
Invasiva främmande arter
Vad är invasiva främmande arter och varför är de ett problem

Lagstiftning
Vad kan vi göra?



Vad är en invasiv 
främmande art och vad 
är problemet med dem?

En art – växter, djur, svampar och 
mikroorganismer - som med 
människans hjälp, avsiktligt eller 
oavsiktligt, tagit sig till ett nytt 
område och där orsakar skador på 
biologisk mångfald genom t.ex. 
konkurrens, predation eller 
sjukdomsspridning.

Sandlupin Hemavan foto: Elin Martinsson(Länsstyrelsen

IAS: Invasive Alien Species



Obs, viktig skillnad!

• Främmande = kommit med 
hjälp av människa

• Naturlig spridning = kommit 
av sig själv

• Invasiv = Orsakar problem 



Främmande art: 
Art som introducerats utanför sitt naturliga utbredningsområde efter år 
1800 och som kan överleva och reproducera sig.

• Det finns omkring 12 000 främmande arter i miljön i EU och andra europeiska länder
• Det finns omkring 2 000 främmande arter i Sverige

Invasiv främmande art: 
Främmande art vars introduktion/spridning har konstaterats hota eller 
negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.

• 1200 – 1800 arter betraktas som invasiva i EU
• Cirka 390 betraktas som invasiva i Sverige
• Därutöver finns ett stort antal dörrknackare

Mördarsnigel
Svarthuvad snigel



Negativa effekter 
på grund av IAS

• De sprider sig kraftigt och konkurrerar ut/dödar 
andra arter och förändrar naturliga miljöer. Det 
blir färre arter – lägre biologisk mångfald.

• Kan  orsaka stora ekonomiska skador på jord-, 
skogs- och vattenbruk, vägar, hus, 
dammanläggningar…

• Kan påverka hälsan hos människor, djur och 
växter, ex dvärgbandmask hos mårdhund och 
giftiga växter såsom jätteloka

Kraftig ökning av IAS på grund av ökad global 
handel och resande samt klimatförändringen

Vresros foto: LiseLott Flemming, NTM-centralen



Förordningen om förebyggande och hantering 
av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter (nr 1143/2014)

 Finns en tillhörande lista /unionsförteckning över vilka 
invasiva främmande arter som måste bekämpas. 
Omfattar i dagsläget 66 arter. Ca 20 ytterligare arter är 
under diskussion om de ska tillföras listan

 Arter ska antingen utrotas eller hanteras, dvs 
spridningen ska begränsas

 Förordningen möjliggör för medlemsländer att göra 
egna nationella listor 

Vad säger lagen - EU



Arter som står med på EU-listan får INTE:
- Importeras
- Hållas 
- Säljas
- Transporteras
- Användas eller utbytas
- Födas upp
- Tillåtas reproducera sig, växa eller odlas
- Släppas ut i miljön



EU-listade arter i Västerbotten

Djur Växter
Mårdhund (enstaka förekomster i 
Västerbotten)

Smal Vattenpest

Bisam Jättebalsamin
Kinesisk Ullhandskrabba –enstaka 
förekomst

Jätteloka

Signalkräfta – finns ej längre i AC Tromsöloka



EU-listade arter = Fastighetsägarens ansvar

• Den som äger en fastighet måste bekämpa EU-listade invasiva 
främmande arter vid den egna fastigheten. 

• Inte landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor – här har 
Naturvårdsverket/Jägareförbundet ansvaret för bekämpning. 

• Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga
• privatpersoner
• kommunala och statliga fastighetsägare
• bolag som äger fastigheter



Jättebalsamin
Impatiens glandulifera

• Kommer från västra Himalaya (Indien, Pakistan och Nepal

• Förvildad i Sverige 1918

• Finns numera i nästan hela Europa

• Kan bli 2,5 m hög och bildar täta bestånd

• Sprider sig med frön

• Ettårig växt

• Producerar mycket nektar och drar till sig pollinatörer, till 
exempel bin. Detta gör att de inhemska växterna får färre 
besök av pollinerare och därmed minskad frösättning

• Näringsomsättningen ändras i marken där den växer och 
det missgynnar andra arter

Jättebalsamin foto: Linda Backlund/Länsstyrelsen



Jätteloka

• Kommer från västra Kaukasus i Ryssland och Georgien
• Första bekräftade fyndet i Sverige 1900
• Vanlig i södra Sverige, flertalet lokaler i norra Sverige
• Kan bli 5 m hög
• Ofta bara en stam
• Växer 3-5 år innan den sätter blommor. 
• Blommar bara en gång! 
• Blomställning platt
• Sprider sig bara med frön!
• Självbefruktande
• Fröbank 5 år
• Lätt att förväxla med Tromsöloka
• GIFTIG!!! Orsakar svåra brännskador på huden

Jätteloka foto: Länsstyrelsen



Tromsöloka
• Kommer från Iran och angränsande delar av 

Turkiet och Irak
• Första bekräftade fyndet i Sverige 1935
• Vanligast i mellersta Norrland, främst 

Västerbotten
• Kan bli 4 m hög
• Flerårig
• Ofta flera stammar
• Blommar flera gånger
• Förökar sig både vegetativt och med frö
• Blomställning är välvd
• Lätt att förväxla med Jätteloka
• GIFTIG!!! Orsakar svåra brännskador på huden



Gul skunkkalla
• Kommer från västra nordamerika

• Gul skunkkalla hör till kallaväxterna och har 30 till 
150 cm avlånga, blanka blad med korta skaft i 
rosetter från jordstammen.

• En planta kan bli upp till 80 år gammal

• Förökar sig med frön. Bildar fröbank

• Finns i södra delarna av Sverige. Bedöms som 
invasiv i landet.  Första förekomst i Västernorrland 
2020  

• Växer tätt, bildar stora bestånd och tränger undan 
andra arter. 

• Effekten av artens spridning blir stor eftersom den 
kan etablera sig i relativt ostörda, naturliga miljöer, 
som stränder, kärr och sumpskogar.



Bisam

• Kommer från Nordamerika
• Förvildad i Sverige ca 1950
• Finns numera i nästan hela Europa och Asien
• Ser ut som liten bäver men svans platt från sidorna, 

inte uppifrån som bävern har
• Lever i sjöar, stilla åar, våtmarker samt kustnära 

havsområden
• Äter vattenväxter, fisk, kräftor och grodor. Kan äta 

mycket musslor om det finns
• Bygger små bäverlika en meter höga hyddor eller 

gräver bon i strandbrinkar
• Kan underminera vägbankar, strandbrinkar och 

fördämningar



Svensk lista / Nationell 
förteckning

• Arter som är viktiga för Sverige utöver EU-arterna

• Förslag på lista till regeringen hösten 2022?

• Baseras på Artdatabankens riskklassificering:

Riskklassificerat 1033 arter
• 12 organismgrupper, ex kärlväxter, fiskar, fåglar, alger, svampar, 

mossor etc
• Bedömd risk för sannolikhet att arten utgör/kommer att utgöra 

en risk för inhemsk biologisk mångfald
• Bedömning sker utifrån
1) Hur hög risk för att bli invasiva (1-4)
2) Hur stor ekologisk effekt kan arter orsaka (1-4)

Kaukasiskt fetbland Foto: Lena Bondestad länsstyrelsen 
Norrbotten

Samlat 
riskutfall
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Landarter på förslag för en nationell förteckning

Foto: (övre vänster till nedre höger): , Inger Weidema (NOBANIS), Hans Erik Svart (NOBANIS), Hasse Lundqvist 
(Pixabay), Ölands botaniska förening)  

Strandkotula

Kanadensiskt gullrisVresros

Blomsterlupin

Parkslide

• Sibiriskt och kaukasiskt fetblad
• Spärroxbär
• (sandlupin och höstgullris)
• (jätteslide och hybridslide)
• Mink



Varför är det så viktigt att bekämpa invasiva 
främmande arter?
• Påverkar den biologiska mångfalden negativt
• Kan föra med sig sjukdomar
• Kan vara giftiga
• Kan förstöra jord-, skogs- och vattenbruk, vägar, hus, 

dammanläggningar 
• Bekämpning kan fort bli dyrt…



• Kostnaderna för bekämpning av IAS ökar 
exponentiellt med tiden.

• Att kunna agera snabbt och effektivt är därför 
helt avgörande för att minimera skador och 
kostnader.

• Utrotning är vanligen bara möjligt i ett tidigt 
skede.



Exempel på kostnader för utförda 
bekämpningsåtgärder 

• Skåne: Utrotning 2016 av växten sydfyrling/vattenkrassula på en lokal efter tidig 
upptäckt. Kostnad 100 000:-

• Skåne: Utrotning 2018 av sidenört på tre lokaler efter tidig upptäckt.     Kostnad 75 
000:-

• Skåne: Bekämpning av vresros efter etablering av arten. Kostnad hittills cirka 200 
miljoner (Länsstyrelsen, kommuner, LIFE-projekt). 

Bekämpning av vresros  foto: Lena Bondestad/Länsstyrelsen

• Utrotning 2018 av solabborre i en damm med utflöde till Vättern.
• Från upptäckt till utrotning tog det drygt en vecka.
• Effektivast och billigast hade varit att använda rotenon men det var inte 

möjligt av flera skäl. Istället pumpades vatten bort med hjälp av 
brandkårens pumpar. Därefter slamsugning, dikesgrävning mm.

• Kostnad 450 000:- Solabborre foto: Karl-Magnus Johansson/Länsstyrelsen



Årsmedeltemperatur i 
Sverige idag och om 50 år
Från Artdatabankens rapport 2019: 
Klassificering av främmande arters 
effekter på biologisk mångfald i 
Sverige

Klimatuppvärmningen 
gör att fler 
främmande arter 
sannolikt kommer till 
Sverige. Många av 
dem kan bli invasiva. 



Trädgårdsnäring – vanligaste spridningsvägen 
för främmande arter in i Sverige



Parkslide
• Kommer från Japan, Korea, Taiwan och Kina
• Förvildad i Sverige 1909
• Finns numera i nästan hela Europa
• Kan bli 2,5 m hög och bildar täta bestånd
• Kan bilda nya plantor från 0,7 mm stora

rotbitar!
• SVÅR att bekämpa
• Extremt kraftiga rötter, kan växa igenom

byggnader och vattenledningar!
• Kan ha 5-6 m långa rhizom rötter
• Rotsystemet är extremt livskraftigt och kan 

överleva i 30 år utan att det finns något
grönt skott



Vresros

• Kommer från västra Himalaya (Indien, 
Pakistan och Nepal

• Förvildad i Sverige 1918
• Säljs fortfarande som trädgårdsväxt
• Kan bilda stora, täta och taggiga bestånd
• Sprider sig med nypon/frön och rotskott
• Kan bilda nya plantor från små rotbitar
• Nypon/frön kan flyta i 40 veckor – både söt-

och saltvatten
• Förändrar miljön genom att binda ihop 

sandmarker – försämrar för sandlevande 
arter

Vresros foto: Linda Backlund/Länsstyrelsen



Kanadensiskt gullris

• Kommer från Mexiko, södra och östra 
USA och Kanada

• Förvildad i Sverige 1870

• Kan växa i princip överallt – mycket 
anpassningsbar

• Bildar flera tusen frön per planta
• Sprider sig med både frön och utlöpare

• Rötter avsöndrar gift som försvårar för 
andra arter att växa där



Spansk skogssnigel

• Kommer från Frankrike (inte Spanien som man 
först trodde)

• Förvildad i Sverige 1975
• Kallas vanligtvis ”mördarsnigel”
• Hot mot inhemska sniglar och snäckor
• Stora skador på växtlighet – trädgårdar, 

handelsträdgårdar och jordbruk
• Ensilage blir förstört om det innehåller en snigel
• Kan lägga över 400 ägg per individ
• Vuxna individer dör när vintern kommer, bara 

unga sniglar övervintrar
• Kannibalistisk – kan äta både egna arten och 

andra snigelarter, främst döda eller skadade 
sniglar.





Vad kan vi göra?



Förslag på åtgärder

1. Rapportera

2. Stoppa spridningen!
• Hantera trädgårdsavfall rätt
• Transportera avfall rätt
• Kompostera rätt
• Hantera exotiska djur rätt
• Köp inte invasiva främmande arter – artkunskap
• Ge inte bort invasiva främmande växter om du har sådana

3. Bekämpa!
• Ta bort dina egna invasiva främmande arter
• Hjälp någon annan att ta bort dem



1. Lär er känna igen arterna och rapportera!!

Växter
www.invasivaarter.nu
www.artportalen.se

”Jägareförbundets djur”
tipsafrämmandearter@jagareförbundet.se

http://www.invasivaarter.nu/
http://www.artportalen.se/
mailto:tipsafr%C3%A4mmandearter@jagaref%C3%B6rbundet.se


2. Stoppa spridningen! Låt inte bekämpningen bli
en spridningsväg. 



3. Bekämpa invasiva 
främmande arter
• Gör en bekämpningsplan innan du börjar, en

bekämpningsinsats kan annars bli en spridningsrisk! 
• Naturvårdsverket har en metodkatalog som vägleder

hur olika IAS kan bekämpas (är under 
vidareutveckling)

• Kontakta Länsstyrelsen för rådgivning



Bekämpningsplan

1. Identifiera beståndet

2. Välj metod

3. Ta reda på hur du ska hantera växtavfallet. Ta 
kontakt med kommunens återvinningscentral om du 
har stora mängder avfall. Observera att avfall från 
invasiva arter ALLTID ska förbrännas. 

4. Planera uppföljning. Ingen invasiv växt kan 
bekämpas på ett tillfälle, uppföljning behöver alltid 
göras. Hur lång tid en bekämpning tar skiljer sig från 
art till art. Exempelvis tar jättebalsamin ca 2-3 år att 
bekämpa, lokor 8-10 år. 

Du behöver ALLTID 
markägarens tillstånd för 

att bekämpa IAS!!!



Finns inga ekonomiska stöd

• I dagsläget finns inga ekonomiska stöd att få om du är fastighetsägare
• EU-listade arter lagkrav att bekämpa

• Stoppa spridningen för allas skull – hjälp varandra!



Jättebalsamin



Jätteloka/Tromsöloka



• Bekämpning :  
o Bäckröding i Abborrvattenbäcken
o Vattenpest i Sand och Skallön
o Sandlupin i Hemavan
o Jättebalsamin i Skellefteå- och 

Umeåområdet
o Vresros i Snöans och Holmöarnas 

naturreservat
o Mördarsnigelsök med hund
o Inventeringar
o Ta bort IAS i skyddade områden
o etc

Vad jobbar vi med i Västerbotten





Gul skunkkalla
Lysichiton americanus

• Mycket storväxt med en krypande 
jordstam

• Över en meter hög och täcker ungefär 
en kvadratmeters yta

• Stora meterlånga, glansiga gröna blad
• Blommar i maj
• Blomman består av en grönaktig kolv i 

storlek med en majskolv som sitter 
omgiven av ett stort långt klargult blad

• Blommorna drar till sig många flugor 
och har en stark kvalmig doft, främst 
när den vissnar, som gett växten dess 
namn

• Börjar blomma först efter tre till sex år.



Vresros foto: Linda Backlund/Länsstyrelsen Vresros foto: Linda Backlund/Länsstyrelsen

Tack!



Illustrationer

Illustrationer arter: Jakob Robertsson/Typoform.
Illustrationer hantering: Li Rosén Zobec/Typoform
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