drabbade områden längs vat-
tendrag kan marken därför utsättas för ökad erosion.  
 
Ekonomiska effekter 
Jättelokan är värd för morotsflugan och svampen Sclerotina sclerotiorum men det 
finns inga observationer av direkta effekter på jordbruksgrödor.  
 
Hälsoeffekter 
Heracleum arterna har allvarliga effekter för människors hälsa och betraktas som 
en sanitär olägenhet. Jättelokans växtsaft kan orsaka svåra brännskador och hud-
skador som kan bli problem flera år efter kontakten med växten, om saften kommer 
i kontakt med huden i dagsljus. Trädgårdsarbetare och barn är riskgrupper för dessa 
skador. Då skadan uppträder först timmar efter exponering kan kontakten med 
växten fortsätta innan man blir medveten om risken, vilket kan resultera i mycket 
svåra skador. Skyddsutrustning för huden och ögonen är nödvändigt vid bekämp-
ning. Ämnen i Heracleum arternas saft kan möjliggen också orsaka cancer och 
missbildningar i foster (Nielsen m.fl. 2005).  
 
På grund av jättelokans täta bestånd och hälsoeffekter minskar den värdet av miljö-
er längs vattendrag för rekreation.  
 
 
FÖRFATTNINGAR 

Jättelokan är en av få av de främmande arterna som har en egen föreskrift för be-
kämpning genom Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:31) om be-
kämpning av jättelokan (Heracleum mantegazzianum). Bestämmelsen säger att i 
områden där kommunen eller länsstyrelsen i samråd med kommunen har upprättat 
en bekämpningsplan för jättelokan kan länsstyrelsen ålägga en markägare att be-
kämpa jättelokan på sin fastighet. Detta får ske för områden som är värdefullt ur 
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naturvårdshänsyn, i områden som är av allmänt intresse, för att förhindra spridning 
till annan fastighet eller vid förekomst intill vattendrag om det finns risk för sprid-
ning.  
 
Det finns en inbyggd frivillighet i föreskriften, eftersom det krävs att kommun och 
länsstyrelse fattar beslut enligt föreskriften om att bekämpning ska ske och att en 
bekämpningsplan upprättas.  
 
Problemet med dessa regler är att kommunerna som har lokalkännedom och som 
ska fatta beslut om bekämpning inte har den legala möjligheten att tvinga alla 
markägare (som berörs enligt bekämpningsplanen) att genomföra bekämpning. 
Tvång behövs bara om någon markägare vägrar ställa upp, eftersom detta kan sa-
botera hela bekämpningsarbetet inom det aktuella området. Med dagens lagstift-
ning (med stöd av växtskyddslagen) får Jordbruksverket bara delegera beslutsrätten 
till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte prioriterar sådana ärenden eller saknar 
resurser för ändamålet faller bekämpningsprojektet och kommunen kan inget annat 
göra är att uppmana till bekämpning. 
 
Förslag inför det kommande arbetet med handlingsplanen för invasiva främmande 
arter är att lagstiftningen ändras så att kommunerna kan få laglig rätt att ålägga 
markägare bekämpning, om det skulle behövas. Tanken är att det vore bättre om 
kommunerna i framtiden fick råda över hela problemet med jättelokan. 
 
Tromsöloka, Heracleum persicum innefattas inte av föreskriften (SJVFS 1998:31) 
troligen därför att Heracleum-arten som är problemarisk i Västerbotten felaktigt 
identifierats som H. mantegazzianum under många år. Eftersom EPPO (EPPO 
2007) har utfört en PRA (pest risk assement, pest risk analys) om H. persicum och 
föreslår regleringar av handel med arten samt rekommenderar att medlemsländerna 
vidtar åtgärder för att förhindra dess spridning är det angeläget att Sverige inför 
Heracleum persicum in i föreskriften SJVFS 1998:31. Föreskriften bör omformule-
ras så att alla Heracleum-arter omfattas av föreskriften. 
 
 
ANSVARIGA MYNDIGHETER 

Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen.  
 
 
ÅTGÄRDER (FÖREBYGGANDE/UTROTNING/KONTROLL) 

EPPO rekommenderar att man upprättar beredskapsplaner för övervakning, utrot-
ning och kontroll av Heracleum arterna. 
 
Förebyggande 
Försäljning av jätteloka och Tromsöloka är inte förbjudet och frö finns tillgängligt 
via Internet. EPPO rekommenderar förbud mot handel med Tromsöloka men inte 
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jättelokan. Jättelokan anses vara för utbredd och vanlig i Europa för att förbud mot 
handel ska kunna ha någon effekt. EPPO arbetar med att utfärda rekommendationer 
för kontroll system på nationell nivån för Heracleum-arterna (EPPO 2008). 
 
Transport av jord från områden som är påverkade av jättelokan bör inte ske för att 
minska risken med att sprida frö i jorden. EPPO har utfärdat rekommendation att 
man ska rengöra maskiner som kan föra med sig frön från Heracleum arter innan 
de förflyttas till nya områden.  
 
I områden som riskerar att invaderas av jättelokan bör man se till att inte inhemska 
vegetationen skadas och lämnar marken öppet för kolonisering av jättelokan.  
 
Utrotning och kontroll 
En integrerad bekämpningsplan och ett brett politisk stöd är nödvändigt för att 
upprätta bekämpningsinsatserna. Bekämpning av jättelokan är mycket viktigt i 
områden i närheten av bebyggelse och särskilt där barn kan komma i kontakt med 
växten. Resurser behöver säkerställas för en flerårig bekämpningsinsats (3–5 år) 
för att försäkra att bekämpningen lyckas. Tidigare insatser under 1990-talet gav 
inte bestående resultat därför att långsiktiga insatser inte genomfördes. Bekämp-
ningen var beroende av insatser av några få personer med starka drivkrafter (eldsjä-
lar) och när dessa personer försvann, upphörde också de samlade bekämpningsin-
satserna. 
 
Metoder för kontroll inkluderar mekanisk bekämpning, kemisk bekämpning och en 
kombination av både mekanisk och kemisk bekämpning. Utrotningsinsatserna bör 
sättas in så fort nya bestånd har upptäckts. Vid både mekanisk och kemisk be-
kämpning måste man följa upp bekämpningsinsatserna under minst fem år.  
 
Vid mekanisk bekämpning bör bekämpningen börja så tidigt som möjligt under 
våren och fortsätta under några år tills man är säker på att fröbanken i marken är 
utarmad och inga nya växter växer upp. Personalen som arbetar med bekämpning-
en måste varnas om hälsorisken med att arbeta med växten och vidta noggranna 
åtgärder för att skydda huden, ansiktet och ögonen mot kontakt med växtdelar och 
växtsaft. Mekanisk bekämpning innebär att man skär av växtstammen 2–3 gånger 
under växtsäsongen och/eller att man skär av fröställningarna innan frösättning 
sker. Roten kan också skäras av minst 10 cm under markytan under våren och upp-
repas mitt under sommaren. Avskurna växtdelar ska brännas. Bete av kor och får 
har tidigare rekommenderats men visat sig inte vara särskilt effektivt då boskap 
föredrar annan vegetation. Observera att boskap med ljus hudpigmentering kan 
riskera att få hudinflammation av växtsaften. 
 
Kemisk bekämpning med glyfosfat och triclopyr är effektivt och relativt billigt 
men kommer i konflikt med andra miljömål (En giftfri miljö och även Ett rikt växt- 
och djurliv). Stor försiktighet måste observeras särskilt när kemisk bekämpning 
sker i fält i träda och i närheten av vattendrag, då glyfosfat är mycket toxisk för fisk 
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och alger och kan vara skadlig för biologisk mångfald i vatten. Rekommendationen 
är att man inte ska använda glyfosfat närmare än 2 m till ett vattendrag. Kemiska 
bekämpningsmedel ska användas tidigt under våren när växten inte är högre än 20–
30 cm och upprepas senare under våren, eftersom frön gror och ger upphov till nya 
plantor under en längre period. Medlet ska användas med försiktighet och man bör 
se till att medlet inte drabbar annan vegetation än jättelokan. Så långt som möjligt 
bör man stryka på det kemiska bekämpningsmedlet istället för att spruta. Vid de-
taljutformning av regler och rekommendationer för bekämpning måste EPPO:s 
rekommendationer anpassas till kemikalielagstiftningen i respektive land. 
 
Bekämpning av Tromsöloka Heracleum persicum kräver större insatser över en 
längre tid än jättelokan därför att den lever mer än en säsong. Den kan ha större 
reserver i rotsystemet och kan överleva flera nerklippningar än jättelokan. Tromsö-
loka kan även producera frö under flera år. 
 
 
ÖVERVAKNING 

Ingen övervakning av jättelokan förekommer. Uppföljning av insatser för att be-
kämpa jättelokan bör göras på ett systematiskt sätt. I Centraleuropa används flyg-
bilder vid inventering av jättelokan då växten är så stor och förekommer i bestånd 
som är lätt att särskilja vid flygbildstolkning. Enligt EPPO:s rekommendationer bör 
man koncentrera övervakningsinsatser till områden som är mest mottagliga för 
spridning av Heracleum, (t.ex. övergivna gräsmarker, längs vattendrag, skogskan-
ter och längs vägar) samt i områden där kolonisering är troligt (i närheten av träd-
gårdar där den odlas, inom avstånd för spridning av frö med vind från befintliga 
bestånd, inom översvämningszoner för vattensystem där växten växer, samt längs 
vägar eller järnvägar inom 2 km från bestånd samt andra högrisk områden) (EPPO 
2008). 
 
 
INFORMATIONSSATSNING 

Jättelokan förekommer i lokala nyheter nästan varje sommar i samband med när 
någon fått skador vid kontakt med växten. Informationssatsningar utfördes inten-
sivt på 1990-talet då Naturvårdsverket och Jordbruksverket körde igång projektet 
att utrota jättelokan. Naturvårdsverket publicerade en informationsbroschyr om 
bekämpning av jättelokan (Naturvårdsverket 1990) som används fortfarande.  
 
Giant Aliens projektet finansierad av EU pågick 2002–2005 och producerade en 
guide till bekämpning av jättelokan (Nielsen m.fl. 2005).  
 
NOBANIS projektet har publicerat ett faktablad om jättelokan (se Klingstein 
2007). Jättelokan finns också på SEBI2010 och DAISIE projektens listor över de 
värsta invasiva främmande arterna i Europa. DAISIE har också producerat ett fak-
tablad om jättelokan (DAISIE 2008). 
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KUNSKAPSLÄGET 

Kunskapsläget för jättelokan är bra då nationella och EU finansierade forsknings-
program har genomförts, främst Giant Alien Programmet (Nielsen m.fl. 2005). 
Vägledningar om bekämpning av jättelokan finns tillgängligt på engelska och 
danska, vilka med fördel skulle kunna översättas till svenska för att kunna vara 
användbart för lokala myndigheter och markägare.  
 
Förekomsten av jättelokan har karterats i Skåne år 2006 (Carlsson och Persson 
2007) och av Vägverket under 1987 (Naturvårdsverket 1990). Lokala floraprojekt 
har också karterat förekomsten lokalt men ingen sammanställning för hela Sverige 
har gjorts nyligen.  
 
DAISIE (DAISIE) har publicerat en karta med förekomsten över hela Europa, men 
Nordiska förekomsten anges från i Figur 1 och 2 i Nielsen et al. (2005). 
 
 
KOSTNADSBEDÖMING AV ARTERNA 

Enligt beräkning utförd av Gren m.fl. (2007) kan kostnaden för att bekämpa jätte-
lokan längs vägar och järnvägar hamna mellan 400 000–500 000 kronor årligen. 
Kostnaderna för kommunerna att bekämpa jättelokan kan vara 16,7–134 miljoner 
kronor årligen.  
 
Kostnaderna för sjukvård och sjukskrivning orsakade av brännskador från jättelo-
kans toxiska växtsaft kan vara upp till 7 miljoner kronor årligen (Gren m.fl. 2007). 
 
Jättelokans kostnader för bekämpning och skador på jordbruksproduktion och eko-
systemtjänster i Europa beräknas till 34,8 miljoner Euro per år (Kettunen m.fl. 
2008). 
  
 
KLIMATFÖRÄNDRINGENS PÅVERKAN PÅ ARTEN 

Jättelokan är ett svårare och mer utbrett problem i Danmark än i Sverige. Vid ett 
mildare klimat med somrar som liknar danska förhållanden idag och särskilt om 
översvämningstillfällen i vattendrag kommer att öka, kommer jättelokan att kunna 
sprida sig snabbare och bilda tätare bestånd. När större delar av Sverige får ett 
klimat liknande det som är i Skåne idag kan problemet med spridning av jättelokan 
bli mycket större. 
 
Förändrad markanvändning har kanske på kort sikt en mycket större påverkan på 
jättelokans möjligheter att sprida sig. Erfarenheter i Tjeckien och Baltikum har 
visat att jättelokan snabbt koloniserar övergiven jordbruksmark och bildar ogenom-
trängliga bestånd som täcker många hektar.  
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Bilaga G6 
Pilotorganism – Contortatall 
 
Contortatall – Pinus contorta 
 

 
Foto: Clas Fries 

 
ARTINFORMATION 

Införsel/spridningsvägar 
Contortatallen (Pinus contorta) har sin naturliga utbredning i nordvästra Nordame-
rika. Utbredningsområdet är stort, mellan latitud 35 och 65 och mellan longitud 
100 och 140. Det mest samlade utbredningsområdet ligger i British Columbia och 
angränsande delstater i Kanada och USA. Längre österut i Nordamerika finns en 
mycket närbesläktad tallart, jack pine (Pinus banksiana) med hybridiseringszoner 
vid de områden där de båda utbredningsområdena kommer i kontakt med varandra.  
 
Introduktion av contortatallen i Sverige påbörjades genom att försöksodlingar eta-
blerades i slutet av 1920-talet, en verksamhet som utvidgades under 1930-talet. 
Efter ett uppehåll under 1940-talet fortsatte försöksverksamheten fram till i början 
av 1970-talet när flera skogbolag började etablera praktiska odlingar. Planteringar-
na ökade snabbt i areal och omfattade i början av 1980-talet ca 150 000 hektar. 
Under 1980-talet planterades ytterligare ca 350 000 ha. Efter 1990 minskade den 
nyplanterade arealen snabbt och fram till 2000 planterades ytterligare 80 000 ha. 
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Under 2000-talet hittills har ca 2500 ha planterats årligen. Totalt innebär detta att 
ca 600 000 ha har planterats med contorta. Detta är dock inte detsamma som den 
faktiska arealen contortaskog, då inte alla dessa planteringar har utvecklats väl. En 
okänd andel har i praktiken, helt eller delvis, kommit att bli beskogade med natur-
ligt föryngrade inhemska trädslag. Vid försöksplanteringar utgör contortan mindre 
än 40 % av trädslagsfördelningen på ca 10 % av arealen, och andelen svaga contor-
taföryngringar kan förväntas vara högre i mindre exemplariskt skötta praktiska 
planteringar. 
 
Fröförsörjningen är numera till stor del tryggad genom att ett antal fröplantager är 
anlagda i Sverige. Införsel av skogsodlingsmaterial är begränsad och sker enbart 
som frö. Trävaror är internationell handelsvara och lågbearbetade träprodukter kan 
potentiellt vara bärare av skadegörare och överföra dessa till Sverige. Ett visst 
skydd har dock contortaplanteringarna genom sitt nordliga läge då sannolikheten 
för att en ny skadegörare klarar det kärva klimatet är förhållandevis liten.  
 
Ekologi 
Contortan är relativt närbesläktad med den svenska tallen (Pinus sylvestris) men de 
båda arterna hybridiserar inte med varandra. Båda trädslagen kan sägas fylla unge-
fär samma ekologiska nisch i landskapet då de har likartade krav på ståndort och 
klimat. Båda är ekologiskt anpassade till föryngring efter brand och är utpräglade 
pionjärträdslag. Men det finns även betydande skillnader. Contortan har en tätare 
barrskrud vilket leder till en högre tillväxt men även en mörkare miljö under trä-
den. Den vanliga tallens brandanpassning består i en tjock isolerande bark som 
syftar till att skydda trädet mot branden så att tillräckligt många överlever och kan 
beså marken. Contortan har en tunn bark som mer påminner om granens och 
brandstrategin består istället i att trädet brinner upp men att kottarna finns på trädet 
och är s.k. serotina, vilket innebär att de huvudsakligen öppnar sig efter hög tempe-
ratur, som t.ex. vid en skogbrand, och därefter besår marken. 
 
Tidigare antogs att contortans naturliga reproduktion var låg under odlade förhål-
landen p.g.a. de serotina kottarna. Erfarenheterna har dock visat att contortan inte 
är helt beroende av skogsbrand för att öppna kottarna, detta kan ske ändå och na-
turlig föryngring av contorta har ofta observerats i odlade bestånd. Med ökande 
ålder på de planterade contortaskogarna så kan den naturliga spridningen förväntas 
öka. Vanligen faller flertalet frön i beståndet eller i dess absoluta närhet. En liten 
del av fröna kan dock transorteras längre sträckor t.ex. med vinden. Genom sin 
större konkurrenskraft gentemot den inhemska tallen så kan contortan successivt 
komma att öka sin förekomst i landskapet. En sådan spridning blir naturligtvis en 
långsam process men på lång sikt kan detta bli bekymmersamt i kyliga klimatlägen 
på grund av contortans (jämfört med tallen) större förmåga att producera livskraf-
tigt frö vid låga temperaturer. I framtiden kan oönskad förekomst av contorta 
komma att behöva åtgärdas, t.ex. genom att man selektivt avlägsnar den i blandbe-
stånd vid röjning och gallring. Contortan tycks dock inte vara särskilt konkurrens-
kraftig mot granen på de bättre markerna.  
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Påverkan på biologisk mångfald 
Eftersom contorta är ett relativt sent infört trädslag är det problematiskt att studera 
effekterna på biologisk mångfald under biologiska relevanta tidsperioder. De studi-
er som har genomförts har av nödvändighet genomförts på unga och medelålders 
bestånd. Contortan har genom sitt annorlunda växtsätt effekter på hur mark- och 
fältskiktet utvecklas, framför allt genom att bestånden generellt är mer skuggiga. 
Jämförande studier i Sverige (beståndsålder 7–70 år) visar också att mängden barr 
är betydligt större i contortaplanteringar, 27 % av markytan jämfört med 8 % i 
tallbestånden. I stora drag utvecklas fältskiktet på ett jämförbart sätt. Antalet arter i 
fältskiktet (kärlväxter och lavar) skiljer sig dock tydligt. I studien noterades 38 
arter enbart i tallbestånden, medan det i contortabestånden endast noterades 6 unika 
arter.  
 
Undersökningar har visat att även fågellivet påverkas av skillnaderna i bestånds-
struktur mellan contorta och inhemsk tall. Framför allt gäller det arter knutna till 
öppna och halvöppna skogsmiljöer. Göktyta, dubbeltrast, nattskärra och trädpiplär-
ka kan förväntas ha mycket lägre tätheter i contortabestånd. 
 
Betydelsen av contortaplanteringarna på den biologiska mångfalden måste dock 
studeras på landskapsnivå för att bli meningsfull. Även om man kan uppmäta en 
negativ påverkan i enskilda bestånd så är det storleken på bestånden som blir avgö-
rande för hur mångfalden påverkas i ett landskapsperspektiv. Är contortabestånden 
eller blocken av contortabestånden begränsade i storlek blir påverkan liten på land-
skapnivå.  
 
Skadegörare och sjukdomar 
I Sverige utsätts tall och contorta till stor del för samma sjukdomar och skadegöra-
re. Generellt har contortan i flertalet fall visat sig vara mer resistent eller likvärdig 
med tallen, även om det finns fall där contortan drabbas hårdare, exempelvis av en 
variant av svampsjukdomen Gremmeniella abietina. Det är dock oklart hur det 
långsiktiga skadetrycket av olika skador och sjukdomar kommer att utvecklas. 
Likaledes är det oklart om i vilka fall värdväxling kan ske med inhemska trädslag, 
främst tall, och om contortan kan komma att fungera som vektor för nya skadegö-
rare till tallen.  
 
I ursprungsområdena i Nordamerika finns flera insektsarter som lever på contorta. 
Bland dessa finns flera fruktade skogsskadegörare, t.ex. bastborren Dendroctonus 
ponderosae, kallas även mountain pine beetle eller på svenska, bergbarkborre, som 
har ödelagt enorma arealer tallskog i Nordamerika. Den angriper även vanlig tall 
planterad i Nordamerika men det är oklart om den är beroende av contorta som 
vektor för sådana angrepp. Under alla omständigheter är det en skadegörare som 
det är av yttersta vikt att den inte etablerar sig i Sverige. 
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Älgskadorna blir i allmänhet betydligt mindre på contorta än på tall och contortan 
används ibland som ett sätt att undkomma svåra älgbetesskador på vanlig tall där 
markägarna upplever att de inte har några andra realistiska alternativ.  
 
Påverkan på samhället 
Odling och skötsel av contorta kan ske med samma metodik som för gran och tall, 
men den fungerar främst som ersättare för tall på de lite bättre tallmarkerna. Vir-
kets egenskaper är likt tallen och passar därigenom väl som råvara i den svenska 
skogsindustrin. Vid plantering så blir virkeskvaliteten likvärdig för tall och contor-
ta. Tillväxten av stamved är, jämfört med vanlig tall på samma mark, ca 30–50 % 
högre och överlägsenheten har visat sig vara störst i norra Sverige vilket är den 
främsta orsaken till att den planteras där. Den höga produktionen utgör det huvud-
sakliga skälet till introduktionen och har betydande positiva effekter för skogsbru-
ket och skogindustrin redan idag.  
 
 
FÖRFATTNINGAR 

Den snabba expansionen av contortaodlingarna på 1970-talet uppmärksammades 
av myndigheter och politiker. Inledningsvis var det främst risken för bakslag i 
odlingen som oroade och gav upphov till regleringar. Med tiden kom även de mil-
jömässiga aspekterna att väga allt tyngre i restriktionerna. Här är en sammanställ-
ning av de föreskrifter som sedan 1970-talet fram till idag reglerat användningen av 
contorta. 
 
SKSFS 1979:3 
Odling tilläts av främmande trädslag endast om dessa var överlägsna de inhemska 
trädslagen i produktion och om de inte medför någon påtaglig olägenhet ut miljö-
synpunkt. Bindande regler fanns om var i Kanada frö får hämtas och var i Sverige 
detta får användas. I föreskrifterna fanns en årlig arealbegränsning upp till 27 000 
ha (med dispenser 28 000 ha) och contorta fick endast odlas i norra Sverige. I all-
männa råd stod det även att ”Contortatall bör användas framförallt i områden där 
det är svårt att med inhemska trädslag åstadkomma en tillfredställande föryngring.”  
 
SKSFS 1982:3 
Baserat på forskningsresultat och praktisk erfarenhet ändrades föreskrifterna så att 
den årligen tillåtna föryngringsarealen ökades till 35 000 ha, varav 5000 ha inom 
privatskogsbruket. Vidare tilläts inte odling på marker med bättre ståndortsindex 
(bördighet) än T24 och G24.  
 
SKSFS 1987:3 
Under 1980-talet drabbas contortan i norr av svampangrepp (Gremmeniella abieti-
na) som föranleder nya begränsningar. Den årliga odlingsarealen begränsas till 27 
000 ha. Ytterligare regler införs om olämpliga områden och att bestånden bör vara 
högst 80 hektar. I föreskrifterna skriver man även att ”Contortatall får endast an-
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vändas där inhemska trädslag erfarenhetsmässigt visat sig ha tillräcklig härdighet 
för skogsodling.” Detta innebär en ny princip jämfört med de allmänna råden från 
1979 där contorta förordades i områden där inhemska trädslag visat sig ha föryng-
ringsproblem.  
 
SKSFS 1990:1 
En negativ utveckling i flera svampangripna contortaplanteringar föranleder ytter-
ligare begränsningar i den årligt odlade arealen som nu inte bör överskrida 23 000 
ha.  
 
SFS 1991:583 
Begränsningar införs som i praktiken förbjuder odling av contorta i fjällnära skog. 
 
Proposition 1992/93:226 ”Nya skogspolitiken” 
Departementschefen skriver bland annat att ”användning av främmande trädslag 
endast i undantag bör komma till användning” och att ”begränsningarna för contor-
taodling bör skärpas ytterligare”. 
 
SKSFS 1993:2 
Användning begränsas ytterligare till högst 14 000 ha per år i genomsnitt och ald-
rig över 16 000 ha ett enskilt år. 
 
Proposition 2007/08:108 ”En skogspolitik i takt med tiden” 
Departmentschefen ansluter till den försiktiga linjen men en något mer positiv 
attityd till främmande trädslag kan möjligen skönjas. Det är framför allt det ökade 
behovet av ved både till skogsindustrin men även för biobränsleändamål som gör 
att intresset för högproduktiva främmande trädslag ökar. De begränsningar som 
finns för användning av contorta skall utredas igen. 
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Figur G6a. Plantering av contortatall (ha) i förhållande till tillåtna areal contorta enligt Skogs-
vårdslagen (ha). 

  
 
ANSVARIGA MYNDIGHETER M.M. 

Skogsstyrelsen har ansvar om contortan växer på skogsmark. På annan mark har 
andra myndigheter ansvar t.ex. Naturvårdsverket om contorta växer i nationalpar-
ker. 
 
 
ÖVERVAKNING 

Markägaren är skyldig att anmäla till Skogsstyrelsen om plantering sker på ett 
område större än 0,5 hektar. Övervakning sker på skogsmark i ett övergripande 
statistiskt perspektiv genom Skogsstyrelsens ”polytaxinventering” av föryngringar-
na och genom riksskogstaxeringens inventering av skogarna. På övrig mark sker 
idag ingen systematisk inventering men NILS (Nationell Inventering av landskapet 
i Sverige) kan i framtiden eventuellt spela en roll.  
 
På skogsmark kan oönskad contorta successivt avlägsnas genom de ordinarie skog-
skötselåtgärderna som avverkning, röjning och gallring. På övrig mark kan riktade 
åtgärder behövas.  
 
 
INFORMATIONSSATSNINGAR 

Vid anmälan av plantering kan markägaren få direkta råd av Skogsstyrelsen. 
Skogsstyrelsen har även andra informationskanaler men dessa har inte nyttjats i 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5910 • Nationell  strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper 

 227

någon större omfattning när det gäller contorta under senare tid, mest beroende på 
det, för närvarande relativt låga intresset för att använda contorta. 
 
 
KOSTNADSBEDÖMNING 

Ur ett ekonomiskt perspektiv så talar allt idag för att introduktionen hittills har varit 
en stor ekonomisk framgång för skogsindustrin. I fjällnära områden har tidigare 
contortaplanteringar inneburit försämringar för rennäringen.  
 
De ekologiska kostnaderna har hittills varit begränsade genom att planteringarna 
inte täcker stora landskapsområden.  
 
 
PÅVERKAN AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Ett varmare klimat kommer på sikt sannolikt att vara mer negativt än positivt för 
contortan. Initialt skulle de optimala odlingsområdena flyttas ytterligare något 
norrut, därefter skulle contortan hamna i en situation där den successivt blir kon-
kurrenssvagare gentemot de inhemska trädslagen.  
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Bilaga G7 
Pilotorganism – Mårdhund 
 
Mårdhund – Nyctereutes procyonoides Grey 1834  
 

 

 
Foto: Pekka J. Nikander 

 
ARTINFORMATION 

 
Införsel- och spridningsvägar 
Mårdhunden härstammar från de tempererade delarna av Asien där den finns i 
sydöstra Sibirien, Manchuriet, Korea, Kina, Nordvietnam och Japan. 
 
Från slutet av 1920-talet och fram till mitten av 1950-talet (ca 1927–1955) introdu-
cerades mårdhunden som pälsdjur i det fria till stora delar av det forna Sovjetunio-
nen. Minst 9 100 vuxna djur släpptes ut i det fria i nuvarande Ukraina, Vitryssland, 
Ryssland och Lettland.  
 
Mårdhunden har därefter snabbt spritt sig vidare (sekundär introduktion). Det för-
sta fyndet i Finland (finska Karelen) gjordes på 1930-talet (1939, eventuellt redan 
1935) varefter utbredningsområdet snabbt expanderade västerut. Under mitten av 
1900-talet utvidgades utbredningsområdet med en hastighet på ca 40 km per år. I 
mitten av 1970-talet var mårdhunden fast etablerad i södra och mellersta Finland 
och en första populationstopp nåddes i mitten av 1980-talet, varefter beståndet 
minskade något. Sedan mitten av 1990-talet har arten fortsatt att öka och i dagslä-
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get är mårdhunden Finlands vanligaste rovdjur. År 2007 sköts det ca 135 000 
mårdhundar i Finland, samtidigt som man beräknar att ca 100 000 dödades i trafi-
ken. 
 
Ett första svenskt fynd finns rapporterat från år 1947 då ett exemplar sköts i Svan-
näs utanför Arjeplog. Mot slutet av 1970-talet rapporterades det mårdhund från 
stora delar av Sverige, flertalet av dessa har dock aldrig bekräftats. Till Naturhisto-
riska Riksmuseet har endast kommit in tre individer under 1900-talet, samtliga från 
Norrbotten: en från Svappavaara 1972, en från Pajala 1983 och en från Vittangi 
1989. Efter uppropen i massmedia hösten 2006 har ett antal verifierade rapporter 
inkommit,  framför allt. från de norra delarna av landskapet Norrbotten. 
 
Under perioden 1989–2006 har fem fynd av arten kunnat beläggas från Västerbot-
tens län: en hona skjuten vid Bjurö i Lövånger 1989 och en ung hona som sköts av 
en säljägare under säljakt på ett drivisflak utanför Lövånger i april 2005. Vid Bju-
röklubb har det skjutits en mårdhund om året 2004, 2005 och 2006.  
 
En stor ryktesspridning under senare delen av 1900-talet ledde till uppfattningen att 
arten redan var etablerad i stora delar av Sverige. Denna uppfattning stöddes av en 
sammanställning av ej verifierade fynd i kartform i boken Rovdjurens liv och roll i 
nordisk natur av Erik Lindström. Bristen på belagda fynd bortförklarades med att 
arten är skygg och mycket svårobserverad. En mycket olycklig konsekvens av detta 
är att man på vissa håll, bland annat beslutsfattare på Naturvårdsverket och Läns-
styrelsen i Norrbottens län, framförde åsikten att det var för sent att vidta åtgärder 
för att förhindra invandring och etablering av mårdhund. Till följd av detta fördröj-
des insatserna för att på allvar förhindra artens etablering i flera år. Fram till år 
2006, då en föryngring konstaterades i nationalparken Haparanda Sandskär, var 
såväl Naturvårdsverket som länsstyrelserna helt inaktiva. Inte heller jägareorgani-
sationerna har genomfört några mera riktade insatser för att försöka utrota arten i 
Sverige.  
 
Ett annat problem har också varit den stora okunskap som funnits hos myndigheter, 
andra beslutsfattare och allmänheten. Det har helt enkelt inte funnits tillräcklig 
kunskap om den fulla hotbilden och alla de negativa konsekvenser förekomst av 
mårdhund kan medföra Till detta har bidragit att den enda skrift som finns om arten 
på svenska är Lär känna mårdhunden, en finsk artmonografi utgiven av Svenska 
Jägareförbundet år 1990, där arten inte pekas ut som något större problem.  
 
I dagsläget finns det bekräftade fynd från Norrbotten och Västerbotten (Figur G7a). 
Flertalet fynd omfattar djur som tagit sig runt Bottenviken och in i Sverige via 
Österbotten och finska Lappland. Dessutom finns det enskilda fynd, såväl i Kvar-
ken som i Norrbottens skärgårdar, som antyder att mårdhunden även kan sprida sig 
på isen över Bottenviken. Den första föryngringen konstaterades 2006 då en kull 
hittades på Haparanda Sandskär. 
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I Norge observerades arten för första gången på Varanger 1983. I dagsläget finns 
fynd från de tre nordligaste fylkena: Finnmark, Troms och Nordland. Ännu har 
inga föryngringar konstaterats men från hösten 2007 rapporteras det flera djur, 
varav en stor hona, vid Hattfjelldal i höjd med Tärna i Västerbotten. Spridningen 
till kustområdena i norra Norge är olycklig då det kan innebära att arten lyckats 
passera klimatbarriären i norra Finland och Sverige. I värsta fall ligger spridnings-
vägarna öppna längs norska kusten. 
 
I Danmark har det rapporterats ett trettiotal mårdhundar sedan 1990. Under perio-
den 1995–2003 finns rapporter om totalt 25 mårdhundar. Observationerna är sprid-
da över hela Jylland och dessutom är arten vid flera tillfällen funnen på Fyn. Arten 
är på stark expansion i nordöstra Tyskland och även om flertalet fynd än så länge 
förmodligen avser förrymda eller frisläppta djur bedömer man att mårdhunden 
inom 10–20 år kommer att ha etablerat reproducerande bestånd till följd av sprid-
ning från förekomster i Schleswig-Holstein. 
 
Mårdhund är inte vanligt som pälsdjur i Europa, men arten har odlats på en päls-
farm i Västerås under 1960-talet varifrån enskilda exemplar kan ha rymt. Dock är 
det inte troligt att de mårdhundar som nu hittas i Sverige härstammar från dessa 
djur.  
 
Mårdhund har invaderat en landareal på åtminstone 1,4 million km2 i Europa under 
50 år. Mårdhund är i dagsläget ett av de vanligaste rovdjuren i södra Finland, Bal-
tikum, Rumänien, Ungern, Tyskland och Polen. Trafikdödade mårdhundar är 
mycket vanligt längs vägar i Estland (Birnbaum pers. komm.).  
 
Mårdhund har en stor förmåga att sprida sig då den kan lätt anpassa sig till nya 
miljöer, är omnivor, har stor reproduktionsförmåga och kan sova långa perioder 
under stränga vinterförhållanden. Unga djur vandrar i genomsnitt 20 km från födel-
seorten och i vissa fall upp till 150 km på ett år (Kauhala och Helle 1995). Mård-
hundens distribution är begränsat främst av klimatiska förhållanden som gör det 
möjligt att bygga upp tillräckliga fettdepåer i kroppen för att klara vintersömnen. 
Mårdhundens förmåga att överleva och sprida sig är således begränsat av växtsä-
songens längd då tillgång till bär och växter är avgörande för att bilda tillräckliga 
fettlager att klara vintern och reproducera sig följande år.  
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Figur G7a. Förekomst av mårdhund i Sverige i slutet av oktober 2008. Blå fyrkanter representerar 
konfirmerade fynd, gröna fyrkanter ännu ej bekräftade fynd. Cirklarna representerar föryngringar. 
Karta och underlag, P.-A. Åhlén, SLU Umeå. 

 
Habitat 
Utbredningen begränsas av vinterklimatet. Studier i Finland och Ryssland visar att 
arten saknas i områden där den inte förmår lägga på sig tillräckliga fettlager för att 
klara vintersömnen. I praktiken innebär det att nordgränsen för dess utbredning går 
vid en årsmedeltemperatur på 0° C och mer än 175 dygns sammanhängande snö-
täcke. Detta sammanfaller med en växtsäsong på 135 dygn och ett maximalt snö-
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djup på 80 cm. I dagsläget är förmodligen de klimatiska förhållandena i Österbot-
ten, och därmed även i Norrbotten, alltför kärva för att mårdhunden ska kunna 
etablera några täta bestånd. Den lyckade föryngringen på Haparanda Sandskär 
visar emellertid att arten kan överleva och föryngra sig även på dessa breddgrader. 
Trots att Haparanda Sandskär ligger i nordkanten av vad som uppfattas som artens 
möjliga utbredningsområde innehöll kullen minst 12 ungar. Flera kullar har rappor-
terats även en bit in i Norrbotten, men förmodligen överlever de inte vintrarna. 
Med prognosticerade temperaturförändringar kan situationen snabbt komma att 
förvärras. En norsk modellering har visat att en ökning i växtsäsongens längd med 
10 dagar kommer att ha mycket stora effekter på mårdhundens utbredning, repro-
duktionsframgång och överlevnad. 
 
Mårdhunden har god spridningsförmåga. Unga djur sprider sig i genomsnitt 20 km 
från födelseplatsen, och regelbundet konstateras spridningsavstånd på upp till 150 
km per år. Artens mycket snabba expansion efter introduktionen till Europa visar 
att enskilda individer kan sprida sig betydligt längre sträckor; rekordet innehas av 
en mårdhund som vandrade 700 km. 
 
Ett bra mårdhundshabitat utmärks av närhet till vatten eller våtmarker samt god 
tillgång på bär under hösten. I övrigt verkar arten inte vara särskilt kräsen utan 
förekommer såväl i skog som i öppna områden med mycket låg andel skog (ner till 
5 %). De högsta tätheterna hittar man dock i löv- och blandskog med rik underve-
getation. I Skärgårdshavet (Åland) där arten i stor utsträckning födosöker längs 
stränder kan den t.o.m. hittas på öar med torr tallskog. Mårdhunden är inte särskilt 
skygg för människor utan kan finnas i höga tätheter även nära bebyggelse.  
 
Ekologiska effekter 
Mårdhunden har flera egenskaper gemensamma med andra framgångsrika invasiva 
främmande däggdjursarter; den är tämligen liten, omnivor, har stor reproduktions-
förmåga (medelkullstorleken i södra Finland är 9 valpar, längre norrut 5–8, men det 
finns uppgifter om kullar på upp till åtminstone 16 valpar), arten är relativt oskygg 
och förmår utnyttja antropogena födokällor samtidigt som den har god förmåga att 
anpassa sig till nya miljöer. Arten är social och lever ofta i familjegrupper. Vid 
utvandring sprider sig mårdhunden ofta parvis, vilket innebär att de inte behöver 
leta efter någon partner när de hittat ett nytt hemområde. Detta påskyndar givetvis 
etablering och reproduktion. Som en anpassning till förekomst i kalltempererade 
områden har mårdhunden en långvarig vintersömn.  
 
Finska studier antyder att konkurrensen mellan rödräv, grävling och mårdhund är 
begränsad, och de båda inhemska arterna har ökat parallellt med mårdhunden i 
södra Finland, 
 
Mårdhunden tar framför allt små byten. I motsats till många andra rovdjur tar för-
äldrarna i regel inte hem byten till lyan, utan honan jagar för att kunna ge ungarna 
di. Viktiga byten är smågnagare, näbbmöss, fåglar (arten har rapporterats göra stor 
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skada på t.ex. doppingar, skrattmås och andra våtmarksarter), grodor och ödlor. 
Arten kan dock äta det mesta, t.ex. hade fällda djur från Haparanda Sandskär mag-
säckarna fulla med havtornsbär och fett från sälkadaver som blandats upp med 
sand. 
 
Socioekonomiska effekter och kulturella effekter 
Spridning av parasiter med mårdhund kan komma att negativt påverka möjlighe-
terna till svamp- och bärplockning i Sverige i framtiden.  
 
Allmän vaccination av hundar och katter kan i framtiden bli ett allmänt krav om 
olika djurburna sjukdomar och parasiter kommer in i landet.  
 
Lyckas mårdhunden trots allt etablera sig i Sverige kan det vara nödvändigt med 
storskalig vaccinering av såväl rödräv som mårdhund, särskilt i samband med 
framtida utbrott av rabies. Det finns i dagsläget fungerande och godkända orala 
vaccin som kan spridas i naturen i kombination med olika typer av beten. För bästa 
resultat bör vaccinering ske två gånger årligen (en gång på hösten och en gång på 
senvintern). Kostnaderna för en sådan insats låter sig inte bedömas i dagsläget, men 
med tanke på de potentiellt mycket höga kombinerade tätheterna av rödräv och 
mårdhund kan det komma att handla om mycket stora summor. 
 
Mårdhund kan jagas för pälsen men värdet är inte särskilt högt. 
 
Hälsoeffekter 
I Europa har det klassiska rabiesviruset utvecklat olika varianter som är anpassade 
till olika vilda värddjur. Detta kan vara en snabb process, något som bl.a. visas av 
att det under 1900-talet i Europa har utvecklats en form anpassad till mårdhund. 
Under efterkrigstiden spreds rabies över Europa med rödräv, vilken även idag är 
det huvudsakliga värddjuret. Under senare år har dock mårdhundens betydelse som 
reservoar ökat, vilket ses som ett ökat antal rapporterade rabiesfall hos mårdhund, 
framför allt i nordöstra Europa. Om rabies skulle återinkomma till Finland skulle 
mårdhunden, tillsammans med främst rödräven, kunna fungera som reservoar för 
smittan och därefter i förlängningen bidra till att sjukdomen sprids till Sverige. 
 
Om tätheten av mårdhund blir tillräckligt hög kan introduktion av rabies leda till en 
etablering i populationen. Det är dock flera andra faktorer som också påverkar om 
smittan blir endemisk eller inte, såsom populationens dynamik, migration och soci-
ala beteende och framför allt vilka bekämpningsåtgärder som vidtas.  
 
De naturliga tätheterna av rödräv är inte alltid tillräckligt höga för att rabiesviruset 
ska kunna spridas effektivt; finska studier visar på ett gränsvärde på 0,63/km2. Det 
är därför tveksamt om de nuvarande stammarna av rödräv i Finland, Norge och 
norra Sverige är tillräckligt täta för att man ska kunna få en snabb spridning av 
rabies. I södra Sverige kan dock tätheten av rödräv uppgå till 0,7–1,0/km2, att jäm-
föra med 0,2/km2 i Norrbottens kustland. Detta ska i sin tur ställas i relation till 
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tätheter på 30 mårdhundar/km2 i produktiva områden i södra Finland, och i ett 
våtmarksområde i Finland har man noterat så mycket som 90 mårdhundar/km2. 
 
De potentiellt mycket höga tätheterna av mårdhund försvårar bekämpningen av 
rabies och ökar riskerna för smittspridning. Om rabies skulle drabba Finland krävs 
dock att infekterade och smittförande finska djur står i kontakt med den svenska 
mårdhundspopulationen för att risken för spridning till Sverige ska vara uppenbar. 
 
I samband med rabiesutbrottet i Finland på 1980-talet utgjorde mårdhund 77 % av 
de smittade djuren, och under rabiesutbrottet i Estland år 2005 utgjorde mårdhund 
mer än 50 % av de smittade djuren. Liknande uppgifter finns från Lettland och 
Litauen. 
 
Under perioden 1999–2003 konstaterade WHO en mycket kraftig ökning av antalet 
rabiesfall, framför allt i nordöstra Europa, Ryssland och Baltikum. Situation i Est-
land, Lettland, Slovakien och Tjeckien har sedan dess kraftigt förbättrats. Smittsi-
tuationen i Vitryssland, Ryssland och Ukraina är dock tyvärr fortsatt stabil på en 
hög nivå. 
 
Risken för att sjukdomen återigen sprids till Finland – som inte har haft något rabi-
esfall sedan 1991 – måste därför bedömas som stor. För att förhindra spridning 
lägger man ut beten med rabiesvaccin åt rävar och mårdhundar på båda sidor om 
den finsk-ryska gränsen.  
 
Mårdhunden kan vara bärare av en för människan mycket farlig inälvsparasit – 
rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis. Parasiten ger upphov till 
sjukdomen echinokockos. Mellanvärdar är normalt gnagare, framför allt sorkar. 
Förutom räv kan även hund, mårdhund och andra rovdjur fungera som huvudvärd 
för masken. 
 
Rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis finns i stora delar av världen 
norr om 28°N, men den har aldrig påvisats i Sverige. Norge (utom Svalbard), Fin-
land, Irland, Storbritannien och Malta hävdar också frihet från parasiten. Männi-
skan är inte del av parasitens livscykel, men kan infekteras vid intagandet av para-
sitägg. Infektion kan leda till alveolär echinokockos, en livshotande kronisk sjuk-
dom, varför parasiten ses som ett allvarligt hot om den skulle introduceras till Sve-
rige.  
 
Parasiten lever som en bandmask i huvudvärdens tunntarm, varifrån ägg förs ut 
med träcken. Äggen kan sedan förorena svamp, bär, växande grönsaker och djurfo-
der. Äggen är motståndskraftiga mot yttre påverkan och kan leva länge i det fria 
med bibehållen smittsamhet. När mellanvärden får i sig ägg frigörs larverna ur 
äggen och transporteras med blodet till främst levern, men även till andra inre or-
gan som lungor, hjärna m.m. Larverna förcystas och utvecklas till en vätskefylld 
blåsa som kan orsaka stor skada på det organ där den utvecklas. När huvudvärden 
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äter rått, infekterat kött av mellanvärden fullbordas livscykeln och nya maskägg 
kommer ut i miljön. Inkubationstiden varierar från några få månader till flera år. 
Dvärgbandmasken kan leva i flera år och en obehandlad bärare kan orsaka stor 
smittspridning. 
 
Echinokockinfektioner är mycket farliga för människan (betydande dödlighet) och 
sjukdomen är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, och inträffade fall ska 
anmälas till smittskyddsläkaren i berört landsting och till Smittskyddsinstitutet 
(SMI). För att förhindra att Echinococcus multilocularis introduceras till Sverige 
ska alla hundar och katter som införs avmaskas. I de länder där parasiterna finns 
varnar myndigheter för att plocka bär och svamp i smittade områden. 
 
En mycket närbesläktad art är hundens dvärgbandmask Echinococcus granulosus 
som finns spridd i områden med extensiv djurhållning och vallhundar. I Sverige 
har E. Granulosus tidigare förekommit i renskötselområdet, men efter stora insatser 
är den i dagsläget i det närmaste försvunnen från Sverige. De fall som konstaterats 
de senaste åren är samtliga följden av smitta utomlands. Mellanvärd är normalt får, 
get, nötkreatur, häst, ren och, i undantagsfall, människa. 
 
Rävskabb orsakas av ett ca 0,5 mm stort kvalster Sarcoptes scabiei, som gräver 
sina gångar inne i djurets hud. Rävskabben orsakas av ett kvalster som lever i dju-
rets hud och orsakar en mycket kraftig klåda. Det förstör också huden så att håret 
faller av. Angripna djur kan bli helt hårlösa och fryser ofta ihjäl. Skabbangrepp kan 
sekundärt leda till att andra infektioner får fäste. Rävskabb kan även angripa mård-
hund, lodjur, fjällräv, varg och tamhundar. Angripna mårdhundar kan gå länge med 
rävskabb och är på så sätt en effektiv vektor för spridning av parasiten. Introduk-
tionen av ytterligare en vektor för rävskabb kan i värsta fall komma att få negativa 
effekter för det redan i dagsläget mycket svaga beståndet av fjällräv. 
 
I Vitryssland har man konstaterat förekomst och spridning av trikinos (infektion 
medrundmaskar av släktet Trichinella) hos mårdhund. I Finland har man dessutom 
påvisat ett samband mellan tätheten av mårdhund och förekomsten av trikinos hos 
lodjur. Eftersom mårdhund ofta dödas av större rovdjur finns det en betydande risk 
för smittspridning mellan arter. De potentiellt mycket höga tätheterna av mårdhund 
gör att incidensen för trikinos ökar högst betydligt även för andra rovdjur. 
 
 
SKADOR PÅ BIOLOGISK MÅNGFALD 

Mårdhunden är mera knuten till våtmarker och vatten än andra rovdjur i samma 
storleksklass.  Ur vissa aspekter kan den jämföras med en mink (Mustela vison), 
men eftersom mårdhunden är betydligt större blir effekterna på biologisk mångfald 
delvis annorlunda. I vissa produktiva våtmarksområden i södra Finland har mård-
hunden mer än halverat andfågelproduktionen och helt slagit ut ovanligare arter 
som pungmes, brun kärrhök, och rördrom.  
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Eftersom mårdhunden kan fungera som spridningsvektor för flera allvarliga vilt-
sjukdomar kan ökade bestånd av mårdhund ha stor indirekt effekt på hotade och 
sällsynta rovdjur som lodjur och fjällräv (se vidare under Hotbild). 
 
 
FÖRFATTNINGAR 

Enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. är det förbjudet 
att importera främmande arter som kan bidra till spridning av smittsamma eller 
ärftliga djursjukdomar, eller skada inhemsk fauna. 
 
I jaktförordningen (1987:905) finns ett generellt förbud mot utsättning av vilt. 
Mårdhund får således inte släppas ut i det fria. Mårdhunden är fredlös och får jagas 
året runt. Jakt med drivande hund är dock begränsad till perioden 1 augusti–31 
januari. När det gäller jakt med grythund kan denna utföras året runt (1 juli–30 
juni). 
 
Fångsten har försvårats av att det fram till i dag (oktober 2008) inte finns några 
fälltyper som är godkända för fångst av mårdhund. Arbete pågår för att förändra 
lagstiftningen och planen är att alla fälltyper som är godkända för räv och grävling 
också ska kunna användas för fångst av mårdhund. I dagsläget finns bara ett munt-
ligt tillstånd för fällfångst från Naturvårdsverket.  
 
I Sverige liksom i Danmark och Norge är mårdhunden fredlös och får jagas året 
runt. Eventuellt bör detta utökas till ett krav på jakt. I flera länder där arten har 
etablerat sig har djurskyddsaspekterna vägts när man satt jakttiderna, t.ex. har man 
i Vitryssland en begränsad jaktsäsong (1 oktober–28 februari) och i Finland är 
honor med ungar skyddade under perioden 1 maj–31 juli. För att minska risken för 
fortsatt spridning från Finland till Sverige och Norge bör man uppvakta Finland att 
intensifiera skyddsjakten i angränsande områden, åtminstone i Åland, Nyland, 
Österbotten och finska Lappland. 
 
 
ANSVARIG MYNDIGHET 

Naturvårdsverket.  
 
 
ÅTGÄRDER (FÖREBYGGANDE/UTROTNING/KONTROLL) 

Förebyggande 
Att snabbt sätta in åtgärder för att utrota mårdhund är särskilt viktigt för mårdhund 
då den är mycket anpassningsbar, har stora kullar och förmågan att snabbt sprida 
sig långa avstånd. Beredskapsplaner bör utvecklas för att kunna snabbt och effek-
tivt utrota mårdhund så fort den upptäcks innan nya kullar föds och sprids vidare.  
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Övervakning av införsel- och spridningsvägar är mycket viktigt och en kostnadsef-
fektiv metod med tanke på de stora skador som den kan orsaka på biologisk mång-
fald. 
 
Utrotning och kontroll 
Primärt måste mårdhunden förhindras att etablera livskraftiga bestånd i Sverige. 
Mårdhund bör utrotas så fort som den upptäcks. Detta kräver storskaliga insatser i 
form av jakt och fångst i främst Norrbotten och Västerbotten (Kvarken). Erfarenhe-
ter från Finland och övriga länder där arten förekommer visar att det är i det när-
maste omöjligt att utrota ett etablerat bestånd. 
 
Arbetet med mårdhund är starkt beroende av engagerade forskare och friluftsmän-
niskor och har hittills fått mycket svagt stöd från miljömyndigheterna. Beredskaps-
planer för att snabbt utrota mårdhund finns inte idag. Möjligheterna att framgångs-
rikt bekämpa mårdhunden innan den hinner reproducera sig krymper avsevärt om 
myndigheterna inte har resurser och planer att snabbt sätta in insatser. Erfarenheter 
har visat att koordineringen och samarbetet mellan Naturvårdsverket och de läns-
styrelser som har det operativa ansvaret att utföra utrotning eller kontroll av mård-
hund är bristfällig, vilket naturligtvis försvårar insatserna. Konflikter mellan 
skyddsbestämmelser för jakt och fågelskydd i nationalparker och naturreservat, och 
behovet att av använda jakt för utrotning av mårdhund, försvårar bekämpningen. 
 
Vidtagna åtgärder 
Mycket lite har gjorts för att stoppa etablering och förökning av mårdhund i Sveri-
ge. Mellan 2005 och 2007 har det enligt olika rapporter avlivats ett tjugotal mård-
hundar i Norrbotten och fyra stycken i Västerbotten. De första aktiva insatserna 
från myndighetshåll genomfördes hösten 2006, då Länsstyrelsen i Norrbottens län 
initierade jakt på Haparanda Sandskär inom Haparanda skärgårds nationalpark. En 
viss jakt genomfördes våren 2007 då ön bevisligen fortfarande hyste mårdhund, 
varvid två mårdhundar avlivades. Därefter genomfördes inga fler jakter förrän 
våren 2008, trots kvarvarande mårdhundar, då ytterligare två mårdhundar avliva-
des. Orsaken till detta var oenighet inom länsstyrelsen kring myndighetens ansvar, 
roll och möjligheter i denna fråga. Bland annat rörde oenigheten frågan om jakt i 
den från jakt fredade nationalparken.  
 
P-A Åhlén, institutionen för Vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå, har haft i upp-
drag från Naturvårdsverket att ta fram en rapport om mårdhund (Åhlén 2007). 
Rapporten innehåller en kunskapssammanställning över artens nuvarande före-
komst och status, möjliga invandringsvägar och förslag på åtgärder, övervaknings-
plan samt en beredskapsplan för att hantera nyupptäckta mårdhundar. Ett utkast på 
projektrapport fanns färdigt redan 2006 men den är fortfarande opublicerad. Åtgär-
der mot mårdhund har också under lång tid begränsats av den oklara ansvarsfördel-
ningen mellan olika aktörer, samtidigt som avsaknaden av en förvaltningsplan 
bidrog till att det inte fanns några riktade pengar för arbete med mårdhund. 
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Under senare år har Norge utövat starka påtryckningar mot Sverige för att Sverige 
ska intensifiera åtgärderna mot mårdhund, då man med rätta anser att Sverige har 
en nyckelroll för att förhindra fortsatt invandring av mårdhund till Norge. 
 
Under hösten 2008 kom arbetet äntligen igång på allvar när Naturvårdsverket till 
slut satsade 1,5 miljoner på ett storskaligt pilotprojekt, Mårdhund – förebyggande 
naturvård, för att ta fram metoder för att detektera var det finns mårdhundar och 
därefter undersöka hur dessa kan fångas och avlivas på lämpligaste sätt. Arbetet 
leds av Fredrik Dahl och P-A Åhlén vid SLU i Umeå i samarbete med Länsstyrel-
serna i Norrbottens och Västerbottens län, Svenska Jägareförbundet och Natur-
vårdsverket. Sedan tolv föryngringar konstaterats över ett stort område i Norrbot-
tens län under 2008 har Naturvårdsverket satsat ytterligare 2,7 miljoner kr under 
2008 för att försöka utrota mårdhunden i Sverige. 
 
 
ÖVERVAKNING 

Genom att sätta ut rörelsestyrda webbkameror i områden där mårdhund har rappor-
terats kan förekomsterna bekräftas. Avsikten är att fånga in djuren, förse dem med 
radiosändare för att sedan spåra dem till boplatserna så att man successivt kan avli-
va hela familjegrupper. Projektet avslutas 2009-03-30 varefter det ska utvärderas. 
Visar utvärderingen att metoderna är framgångsrika så kommer arbetet förmodli-
gen gå vidare i form av en storskalig övervakning av invandrande mårdhundar och 
avlivning av dessa. 
 
 
INFORMATIONSSATSNING 

Jägareförbundet planerar tillsammans med Naturvårdsverket och berörda länssty-
relser en informationskampanj om mårdhund. I samband med denna avser man 
engagera Jägareförbundets medlemmar i det fortsatta arbete med att kartlägga före-
komsten av mårdhund i Sverige. För mer pålitliga kartering av förekomsten är det 
viktigt att sprida information om mårdhund till jägare och allmänheten.  
 
 
KUNSKAPSLÄGET 

Kunskapen om mårdhundens förekomst och ekologiska effekter i Sverige är brist-
fällig. Mårdhunden är ett mycket skyggt djur och det är påfallande vanligt med 
felrapportering när det gäller fynd av mårdhund. Vi behöver veta mer om före-
komsten av mårdhund, var den finns, om den reproducerar sig i Sverige, samtidigt 
som det behövs fördjupad kunskap om vilka ekologiska effekter arten har, och i 
vilken utsträckning den är ett problem för vilt- och tamdjurhälsan.  
 
Forskning om mårdhundens effekter på biologisk mångfald har bedrivits i Finland 
under de senaste 20 åren. DAISIE har publicerat en karta av mårdhundens före-
komst i Europa. 
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KOSTNADSBEDÖMNING 

Det saknas sammanställningar och beräkningar av kostnaderna för bekämpning av 
mårdhund och för dess skador på biologisk mångfald.  
 
Kostnader i Finland för att hålla mårdhundspopulationerna i skyddsvärda våtmar-
ker på en acceptabel nivå genom ekonomiskt stöd till fällor och materiel samt till 
frivilliga oavlönade jägare ligger omkring 3,3 Euro per hektar och år. Sverige är 
med sina drygt 9 miljoner hektar våtmarker – en femtedel av landets yta – ett av de 
länder i världen med mest våtmarksareal i förhållande till landets yta. Om siffran 9 
miljoner hektar multipliceras med 3,3 Euro så blir resultatet den tänkvärda siffran 
29,7 miljoner Euro per år. Detta under förutsättning att det finns tillräckligt med 
jägare som är villiga att ställa upp utan ersättning. 
 
 
EFFEKTER AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN 

Mårdhundens utbredning och antal förväntas öka med en stigande medeltempera-
tur. En norsk modelleringsstudie har visat att en ökning av växtsäsongens längd 
med 10 dagar och följande minskade snötäcke främjar spridningen av mårdhund 
och tillåter en invasion av betydligt flera habitat (Melis m.fl. 2007). Framför allt 
skulle en sådan förändring öppna upp spridningsvägarna över Nordkalotten med 
helt oförutsägbara effekter på utvecklingen på Skandinaviska halvön som resultat. 
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Bilaga G8 
Pilotorganism – Tallvedsnematod 
 
Tallvedsnematoden - Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) 
Nickle et al.  

 

 
Tallvedsnematod och dess vektor tallbock. Nematodteckning: Christer Magnusson, foto av tall-
bock: Ingrid Åkesson 

 
ARTINFORMATION 

Tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus) är en millimeterlång mask som 
kan orsaka omfattande skogsdöd. Den kan angripa i stort sett alla barrväxter men 
av våra barrträdsslag är det i första hand hos tall och lärk som angreppen kan ha 
dödlig utgång. Alla barrväxter kan dock vara smittspridare. 
 
Tallvedsnematoden är inhemsk i Nordamerika och nordamerikanska tallar är mot-
ståndskraftiga och kan leva i harmoni med nematoderna. Stora skogsskador har 
konstaterats bland annat i Japan, Kina och Portugal, där tallvedsnematoden har 
introducerats med angripet virke. De vanligaste tallarterna i Europa är alla känsliga 
för tallvedsnematoden, Pinus sylvestris (vanlig tall), Pinus nigra (svarttall) och 
Pinus pinaster (terpentintall, den art som drabbas i Portugal). 
 
Nematoderna lever i veden och ger skador i ledningsvävnaderna som medför att 
träden torkar ihjäl.  
 
Risken för stora skador är störst i områden där medeltemperaturen under sommar-
månaderna är över 20˚C, vilket innebär att de omedelbara skadorna sannolikt skulle 
bli små om tallvedsnematoden introducerades till Sverige idag. Det är för att för-
hindra stora skador mot slutet av seklet (2070-2100), då klimatet beräknas bli be-
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tydligt varmare, som vi måste vidta åtgärder redan idag för att förhindra introduk-
tion (Jordbruksverket 2008). 
 
Spridning 
I naturen sprids tallvedsnematoden av tallbocksarter, Monochamus spp., olika arter 
i olika delar av världen. I Sverige finns tre arter, tallbock, Monochamus sutor, 
kronbock, M. galloprovincialis, och granbock, M. urrosovi varav den senare är 
mycket sällsynt. I Portugal sprids nematoden med kronbock. 
 
Tallbock och kronbock sprider en harmlös släkting till tallvedsnematoden, Bur-
saphelenchus mucronatus, i Sverige. Detta innebär att ”spridningsapparaten” redan 
finns på plats i hela landet. Skulle tallvedsnematoden introduceras kan den spridas 
vidare effektivt. Eftersom symtomlösa infektioner troligen skulle dominera i bör-
jan, finns stor risk att ett angrepp obemärkt skulle kunna spridas under lång tid. 
 
Långväga spridning sker alltid med smittat trä och träprodukter, d.v.s. alltid med 
människans hjälp. Införs infekterat virke med tallbocksangrepp är risken för etable-
ring överhängande, eftersom medföljande tallbockar skulle flyga till närmaste tall. 
Det finns också en möjlig spridning utan tallbock även om den är mindre vanlig. 
Om smittat trä, flis eller bark placeras intill barrväxter utomhus kan regnvatten föra 
med sig nematoderna till trädens finrötter, speciellt om de är skadade. Även kon-
takt trä mot trä skulle kunna överföra smitta. 
 
Förflyttning av obehandlat virke över stora avstånd eller mellan kontinenter är den 
viktigaste orsaken till den storskaliga spridningen av tallvedsnematoden. Handeln 
med trä och träprodukter är sedan länge reglerad mellan olika länder, men träem-
ballage som transport- och förpackningsmaterial till alla typer av handelsvaror har 
varit oreglerat tills den internationella standarden för förpackningsvirke beslutades 
2002. Vid stickprovskontroller stoppas fortfarande icke godkänt träemballage vid 
import från länder utanför EU där tallvedsnematoden finns. Standarden har dock 
höjt kvaliteten avsevärt på det träemballage som används i den internationella han-
deln. Ännu värre är det med träemballage från Portugal, eftersom det inte finns 
några regler för träemballage inom EU samtidigt som det inte sker någon införsel-
kontroll av sändningar från andra EU-länder. Stickprovskontroller genomförs men 
det är mycket svårt att hitta sändningar från ett specifikt land på grund av den fria 
rörligheten inom EU. Träemballage från Portugal kan lätt komma till Sverige via 
något annat EU-land. Visserligen finns regler för Portugal, men de fungerar inte 
fullt ut. I stickprov på portugisiskt träemballage som under 2008 har tagits av Jord-
bruksverket, har laboratorieanalyser visat att det förekom tallvedsnematod i 13 av 
166 prover.  
 
Tallvedsnematoden upptäcktes i Portugal 1999 och året därpåinförde EU särskilda 
regler för ett avgränsat område i Portugal med mål att utrota tallvedsnematoden 
samt att förhindra vidare spridning. Se under Författningar nedan. Flera rapporter 
om vidare spridning inom Portugal har kommit under 2008, vilket visar att de por-
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tugisiska myndigheterna inte kunnat genomföra tillräckliga åtgärder för att begrän-
sa spridningen. Risken för vidare spridning är stor enligt EU-kommissionens in-
spektionsorgan Food and Veterinary Office (FVO). Detta bekräftas av att Spanien 
den 6 november 2008 informerade om ett fynd av tallvedsnematoden i regionen 
Estremadura nära den portugisiska gränsen.  Situationen inom EU måste därför 
betraktas som akut. 
 
Efter det att Jordbruksverket hittade tallvedsnematod i portugisiskt träemballage 
som kommit med varor till Sverige, intensifierades kontrollerna av träemballage. 
Samtidigt riktades fokus mot pinjebark som hämtas från Medelhavsområdet och 
säljs som dekorationsbark till trädgårdsanläggningar och som substrat i terrarier. 
Det kom nya uppgifter om att pinjebark inte kommer från pinjer (Pinus pinea) utan 
från terpentintall (Pinus pinaster), som är den art som drabbas av talldöd i Portu-
gal.  En del av denna bark kom från skogsområdet i centrala Portugal, där nya ut-
brott av tallvedsnematoden hade upptäckts. Analyser på barkprover visade dock 
inga tallvedsnematoder. 
 
Levande plantor och avskurna grenar (för prydnadsändamål) är en riskfaktor, om 
de kommer från smittade områden. 
 
 
KLIMATETS INVERKAN 

Med dagens klimat räknar man med att vi i huvudsak skulle få symtomlösa infek-
tioner i Sverige. Under enstaka år, med höga temperaturer i södra delarna av landet, 
kan förhållandena vara så gynnsamma för nematoderna att i första hand försvagade 
träd dör till följd av angreppen. I tidigare riskanalyser har man bedömt att detta 
skulle kunna leda till minskad virkesproduktion på grund av nedsatt tillväxt men 
det finns ingen forskning som belägger detta. 
 
Temperaturen är central för symtomutveckling hos angripna träd, men även torka 
och vattenbrist kan ha en avgörande betydelse. De flesta forskare anser att träden 
dör om medeltemperaturen under sommarmånaderna är 20°C eller däröver. Idag 
har vi 14–16°C i sommarmedeltemperatur i Sverige, men samtidigt vet vi att tem-
peraturen i samband med värmeböljor under vissa år kan överstiga 20°C.  
 
Jordbruksverket har nyligen publicerat en konsekvensanalys av angrepp av tall-
vedsnematod i svensk skog (Jordbruksverket 2008). I den konstateras att det är 
mycket svårt att uppskatta vilka skador vi skulle få till följd av en introduktion till 
Sverige. Simuleringar av olika scenarier utifrån svenska klimatdata har genomförts 
av en forskargrupp i England på uppdrag av Jordbruksverket. I ett framtidsscenario 
mot slutet av seklet då temperaturen ökat med 2–4°C visar simuleringarna att mel-
lan 24 och 40 % av de angripna tallarna skulle kunna dö. Det innebär att dagens 
generation av ung tallskog, skulle kunna vara inom farozonen om tallvedsnemato-
den skulle introduceras. 
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Torkstress gör träden känsligare för angrepp av tallvedsnematoden. Störst inverkan 
har varierande vattentillgång, eftersom träden går in i vila under längre torkperio-
der. 
 
 
EKONOMISKA SKADOR TILL FÖLJD AV EN INTRODUKTION AV 
TALLVEDSNEMATODEN 

I den ovan nämnda rapporten (Jordbruksverket 2008) konstateras att det är mycket 
svårt att bedöma de direkta skadorna av tallvedsnematoden, eftersom skadebilden 
påverkas av många olika faktorer. Flera av dessa faktorer är i dagens läge okända.  
 
Om tallvedsnematoden skulle upptäckas i Sverige, kommer omfattande bekämp-
ningsåtgärder att sättas in, eftersom arten är reglerad i växtskyddslagstiftningen.   
 
I dagsläget är kostnaderna för ett eventuellt utbrott av tallvedsnematoden betydligt 
lägre än för de tvingande åtgärder som skulle bli följden av ett eventuellt utbrott. 
Utrotningskostnaden har utifrån givna förutsättningar i Jordbruksverkets konse-
kvensanalys beräknats till knappt en miljard för ett angrepp på ca 10 km radie. 
Ökar storleken på det angripna området ökar kostnaden exponentiellt. Om det an-
gripna området skulle uppgå till 30 km skulle kostnaderna för utrotning enligt gjor-
da simuleringar uppgå till mer än 6 miljarder kronor. Om det angripna området 
vore så stort skulle man därför antagligen välja en annan strategi, inneslutning. 
Eftersom man inte tar bort smittan vid inneslutning finns en betydande risk att 
smitta trots försiktighetsåtgärder skulle spridas och nya infektionshärdar uppstå, 
vilka i sin tur skulle medföra nya kostnader (Jordbruksverket 2008). 
 
Kostnaderna för förebyggande åtgärder samt alternativen utrotning respektive inne-
slutning har beräknats i Jordbruksverkets konsekvensanalys. Slutsatsen blev att 
förebyggande åtgärder i form av inventeringar och kontroller är mycket små i för-
hållande till kostnader för en utrotningskampanj. Även inneslutningsalternativet 
kan bli mycket dyrt, eftersom området aldrig blir friskförklarat och att det är en stor 
risk att nya angrepp sker utanför den avgränsade zonen. Den ekonomiska skadan 
av ett utbrott beror också på utfallet av nya skogsbruksmetoder, som skulle införas 
om tallen hotas (Jordbruksverket 2008).  
 
 
KONSEKVENSER FÖR MILJÖN OCH FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 

Ändrade preferenser för vilka trädslag som ska väljas för nyplantering innebär 
förutom ekonomiska diskussioner sannolikt att frågan om nya främmande trädslag 
kan bli än mer aktuell än idag. På utpräglade tallmarker, där gran inte skulle passa, 
kan contortatall eller eventuellt andra trädslag bli aktuella. Vilka det blir får framti-
den utvisa. 
 
Ett utbrott av tallvedsnematoden skulle enligt konsekvensanalysen kunna få flera 
miljökonsekvenser och påverkan på biologisk mångfald:  
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• påverkan på områden som är avsatta för att främja biologisk mångfald 
samt de arter som förekommer i sådana områden, 

• påverkan på barrbevuxna marker som inte räknas som skogsmark, såsom 
mossar och hällmark 

• att avsatt naturhänsyn spolieras, 
• minskad spridningsmöjlighet för arter mellan olika områden genom att 

gröna korridorer försvinner, 
• inverkan på lokalklimatet, 
• höjd grundvattenyta till följd av omfattande avverkningar, 
• ökad avrinning, 
• mer körskador, 
• bortförsel av näring, 
• påverkan på skogarnas rekreationsvärden. 

 
Kostnaderna för miljöpåverkan enligt ovan har inte tagits med i konsekvensanaly-
sen. Mer fakta om tallvedsnematoden finns på www.sjv.se . 
 
FÖRFATTNINGAR 

EG-rättsakter 
För att främja handeln med växter inom unionen har EU en gemensam växtskydds-
lagstiftning. De grundläggande bestämmelserna finns i rådets direktiv 2000/29/EG 
om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till 
gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (spridningsdirektivet). Som 
komplement till direktivet finns ett antal andra direktiv samt beslut om tillfälliga 
nödåtgärder. I spridningsdirektivet listas tallvedsnematoden som en skadegörare, 
som inte får förekomma i barrväxter som importeras till EU. Dessutom finns det 
särskilda krav på åtgärder som ska uppfyllas för att trä och träprodukter ska få 
importeras. 
 
År 2000, efter upptäckten av tallvedsnematod i Portugal, fattade kommissionen ett 
beslut om tillfälliga nödåtgärder för att hindra spridning av nematoden inom EU. 
Beslutet som har ändrats flera gånger gäller fortfarande (kommissionens beslut 
2006/133/EG, senast ändrat den 25 november 2008, ej publicerat. Det nya beslutet 
förbjuder transport av barrträd och träprodukter från angränsande områden (hela 
Potugal), om det inte är behandlat enligt särskilda regler. Beslutet är skrivet så att 
det kan tillämpas om något annat EU-land skulle upptäcka tallvedsnematod, vilket 
nu är aktuellt för ett litet område i Spanien. I beslutet åläggs övriga medlemsstater 
att inventera förekomsten av tallvedsnematoden i inhemsk skog. 
 
Trots att särskilda bestämmelser har tagits fram för tallvedsnematod i Portugal, har 
det under 2008 visat sig att nematoden har spridit sig till andra delar av Portugal 
utanför det tidigare avgränsade området i Setubal söder om Lissabon. De nya om-
rådena finns i de centrala, skogrika områdena i Coimbra. Risken är stor för sprid-
ning med virke till andra länder, speciellt inom EU genom den fria rörligheten av 
varor. För att hindra sådan spridning ska att allt virke som lämnar Portugal vara 
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värmebehandlat enligt kommissionens beslut 2006/133 (ändrat den 25 november 
2008). Virket ska vara upphettat till minst 56°C i minst 30 minuter i kärnan av 
virket. Detta är ett internationellt accepterat krav för avdödning av tallvedsnemato-
den och används bl.a. i ISPM 15, den internationella standarden för förpacknings-
virke. De nya reglerna för träemballage från Portugal gäller för träemballage med 
ursprung i Portugal. Detta innebär problem vid kontroller av träemballage som 
kommer med varor till Sverige, eftersom det ofta är svårt att avgöra om ursprunget 
på virket är Portugal eller något annat EU-land. Då tallvedsnematoder har påvisats 
i flera prover på träemballage, kan man konstatera att nuvarande regler ger ett be-
gränsat skydd mot spridning av tallvedsnematoden från Portugal. Sverige har där-
för ensidigt infört akuta nödåtgärder mot träemballage från Portugal, se nedan. 
 
Svensk rätt 
I Sverige regleras åtgärder för att förhindra spridning av växtskadegörare i: 
1. Växtskyddslagen (1972:318) 
2. Förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. 
3. Jordbruksverkets föreskrifter 
 
Rådets direktiv 2000/29/EG om spridning av skadegörare är genomfört i svensk 
lagstiftning, bland annat genom Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS1995:94) om 
skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. Den svenska växtskyddslagstift-
ningen ger staten omfattande möjligheter att vidta åtgärder för att hindra spridning 
av reglerade växtskadegörare. Lagen ger staten tillträde till privat område samt rätt 
att gå in och utföra åtgärder för att utrota eller förhindra spridning. Detta innebär 
att Jordbruksverket kan besluta om avverkning och bortplockning av träd på exem-
pelvis privat skogsmark och i villaträdgårdar. Åtgärderna kan utföras på enskilda 
personers bekostnad. 
 
Vid eventuell bekämpning av tallvedsnematod i Sverige kommer växtskyddslagen 
sannolikt att ställas emot i första hand miljölagstiftningen (skyddade områden etc.) 
och skogsvårdslagen (regler om naturhänsyn vid avverkning m.m). Ur ett juridiskt 
perspektiv torde växtskyddslagen i allmänhet stå över både skogsvårdslagen och 
miljölagstiftningen. Principen Lex specialis säger att speciallagstiftning går före 
mer allmän lagstiftning och att ”lag som reglerar ett speciellt förhållande, äger i 
händelse av kollision företräde framför en lag av allmännare karaktär”. De åtgärder 
som vidtas av speciallagstiftningen, exempelvis växtskyddslagen, ska dock vara 
proportionella. 
 
Vid ett internationellt seminarium i Portugal i oktober 2008 konstaterade experter 
från flera länder med erfarenhet av tallvedsnematoden att en viktig framgångsfak-
tor är att lagstiftningen måste vara mycket tydlig i händelse av utbrott av tallveds-
nematoden. I beredskapssyfte måste det vara klarlagt hur olika lagar förhåller sig 
till varandra. Det gäller växtskyddslagstiftning, miljölagstiftning och i förekom-
mande fall brandlagstiftning. Det senare har varit problem i Portugal. 
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En annan slutsats är att växtskyddsmyndigheterna måste ha detaljerade regler för 
tillämpning av växtskyddslagstiftningen, samt ha beredskapsplaner för att omedel-
bart kunna vidta åtgärder om angrepp skulle konstateras. Beredskapsplanerna mås-
te omfatta ansvarsfördelning och beslutsvägar för alla involverade myndigheter och 
organisationer. Förutsägbara intressekonflikter ska ha identifierats och lösts i för-
väg för att möjliggöra snabba åtgärder.  
 
Akuta nödåtgärder i Sverige 
Efter det att tallvedsnematoden hade påvisats i flera prover av portugisiskt träem-
ballage har Sverige ensidigt beslutat vidta nödåtgärder om skyddsåtgärder mot 
introduktion av tallvedsnematod genom omärkt träemballage och stödjevirke från 
Portugal (SJVFS 2008:54). Målet med den svenska aktionen är dels att förhindra 
att tallvedsnematoder från infekterat, obehandlat portugisiskt emballage hamnar i 
svensk skog, dels att EU på längre sikt ska införa krav på ISPM 15 i hela unionen, 
eftersom det är känt att träemballage som är infekterat med tallvedsnematod cirku-
lerar på den inre markanden. 
 
De svenska reglerna säger att träemballage från Portugal som inte är märkt enligt 
den internationella standarden för förpackningsvirke ISPM 15 ska anmälas till 
Jordbruksverket samt destrueras genom förbränning.  
 
En medlemsstat har rätt att vidta tillfälliga akuta nödåtgärder, när någon allvarlig 
skadegörare hotar. Detta innebär vidare att kommissionen snarast måste ta upp 
frågan på agendan med mål att kunna införa samma regler i hela EU.  
 
 
ANSVARIGA MYNDIGHETER  

Jordbruksverket har ansvar för framtagning av föreskrifter. I händelse av utbrott 
berörs flera myndigheter. Med ovan nämnda konsekvensanalys som grund har 
Jordbruksverket beviljats medel för beredskapsövning och fördjupad konsekvens-
analys. I detta arbete kommer andra berörda myndigheter att involveras. 
 
 
ÅTGÄRDER 

Åtgärder i dagsläget är sådana som stipuleras i lagstiftningen, t.ex. importkontroll 
av virke och stickprovskontroll av träemballage. För Portugal gäller som nämnts 
ovan Jordbruksverkets nödåtgärder enligt SJVFS 2008:54.  
 
 
 
ÖVERVAKNING  

Alla medlemsstater ska inventera sina egna territorier enligt kommissionsbeslutet 
för att visa på frihet från tallvedsnematoden. Jordbruksverket inventerar skogsom-
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råden efter förekomst av tallvedsnematoden sedan år 2000, då det första beslutet 
om tillfälliga nödåtgärder kom till. Årliga rapporter skickas till kommissionen. 
 
Träemballage från sändningar från Portugal kontrolleras och provtas i stickprovs-
form. På grund av det allvarliga läget kommer provtagningen att utvidgas även till 
andra medlemsstater. 
 
 
INFORMATIONSSATSNINGAR 

Information i samband med de nya föreskrifterna om träemballage från Portugal 
finns på www.sjv.se. Jordbruksverket har informerat handelns parter om de nya 
föreskrifterna för träemballage och försöker påverka svenska företag som beställer 
varor i Portugal att kräva att varorna levereras med godkänt träemballage. 
 
 
KOSTNADSBEDÖMNING 

Kostnadsberäkningar har genomförts i den konsekvensanalys som beskrivs ovan. 
Beroende på vilka antaganden som görs inom beräkningarna kommer man till olika 
resultat. Generellt kan man kan dra slutsatsen att förebyggande åtgärder alltid lönar 
sig. De simulerade exempel som redovisas i rapporten visar att den årliga kostna-
den för förebyggande åtgärder ligger mellan en och tio miljoner. Jordbruksverkets 
verkliga kostnader idag för förebyggande åtgärder genom inventering och träem-
ballagekontroll är i genomsnitt 400 000 kr per år. 
 
Framtagandet av Jordbruksverkets konsekvensanalys har kostat 800 000 kr. För 
2009 har beviljats 950 000 kr för beredskapsövningar och en fördjupad konse-
kvensanalys.  
 
 
KUNSKAPSLÄGET 

Ett par stora forskningsprojekt med riskanalyser för tallvedsnematoden som mål 
har genomförts inom EU. Forskningen har intensifierats efter utbrottet i Portugal, 
men kunskapen om hur man ska gå vidare med åtgärder i Portugal är otillräcklig. I 
oktober 2008 samlade EU-kommissionen internationella forskare och specialister 
på tallvedsnematod för att försöka komma fram till ett gemensamt beslut om nya 
åtgärder i Portugal och i resten av EU. Man kan säga att kunskapsläget är relativt 
gott när det gäller skadegöraren som sådan, men när det gäller utrotning, bekämp-
ning och andra åtgärder finns det brister. Dessutom är kunskapen otillräcklig för 
beräkningar av risker och kostnader för eventuella utbrott, vilket framgår av Jord-
bruksverkets konsekvensanalys. 
 
REFERENSER OCH FAKTAUNDERLAG 

Jordbruksverket (2008). Konsekvensanalys av angrepp av tallvedsnematod i svensk 
skog. Jordbruksverket, Rapport 2008:19 
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Pest risk assessment of the Pine Wood Nematode (PWN) Bursaphelenchus xylo-
philus in Norway. Part 1. Opinion of the panel on plant Health of the Norwegian 
Scientific Committee for Food Safety 26.09.2008, dok.nr. 08/ 906-4. 

Report on the International Seminar on Control Strategies for Pine Wood Nema-
tode in Portugal (Lisbon, 7-9 October 2008). EU-kommissionen. 
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