


2

Invasiva främmande växter
Vad gör vi åt dem?

Mora Aronsson 2021-04-28

SLU Artdatabanken



Invasiva främmande 

arter
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En främmande art …

… har med människans hjälp, 

avsiktligt eller oavsiktligt, spridits 

utanför sitt naturliga utbrednings-

område 

En invasiv främmande art

… främmande art vars spridning 

hotar eller negativt påverkar 

biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster.



EU-FÖRORDNING OM INVASIVA FRÄMMANDE ARTER
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• Förebygga och minimera negativa effekter på biologisk mångfald

• Gäller såväl avsiktlig som oavsiktlig introduktion och spridning

• Unionsförteckning över invasiva främmande arter – idag 66 st

• Möjlighet till nationell förteckning



EUs förordning



Förbud

Invasiva främmande arter 

listade av EU får inte:
• föras in

• hållas

• födas upp

• transporteras

• släppas ut på marknaden

• användas eller utbytas

• tillåtas reproducera sig, växa eller odlas

• släppas ut i miljön



37 första arter på unionsförteckningen – 2016

6 av dem finns i svensk natur



sidenört smal 
vattenpest

jätteloka bisam jättebalsaminmårdhund

12 nya arter till unionsförteckningen – 2017

6 av dem finns i svensk natur



Gudaträd

Japansk humle

Solabborre

17 nya arter – 2019

3 funna i Sverige

Totalt 66 arter

36 växter



Process för framtagande 

av nationell lista

Artdatabanken på uppdrag av NV och 

HaV – klar januari 2018

Artdatabanken på uppdrag av NV och 

HaV – klar december 2018

NV och HaV i samverkan med andra 

myndigheter

2019-2021



Framtida klimat





Kategorierna

Ingen påverkan

Låg påverkan

Potentiellt hög påverkan

Hög påverkan

Mycket hög påverkanSE

HI

LO

PH

NK



Kotula på nordöstra Ölands strandängar

Foto: Thomas Gunnarsson

SE
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2011-2015 2016-2018

Kotula SE



Spärroxbär           – Stora Alvaret, Öland

Snart det vanligaste oxbäret på alvaret!

Foto: Thomas Gunnarsson

SE



NK

Tallskog i Åhus, Skåne

100 arter förvildade vedväxter

Foto: Mora Aronsson



Arter listade av EU



Jättebalsamin SE



Gul skunkkalla SE



Jätteloka SE



Några andra 

problemarter



Blomsterlupin SE



Parkslide

Foto: Lisbeth Gederaas

SE



Jätteslide

Foto: Lisbeth Gederaas

SE



Kanadensiskt gullris SE



Foto: Arild Lindgaard

Vresros SE



Foto: Mora Aronsson

Bekämpning av vresros, Halland



Rapportera!

invasivaarter.nu Artportalen



Mer information om 

invasiva arter

• Naturvårdsverket -

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/

• SLU Artdatabanken -

https://www.artdatabanken.se/arter-och-

natur/Dagens-natur/riskklassificering-av-

frammande-arter/

• Rapportera - Invasivaarter.nu

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/riskklassificering-av-frammande-arter/

