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Olika lagstiftningar

Arter av betydelse på EU-nivå

Kompletteras med arter av betydelse för Sverige

Främmande arter som inte omfattas av denna lagstiftning kan ev. omfattas av… 

Flera ansvariga aktörer, Naturvårdsverket, 

Havs- och vatten myndigheten, mfl.

Jordbruksverket är ansvarig Svensk myndighet



Enheten för riskvärdering av växtskadegörare

o Etablerades 2016

o Två analytiker:
o Johanna Boberg och Niklas Björklund

www.slu.se/riskvardering
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Vårt uppdrag

Oberoende vetenskapligt underlag för 

att understödja Jordbruksverkets

hantering av växtskadegörare

 Reglerade växtskadegörare
och de som potentiellt kan komma att bli 

reglerade

 Växtskadegörare i terrestra miljöer
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Målet

 Bidra till en effektivare hantering av 

växtskadegörare för att:

 Skydda produktionen av växter 

och växtprodukter

 Skydda den biologiska 

mångfalden och andra värden 

kopplade till växter
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andra värden
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Definition av karantänskadegörare

• Måste bl.a. uppfylla följande kriterier
• Förekommer inte inom territoriet

• inte någon stor utbredning inom detta territorium
• Etablering skulle få oacceptabla ekonomiska, miljömässiga eller 

sociala konsekvenser
• Det finns genomförbara och effektiva åtgärder

Kategorier av växtskadegörare

• EU-karantänskadegörare
T.ex. tallvedsnematoden

• Karantänskadegörare för skyddad zon
T.ex. koloradoskalbaggen

• Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
• Begränsa de ekonomiska konsekvenserna
• Bara skadegörare på växter för plantering



Riskvärdering av växtskadegörare

Pest risk analysis (PRA)

En metodik för att ge en vetenskaplig grund
för beslut om fytosanitära åtgärder för ett
visst område

Bakgrund i IPPC 

• Förhindra introduktion och spridning
av skadegörare

• Främja rättvis och säker handel

Internationella standards för riskvärderingar
av växtskadegörare



Spridnings-
förmåga

Sannolikheten
för 

introduktion

Sannolikheten
för etablering

Potentiella
konsekvensens
storlek

Total bedömningen av risken

Stegen i en riskvärdering

Riskhantering - Jordbruksverket
Lämpliga åtgärder



Spridnings-
förmåga

Sannolikheten
för 

introduktion

Sannolikheten
för etablering

Potentiella
konsekvensens
storlek

Hanteringsåtgärder

Inventering, bekämpning 
och utrotning

Begränsa artens utbredning 
för att förhindra vidare 
spridning

Prevention och 
övervakning

Minska de negativa 
effekterna genom olika 
skötselmetoder



Riskrankning

• Prioritera arter för övervakning

• Identifiera arter för vidare

bedömning

• Identifiera arter för beredskap-

och bekämpningsplaner

• Sprida information
Foto: Zdeněk Chalupský, Pixabay



FinnPRIO

• Enligt IPPC-standards för PRA

• Semikvantitativa riskbedömningar

• Osäkerheten kvantifieras

• Risken bedöms både med och utan effekterna av nuvarande 

åtgärder (regelverken för import av växter och växtprodukter)

Heikkilä et al. 2016. FinnPRIO: a model for ranking invasive 

plant pests based on risk. Biological Invasions. 18:1827‐1842.



FinnPRIO - struktur

o Sannolikheten för introduktion

o Sannolikheten för etablering inkl. spridning

o Troliga konsekvenser

o Skadegörarens hanterbarhet

möjligheterna att förebygga och kontrollera 



INTRODUKTION

o Global utbredning

o Identifiering spridningsvägar

o Spridning med varan (med och utan

officiella åtgärder)

o Volym handel

o Förflyttning vid ankomst

ETABLERING inkl. SPRIDNING

o Överlevnad och reproduktion

o Utbredning av värdväxt

o Spridningshastighet

o Egenskaper som gynnar invasion
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KONSEKVENSER

o Ekonomiska

o Skattning direkta ekonomiska förluster

o Skattning indirekta ekonomiska förluster

o Miljö och social påverkan

o Negativ påverkan på ekosystem

o Påverkan på sociala och kulturella

värden



INTRODUKTION   x ETABLERING inkl. SPRIDNING   x KONSEKVENSER

Riskrankning resultat

Beräkning av total risk:
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Riskplot:
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Sammanfattning

o Vårt uppdrag är att utföra riskbedömningar enligt internationell

standard för att understödja…

o … Jordbruksverkets riskhantering av de växtskadegörare som 

omfattas av EU-förordningen om skyddsåtgärder mot 

växtskadegörare (2016/2031)

o Likheter mellan riskvärderingar som görs under olika lagstiftningar

o Riskranking för reglerade växtskadegörare pågår


