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Introduktion 

I januari 2015 började den nya EU-förordningen om främmande arter att gälla.  Med anledning 

av denna förordning har Naturvårdsverket reviderat den nationella strategin och handlings-

planen om främmande arter från 2008. Uppdraget redovisas i rapporten Invasiva främmande 

arter – redovisning av ett regeringsuppdrag (2014-12-18, NV-00684-14). Arbetet fokuserar på 

vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppfylla kraven i EU-förordningen om IAS.  

Inom miljö- och naturvården finns det ett behov av att etablera ett kunskapsnätverk kring 

främmande arter. Ett sådant nätverk kan stödja de sektorsmyndigheter som ansvarar för 

främmande arter i förvaltningsarbetet och därmed underlätta samverkan och koordinering. 

Redan idag finns ett nordiskt/nordeuropeiskt nätverk, NOBANIS, med portal om främmande 

arter. Sverige deltar i detta nätverk. I redovisningen av regeringsuppdraget identifieras flera 

behov som är grundläggande för miljöövervakning av invasiva främmande arter. En 

grundförutsättning är att de främmande och invasiva arter som redan finns i landet och de som 

befaras komma in definieras och uppdateras i ett central register. 

SLU fick i december 2013 genom ett samverkansprojekt mellan SLU, Naturvårdsverket, Havs- 

och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, ett uppdrag av NV att påbörja utvecklingen av 

miljöövervakning av främmande arter genom två delprojekt inom pilotprojektet 

”Miljöövervakning – främmande arter”. I december 2014 redovisades den del av uppdraget som 

omfattar förslag till kriterier för riskklassificering av främmande arter.  

Denna rapport utgör den andra delen av SLU´s uppdrag som handlar om kunskapsuppbyggnad.  

Uppdraget är att redovisa vilken kompetens inom universitetet som är relevant för arbetet med 

att uppfylla EUs förordning. Resultatet av projektet blir ett underlag till de nationella 

myndigheterna som utses att hantera EU-lagstiftningen om invasiva främmande arter i Sverige, 

med fokus på miljöövervakning. Nedan följer en sammanställning av vilka artiklar i förordningen 

som SLU har kompetens att bidra till arbetet med invasiva främmande arter. Innehållet i denna 

rapport är SLU:s. 

Institutioner vid SLU som bidragit till sammanställningen: 

ADb – ArtDatabanken  

Ekologi – Institutionen för ekologi  

IAPF – Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning  

IVM – Institutionen för vatten och miljö 

SLU Aqua – Institutionen för akvatiska resurser 

SRH – Institutionen för skoglig resurshushållning 

VFM- Vilt, Fisk, och Miljö 

VPE – Institutionen för växtproduktionsekologi  

 



Kunskapsuppbyggande förberedelser inför EU-förordning om invasiva främmande arter – ett pilotprojekt inom ”Miljöövervakning – främmande 

arter” 

 4(24) 

Mora Aronsson, Annika Sohlman och Lena Tranvik, alla vid ArtDatabanken, har sammanställt de 

olika institutionernas bidrag. 
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Sammanfattning 

SLU´s kan med sin kompetens avseende främmande och invasiva arter bidra med att:  

 bygga upp ett övervakningssystem 

 bygga upp ett nätverk för rapportering och kartläggning 

 bygga upp ett early warning system (alertsystem) 

 bygga upp ett register över alla potentiellt invasiva arter så att de blir möjliga att 

rapportera 

 göra statusbedömningar av de invasiva arterna  

 bistå med konsekvensanalyser av introduktion/spridning av invasiva arter 

 ta fram underlag för rapportering till EU-kommissionen 

Sammanfattning av berördra institutioners kompetens med relevans för uppdraget 

ArtDatabanken  är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Genom Artportalen 

samlar vi in och förmedlar fynduppgifter om Sveriges arter samt bedömer och analyserar 

tillståndet för dessa. ArtDatabanken har deltagit i utvecklandet av den svenska strategin för 

främmande arter och har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat en webbportal åt 

Nobanis – European Network on Invasive Alien Species, en portal med information om 

invasiva främmande arter i norra Europa. ArtDatabanken tillhandahålla aktuella namn på 

arter med hjälp av en nationell taxonomisk databas, Dyntaxa.  

 

Ekologi – Institutionen har en bred erfarenhet av forskning om invasiva och introducerade 

arter som spänner över olika taxa, från insekter till däggdjur. Processer som studerats är 

etableringsframgång, genetisk variation, evolution och populationsdynamik i relation till 

förutsättningar under etableringsfasen, i relation till artens spridningsekologi, 

kolonisationshistorik, och isolering  samt bekämpningsåtgärders effektivitet. För detta 

arbete används olika metoder såsom fältinventeringar, modellering, framtagning av 

prognoser, molekylära analyser och analyser av stora dataset (inkl citizen science data). 

Organismerna som studeras är terrestra och återfinns inom både jordbruk, skogsbruk och i 

naturliga system. Institutionen är representerad i EPPO´s (European plant protection 

organization) skogspanel. 

 
IAPF (institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning) har erfarenhet av 

användning av exotiska växter för urbana miljöer och risker med invasivitet. I växtmaterial-

forskning och utbildning vid institutionen studeras exotiska växter för urbana miljöer både i 

fråga om deras estetiska uttryck och ekologiska plats i olika typer av vegetationssystem. 

Institutionen kan bidra med ett perspektiv kring hållbar växtanvändning för urbana miljöer 

där användningen av exotiska arter är en del av detta men där användningen av arter som 

blir invasiva ska undvikas. Analys av arters invasiva risk skall vila på en sund och vetenskaplig 

grund och vara kontextanpassad. Vi kan också bidra med kunskap och nätverk när det gäller 
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tidig upptäckt av möjliga invasiva arter i urbana miljöer. Institutionen har en tradition av att 

bedriva samprojekt tillsammans med kommuner och entreprenörer inom den gröna 

sektorn.  

 

IVM har erfarenhet av att designa, driva och genomföra övervakningsprogram i limniska 

miljöer. Institutionen kan bidra med modellering av potentiella receptorhabitat där vi har 

erfarenhet från modellering av bl.a. vandrarmussla, vattenpest. 

SLU Aqua har erfarenhet av metodutveckling och övervakning av främmande arter i limniska 

och marina miljöer och jobbar med inventering och utveckling av åtgärder mot invasiva 

arter. Institutionen har deltagit i utvecklandet av den svenska strategin för främmande arter 

och deltagit med experter eller som arrangör av nationella och internationella workshops, 

konferenser och arbetsgrupper med koppling till IAS. Institutionen, då tillhörande 

Fiskeriverket, var en av de ingående parterna i forskningsprogrammet Aqualiens 2002-2007. 

 

Kompetens finns vid SLU Aqua rörande: övervakning, åtgärder och riskanalys för akvatiska 

organismer, i synnerhet amerikansk hummer, sötvattenskräftor, svartmunnad smörbult, 

makroalger och fastsittande bottenfauna. 

 

SRH – Institutionen har erfarenhet av att designa och genomföra övervakningsprogram i 

terrestra miljöer och driver flera stora inventeringsprogram, bland andra 

Riksskogstaxeringen och Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Inom NRS 

(Nationell riktad skogsskadeinventering) har det gjorts kartläggning av förekomst och 

utbredning av askskottsjuka. Institutionen övervakar skogens hälsotillstånd inom ramen för 

luftvårdskonventionen (CLRTAP) sedan 1984. Institutionen har också kompetens inom 

fjärranalys, skoglig planering och scenarieanalys där Skogliga hållbarhetsanalyser (Sha) 

förvaltar det skogliga prognossystemet Heureka och erbjuder kompetens för framtagande 

av nationella och regionala skogliga prognoser. 

VPE – Har tagit fram förslag till övervakningssystem för fynd och uppföljning av växtarter 
som är möjliga framtida ogräs eller expanderande ogräs i Sverige. Utveckling av förslag till 
övervakning av åkermark. 
 
VFM – Utvecklar molekylära metoder för övervakning av vilda populationer, inklusive 
invasiva arter. Pågående projekt använder barcoding, genotyping-by-sequencing, eDNA,  
och microarray SNP genotypning i akvatiska och terrestra miljöer. VFM bygger nu i 
samarbete med HGEN (Uppsala) och Ekologi (Grimsö) upp en SLU gemensam plattform för 
genetiska övervakningsuppdrag. Bistår regelbundet NCF med genetiska analyser i 
utredningar gällande art- och faunabrott. 
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Förordning om invasiva främmande arter 

I nedanstående avsnitt listas relevanta artiklar i förordningen med avseende på vad SLU kan 

bidra med mot bakgrund av kompetensprofil samt pågående program och projekt.  

Kapitel I – Allmänna bestämmelser 

Artikel 4 

Förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse  

1. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta en förteckning över invasiva främmande arter av 
unionsbetydelse ....  

2. Kommissionen ska åtminstone vart sjätte år göra en omfattande översyn av unionsförteckningen och ska 
däremellan, när det är lämpligt, uppdatera den.... 

 

SLU kan genom ADb mfl bistå med underlag och granskning både vad gäller svenska och EU 
förslag på invasiva främmande arter samt ta fram förslag på nya arter för svensk respektive 
EUs lista 
 
Ekologi kan medverka med ekologisk kunskap om terrestra arter. 
 
SLU Aqua bistår HaV och NV med underlag och granskning både vad gäller svenska och EU 
förslag av akvatiska organismer i synnerhet fisk och skaldjur och har gett förslag på nya 
arter för svensk respektive EUs lista. 

 

Artikel 5  

Riskbedömning  

1. Vid tillämpning av artikel 4 ska en riskbedömning utföras i förhållande till det aktuella och det potentiella 
utbredningsområdet för invasiva främmande arter med beaktande av följande:  

a) ... taxonomiska identitet, historia samt dess naturliga och potentiella utbredningsområde.  

b) ... reproduktions- och spridningsmönster samt dynamik......  

c) .... möjliga vägarna för introduktion och spridning av arten, både avsiktliga och oavsiktliga....  

d) ...bedömning av risken för introduktion, etablering och spridning i berörda biogeografiska områden ....  

e) ... artens nuvarande utbredning samt... en prognos över dess sannolika framtida utbredning.  

f) ... beskrivning av de negativa effekterna på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster...  

g) ... potentiella kostnaderna för skador.  

....osv ...  

ADb mfl kan utföra riskbedömningar, bistå med kunskap inom punkterna a-f ovan och 
utföra analyser med avseende på punkt g. Taxonomiskt kvalitetssäkra riskbedömningarna. 
Granska och kvalitetssäkra riksbedömningar utförda av andra aktörer. ADb har påbörjat 
riskbedömningar avseende påverkan på biologisk mångfald för främmande kärlväxter. 

Ekologi kan medverka med expertis. På institutionen finns både artkunskap, ekologisk 
kunskap samt god och lång analyserfaranhet för merparten (a-f) av punkterna ovan. 

SLU Aqua kan utföra riskbedömningar och bistå med kunskap inom punkterna a-g samt 
granska och kvalitetssäkra riskbedömningar utförda av andra aktörer när det gäller 
akvatiska organismer i synnerhet fisk och skaldjur. 
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Kapitel ll – Förebyggande åtgärder 

Artikel 8 

Tillstånd  

1. ...... medlemsstaterna upprätta ett tillståndssystem för att ge verksamheter möjlighet att bedriva forskning med, 
eller ex situ-bevarande av, invasiva främmande arter av unionsbetydelse. ....... 

.......Det tillstånd som avses i punkt 1 ska vara begränsat till ett antal invasiva främmande arter och exemplar som 
inte överskrider den slutna förvaringens kapacitet. Det ska omfatta de restriktioner som krävs för att minska risken 
för att den berörda arten slipper ut eller spridning av denna. .... 

...osv... 

ADb mfl kan bistå med underlag för praxis kring tillstånd. Ta fram guidelines och bistå vid 
granskning av ansökningar samt bedöma deras biologiska relevans och påverkan. 

Ekologi kan medverka i bedömningen för terrestra arter. 

SLU Aqua kan bistå med underlag för praxis kring tillstånd för akvatiska organismer i 
synnerhet fisk och skaldjur och ta fram guidelines och bistå vid granskning av ansökningar 
och bedöma deras biologiska relevans och påverkan.  

 

Artikel 9  

Godkännande  

1. I undantagsfall får medlemsstaterna av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbegripet sociala och ekonomiska 
hänsyn, med förbehåll för godkännande av kommissionen, utfärda tillstånd som möjliggör att verksamheter utövar 
annan verksamhet än den som avses i artikel 8.1, ...... 

2. Kommissionen ska inrätta och driva ett elektroniskt system för godkännande och ska besluta om ansökningar om 
godkännande inom 60 dagar från mottagandet av en ansökan.  

 ......osv.... 

ADb mfl kan bistå med underlag kring praxis. Ta fram guidelines och bistå vid granskning av 
ansökningar. 

Ekologi kan medverka för terrestra arter. 

SLU Aqua kan bistå med underlag krinbg praxis och bistå vid granskningar av ansökningar 
när det gäller akvatiska organismer i synnerhet fisk och skaldjur. 

 

Artikel 10  

Nödåtgärder  

1. Om en medlemsstat har uppgifter som tyder på förekomst inom eller överhängande risk för introduktion i 
medlemsstatens territorium av en invasiv främmande art som inte ingår i unionsförteckningen, men där behöriga 
myndigheter på grundval av preliminära vetenskapliga belägg har konstaterat att arten sannolikt uppfyller 
kriterierna i artikel 4.3, får medlemsstaten omedelbart vidta nödåtgärder i form av någon av de restriktioner som 
anges i artikel 7.1.  

...osv ..... 
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ADb mfl kan bistå vid framtagandet av praxis vid hantering av dessa ärenden, samt 
sakkunskap i de enskilda fallen. 

Ekologi kan medverka i detta arbete för terrestra arter. 

SLU Aqua kan bistå vid framtagandet av praxis vid hantering av dessa ärenden, samt 
sakkunskap i de enskilda fallen med avseende på akvatiska organismer i synnerhet fisk och 
skaldjur. 

 

Artikel 11  

Invasiva främmande arter av regional betydelse och för unionen inhemska arter  

1. Medlemsstaterna får på grundval av den nationella förteckning över invasiva främmande arter av 
medlemsstatsbetydelse som fastställts i enlighet med artikel 12 fastställa vilka för unionen inhemska eller 
främmande arter som kräver ett utökat regionalt samarbete.  

2. På begäran av de berörda medlemsstaterna ska kommissionen agera för att underlätta samarbete och 
samordning ......  

3. De invasiva främmande arter av regional betydelse som är inhemska i en medlemsstat får på den 
medlemsstatens territorium inte omfattas av bestämmelserna i artiklarna .......... får i samråd med de övriga 
medlemsstaterna anta relevanta åtgärder för att undvika ytterligare spridning av dessa arter ....... 

ADb mfl kan ta fram underlag för regional listning samt bistå med kunskap och granskning 
av förslag på arter för listing.  

Ekologi kan medverka i detta arbete för terrestra arter. 

SLU Aqua ta fram underlag för regional listning och bistå med kunskap och granskning av 
förslag på arter för listing med avseende på akvatiska organismer i synnerhet fisk och 
skaldjur. 

 

Artikel 12 

Invasiva främmande arter av medlemsstatsbetydelse  

1. Medlemsstaterna får upprätta en nationell förteckning över invasiva främmande arter av 
medlemsstatsbetydelse. När det gäller de invasiva främmande arterna får medlemsstaten på sitt territorium vid 
behov tillämpa sådana åtgärder som föreskrivs i artiklarna 7, 8, 13–17, 19 och 20. Dessa åtgärder ska vara förenliga 
med EUF-fördraget och anmälas till kommissionen i enlighet med unionsrätten.  

2. Medlemsstaterna ska informera kommissionen och övriga medlemsstater om de arter som de betraktar som 
invasiva främmande arter av medlemsstatsbetydelse och om de åtgärder som tillämpas i enlighet med punkt 1. 

ADb – Expertkompetens om arter och deras taxonomi samt arters utbredning, ekologi, 
livsmiljöer och substrat. Erfarenhet av hotklassning och statusbedömning. Förvaltar en 
databas över alla i svensk natur förekommande arter, hur dessa definieras och deras namn 
samt förekomststatus och invandringshistoria, inklusive sådan arter som kan tänkas dyka 
upp i landet. Har medverkat i arbetet med att ta fram kriterier och kan bidra till 
riskbedömning enligt metoden. Har testat dessa kriterier på samtliga svenska kärlväxter och 
planerar under 2015 att testa dem på vissa limniska arter. Kan därmed bidra med underlag 
till samt ta fram listor över invasiva arter. Kan kontrollera att befintliga listor är korrekta 
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taxonomiskt och nomenklatoriskt. 
 
Ekologi – Kompetens inom bl.a. skogs- och lantbruksentomologi, zoologi samt 
naturvårdsbiologi som inbegriper spridnings- och etableringssanolikhet. Kompetens inom 
spridningsekologi, utbredning, etableringshastighet, modellering, populationsöverlevnad, 
bästa ”monitoring effort” beoende på datakvalitet, utsättningar, ”tracking” invasiva arter, 
betning, användning av stora förekomst dataset inkluderat citizen science dataset. 
Har medverkat i arbetet med att ta fram kriterier och kan bidra till riskbedömning enligt 
metoden föreslagen i ”System och kriterier för riskbedömning av främmande arter 
avseende hot mot den biologiska mångfalden”. 
 
IVM – Kan bidra med teoretiskt arbete kring begreppet invasiva arter. Vad betecknar en 
invasiv art, potentiella spridninsvektorer, etc. 
 
SLU Aqua – Kan bidra med expertkompetens för en nationell lista när det gäller främmande 
akvatiska organismer, i synnerhet fisk & skaldjur men även makroalger och fastsittande 
bottenfauna knutna till kylvattensystem. 
 
SRH – Kan bidra med konsekvensanalyser med koppling till skogliga invasiva arter, t ex 
introduktion av tallvedsnematoden i svensk skog. Analysen har fokuserat på risken för 
skogsskador, kostnaderna för skogsskadorna samt kostnaderna för en bekämpning av 
nematoden. http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/konsekvensanalys-av-
angrepp-av-tallvedsnematod-i-svensk-skog.html. 
 
VPE – Kan bidra med kompetens om växters reproduktionsförmåga, populationsdynamik 
och skadeverkningar. En förteckning över invasiva åkerogräsarter har tagits fram inom en 
utredning för Jordbruksverket (Andersson L et al 2012). Kan därmed bidra till upprättande 
och uppdatering av förteckning av invasiva växter, främst åkerogräs. 

 

Artikel 13 

Handlingsplaner för invasiva främmande arters spridningsvägar  

1. Medlemsstaterna ska ......göra en uttömmande analys av spridningsvägarna för oavsiktlig introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse .... och identifiera de spridningsvägar som kräver 
prioriterade åtgärder (prioriterade spridningsvägar) ......  

2. .. upprätta och genomföra en enskild handlingsplan eller en uppsättning handlingsplaner .......... 

ADb – Underlag om spridningsvägar finns i NOBANIS men behöver utvecklas. Kan hjälpa till 
att ta fram underlag och bistå i arbetet med definition mm av spridningsvägar, 
spridningsmodeller samt framtagande, prioriteringar och genomförande av 
handlingsplanen. 
 
Ekologi – Genetiska studier har gjorts och pågår av såväl modellorganism som invasiva arter 
för att kartlägga införselvägar av främmande arter och hur dess genetiska variation 
påverkas av isolering och återkommande introduktioner. Två studier på amerikansk mink 
vars resultat kan användas till att ta fram handlingsplaner för att minska de lokala och 
regionala negativa effekterna av arten. Kan bidra med expertkompetens gällande genetiska 

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/konsekvensanalys-av-angrepp-av-tallvedsnematod-i-svensk-skog.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/konsekvensanalys-av-angrepp-av-tallvedsnematod-i-svensk-skog.html
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metoder för att kartlägga invandringsvägar och koloniseringshistorik. 
Deltar på uppdrag av Jordbruksverket sedan 15 år med i EPPO´s skogspanel vars arbete i 
huvudsak är riskvärdering med bl.a fokus på spridningsvägar etc. Har på uppdrag av SJV 
tagit fram strategier för tidig upptäckt och avgränsningsinventering (efter upptäckt) inför 
handlingsplan för tallvedsnematod. Har bedrivit forskning för prediktion av nya högrisk 
spridningsområden. 
Erfarenheter från mårdhundsprojektet – ställningstaganden, metoder, samarbeten, insatser 
och effekter. 
 
SLU Aqua – Kan bidra med expertkunskap om viktiga spridningsvägar för fisk, skaldjur och 
kräftpest och hur dessa ska kunna begränsas för akvatiska organismer. Redan idag görs t ex 
varje år en sammanställning över pestdrabbade vatten. 
 
VPE – Kompetens gällande växters populationsdynamik och spridningsbiologi. Vi kan bidra 
till analys av spridningsvägar för invasiva växter. 
 
VFM – Stor erfarenhet av utveckling av eDNA metoder för att kvantifiera processer i vilda 
populationer (förekomst, spridning, reproduktionsmönster, osv). Har utvecklat genetiska 
resurser för populationsstudier av modellsystem från flera olika taxa (öring, lax, klövdjur, 
rovdjur). 
 

Kapitel lll – Tidig upptäckt och snabb utrotning 

Artikel 14 

Övervakningssystem  

1. ..... medlemsstaterna inrätta ett övervakningssystem för invasiva främmande arter ......  

a) omfatta medlemsstaternas territorium, inklusive deras territorialvatten, och fastställa förekomst och utbredning 
av nya och redan etablerade invasiva främmande arter av unionsbetydelse,  

b) vara tillräckligt dynamiskt för att snabbt upptäcka ny förekomst i miljön, ........ 

ADb – Har medverkat i arbetet att ta fram övervakningssystem inom biogeografisk 
uppföljning av arter inom habitatdirektivet. Driftar flera Citizen Science system som arbetar 
med närstående informationsinsamling. Stor erfarenhet av uppbyggnad av Citizen Science 
system för artövervakning. Nationella kontaktnät för snabb uppdatering och återkoppling. 
Kan vara delaktig (tillsammans med andra parter på SLU) i uppbyggnad och drift av 
övervakningssystem för främmande arter. Bred kompetens för validering och 
kvalitetssäkring av inrapporterade observationer av främmande och invasiva arter (i 
samarbete med IVM och SLU Aqua). 
 
Ekologi – Har kompetens rörande metoder för inventeringar inklusive tidig upptäckt av 
olika organismer och kan utveckla system för övervakning och tidig upptäckt. 
 
IVM – Har erfarenhet, och kan arbeta med att designa övervakningsprogram, Utveckling av 
nya metoder för övervakning av effekterna av invasiva arter. Identifiera ”hotspots” eller 
”känsliga” sötvattensområden genom modellering eller andra metoder för att identifiera 
var övervakning av potentiella IAS bör ske. 
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SRH – Har erfarenhet av design och drift av olika typer av nationell och regional inventering 
av skog och skogsskador där fjärranalys kan kombineras med fältinventering beroende på 
vilken typ av organism som ska inventeras. Har en fältorganisation och kan med kort varsel 
organisera och genomföra inventeringsinsatser i terrestra miljöer. 
 
SLU Aqua – Har erfarenhet och kompetens gällande övervakning av akvatiska organismer, 
främst fisk, skaldjur och kräftpest men även hårdbottenfauna och makroalger, och kan 
därför leda arbetet med att utveckla ett fungerande övervakningssystem för IAS i akvatiska 
miljöer. Ett nationellt marint monitoringprogram för sjukdomar och parasiter planeras där 
SLU Aqua ingår i ett samarbete med SVA. 
 
VPE – Har kompetens gällande vilka arter och vilken metodik som bör prioriteras i 
övervakningsprogram. Delaktig i arbete med att utarbeta och implementera metod för 
övervakning av invasiva ogräs. 

 

Artikel 15 

Offentliga kontroller 

1. Senast den 2 januari 2016 ska medlemsstaterna ha infört fullt fungerande strukturer för att utföra de offentliga 
kontroller som krävs för att förhindra avsiktlig introduktion i unionen av invasiva främmande arter av 
unionsbetydelse . ...... 

osv.... 

ADb – Har erfarenhet av att bygga upp specifika övervakningssytem i samarbete med 
frivilligorganisationer, t ex floraväkteri och faunaväkteri. Kan bidra med 
underlagsinformation för vilka risker som finns med olika arter, men har ingen egen 
erfarenhet av kontrollsystem. 
 
Ekologi – Kompetens om strategier för tidig upptäckt av olika organismer. Har tagit fram 
riktlinjer för tidig upptäckt för tallvedsnematod och bedrivit utbildning för Jordbruksverkets 
personal. 
 
SLU Aqua – Kan bidra med expertkompetens för utvecklande av kontrollsystem som rör 
import av fisk&skaldjur; antingen som föda eller i akvariehandeln. Vi kan också bistå med 
taxonomisk expertis rörande invasiva sötvattenskräftor och amerikansk hummer. Redan 
idag utförs morfologiska mätningar, fotograferingar och provtagningar för genetiska 
analyser av dessa arter. 
 
VPE – Kompetens vad gäller fröekologi, frögroning och analys av fröinnehåll i jord. Bidra till 
råd om analys av fröpartier och jord med avseende på frön av invasiva växter. Forskning på 
malörtsambrosia, Ambrosia artemisiifolia, som sprids främst via importerat fågelfrö. 
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Artikel 16 

Anmälan om tidig upptäckt  

1. Medlemsstaterna ska använda det övervakningssystem som inrättats enligt artikel 14 och den information som 
samlats in vid de offentliga kontroller som föreskrivs i artikel 15 för att bekräfta tidig upptäckt av introduktion eller 
förekomst av invasiva främmande arter av unionsbetydelse.  

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål skriftligen anmäla tidig upptäckt av introduktion eller förekomst av invasiva 
främmande arter av unionsbetydelse till kommissionen och informera övriga medlemsstater ..om. 

a) Ny förekomst ....   

b) Återkomst ....... 
ADb – Kan följa arters etablering och spridning via Artportalen (vilken kan utvecklas så att 
invasiva arter flaggas och en alarmfunktion kopplas till detta). Erfarenhet av att via upprop, 
appar mm snabbt samla in specifik information om målarter. Snabb utvärdering och 
återkoppling av dylika data. Framtagande och driftsättande av ”early warning” system för 
främmande arter i Sverige, kopplat till Artportalen och NOBANIS.  
 
Ekologi – Erfarenheter från mårdhundsprojektet. Utnyttja erfarenheter för uppbyggnad av 
motsvarande övervaknings/kontrollsystem för andra arter. Specialistkompetens om vissa 
artgrupper tex. barkborrar (koppling till Artdatabanken). SLU Ekologi i samarbete med 
Jordbruksverket projekt med syfte att tidigt upptäcka främmande vedlevande 
skalbaggsarter i importhamnar med användning av fällor laddade med generiska doftbeten. 
 
SLU Aqua – Kan bidra med rapporter av upptäckt av IAS i befintliga övervakningssystem för 
fisk&skaldjur där data lagras i databaser för fisk, kräftor, kräftpest, makroalger och 
bottenfauna; i de fall övervakningen är riktad som i vissa kontrollprogram av 
varmvattenutsläpp kan upptäckten ske tidigt. 
För amerikansk hummer, signalkräfta och svartmunnad smörbult driver idag SLU Aqua på 
uppdrag av HaV olika rapporteringssystem för tidig upptäckt och skulle kunna fortsätta 
driva dessa. För upptäckten av marmorkräfta (Märstaån) så är en riskanalys utförd, där 
olika scenarier ställs mot möjligheterna att utrota/kontrollera arten. Ett nationellt marint 
monitoringprogram för sjukdomar och parasiter planeras där SLU Aqua ingår i ett 
samarbete med SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). 
 

Artikel 17  

Snabb utrotning i ett tidigt skede av invasionen  

1. … ska medlemsstaterna vidta utrotningsåtgärder ….  

2. När medlemsstaterna vidtar utrotningsåtgärder ska de se till att de metoder som används är effektiva för att 
avlägsna populationen av den berörda invasiva främmande arten fullständigt och permanent, med vederbörlig 
hänsyn till människors hälsa och miljön, särskilt icke-målarter och deras livsmiljöer, och se till att djuren skonas från 
smärta, oro eller lidande som kan undvikas.  

3. Medlemsstaterna ska övervaka att utrotningen är effektiv. …Övervakningen ska vid behov även inbegripa en 
bedömning av påverkan på icke- målarter som inte berörs.  
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ADb – Kompetens inom uppföljning av effekter efter utrotningskampanjer, t ex effekter på 
ekosystem och arter (t ex inom ÅGP – åtgärdsprogram för hotade arter). 
Kan ge råd om vilka åtgärder som kan tänkas fungera och hur de ska vara utformade, samt 
hur prioriteringar mellan olika arter ska göras. 
 
Ekologi – Erfarenhet från bekämpning av skogsskadeinsekter och dess konskekvenser. Tagit 
fram strategi för avgränsningsinventering om tallvedsnematoden påträffas. 
Avgränsningsinventering är första steget vid en utrotningskampanj. Stark kompetens på 
bark- och vedlevande arters populationsdynamik och bekämpningsåtgärders effektivitet. 
Medverkat i utformningen av Jordbruksverkets åtgärdsplan för utrotning/inneslutning av 
tallvedsnematod. Erfarenheter av utrotning/begränsning från mårdhundsprojektet. 
 
SLU Aqua – Har expertkompetens och nationella/internationella nätverk på plats gällande 
amerikansk hummer, invasiva sötvattenskräftor och invasiva fiskarter och skulle för dessa 
kunna bidra till utveckling och uppföljning av utrotningsåtgärder. Detta arbete har delvis 
påbörjats och planering för detta pågår exempelvis för amerikansk hummer och 
svartmunnad smörbult. När det gäller signalkräfta har redan utrotning genomförts i 
samarbete med svenska och internationella nätverk. 
 
VPE – Delaktig i flera projekt med syfte att undersöka kontrollåtgärder och -strategier mot 
åkerogräs. Kompetens gällande kontrollstrategier mot annuella och perenna åkerogräs. 
Delta i arbetet med att upprätta strategier för utrotning av invasiva växter. 
 

Kapitel IV – Hantering av invasiva främmande arter som har stor spridning 

Artikel 19  

Hanteringsåtgärder  

1. Medlemsstaterna ska inom 18 månader från det att en invasiv främmande art har förts upp på 
unionsförteckningen ha infört effektiva hanteringsåtgärder......... 

....osv.... 

ADb kan bistå med underlag vid framtagandet av hanteringsåtgärder och anpassandet av 
dessa till lokala förhållanden. 

Ekologi kan medverka med ekologisk kunskap för terrestra organismer. 

SLU Aqua kan bistå med underlag vid framtagandet av hanteringsåtgärder och anpassandet 
av dessa till lokala förhållanden  med avseende på akvatiska organismer i synnerhet fisk och 
skaldjur. 

SRH - Beredskap och finansiering för flexibla åtgärdsinriktade inventeringsinsatser, som kan 
ligga till grund för bekämpningsstrategier. http://www.slu.se/en/departments/forest-
resource-management/environment/skogsskadeovervakningen/ 

 

Artikel 20  

Återställande av skadade ekosystem  

http://www.slu.se/en/departments/forest-resource-management/environment/skogsskadeovervakningen/
http://www.slu.se/en/departments/forest-resource-management/environment/skogsskadeovervakningen/
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1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga återställandeåtgärder för att underlätta återhämtningen av ett ekosystem 
som har försämrats, skadats eller förstörts av en invasiv främmande art av unionsbetydelse, ... 

....osv..... 

ADb mfl har kunskap och erfarenhet från om restaureringsåtgärder i flertalet miljöer och 
kan bidra med kunskap vid framtagandet av restaureringsplaner. 

Ekologi kan medverka med ekologisk kunskap för terrestra organismer. Det finns bl a 
mångårig erfarenhet från naturvårdsarbete i andra länder med återintroduktion av 
excluderade arter (till följd av invasiva arter). 

SLU Aqua kan bistå med underlag vid framtagandet av hanteringsåtgärder och anpassandet 
av dessa till lokala förhållanden  med avseende på akvatiska organismer i synnerhet fisk och 
skaldjur. 

 

Kapitel V – Horisontella bestämmelser 

Artikel 22 

Samarbete och samordning  

1. Medlemsstaterna ska när de uppfyller sina skyldigheter enligt denna förordning göra sitt bästa för att säkerställa 
nära samordning med alla berörda medlemsstater och om det är praktiskt och lämpligt använda sig av befintliga 
strukturer som har sitt upphov i regionala eller internationella avtal. ....... 

.....osv.... 

ADb – Den svenska taxonomiska databasen, Dyntaxa, synkroniseras i allt högre grad med 
den europeiska PESI och i viss mån även med den globala Catalogue of Life. Fungerande 
samarbete inom flera av de regioner som EUs naturvårdsdirektiv är indelade i, främst inom 
den Boreala och Marin baltiska regionen. 
Välutbyggt internationellt kontaktnät inom ETC/BD, Arktiska Rådet/CAFF, Planta Europa 
IUCN, Helcom, OSPAR mm. Erfarenhet av arbete med EU:s naturvårdsdirektiv och 
rapportering. Kontakter inom och utanför Sverige. 
 
SLU Ekologi har  ett brett kontaktnät i Europa genom deltagande i IUFRO-konferenser, 
EPPO, samt forskarnätverk. Förutom detta finns även kontakter och samerbeten med 
utomeuropeiska länder. 
 
IVM – deltar på uppdrag av HaV i arbetet med Ramdirektivet för vatten, t.ex. i arbetet med 
att interkalibrera bedömningssystem. I det arbetet har IAS diskuterats en hel del och där 
har IVM goda kontakter på sötvattenssidan i Europa.  
 
SLU Aqua – Genom befintliga nätverk för forskning och utökat deltagande i internationella 
arbetsgrupper såsom ICES WGITMO, ICES PDMO, EIFAAC, IUCN, IAA, HELCOM och OSPAR 
kan SLU aqua bidra till ökat utbyte av kunskap, upptäckt och samordnade aktioner mot 
främmande arter i akvatiska system. 
Ett nationellt marint monitoringprogram för sjukdomar och parasiter utreds (2015) som 
regeringsuppdrag till SVA där SLU Aqua deltar. SLU Aqua kommer i detta program att 
ansvara för provtagning av fisk och skaldjur längs med Sveriges kuster. Främmande 
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sjuldomar och parasiter som upptäcks kommer att rapporteras och studeras inom 
programmet. 
 

SRH – Riksskogstaxeringarna i Norge, Finland och Sverige har sedan 1920-talet nära 
samarbete kring skoglig nationell inventering. Inom det europeiska samarbetsorganet 
ENFIN finns ett etablerat nätverk för samarbete på Europeisk nivå. Data levereras till JRC:s 
Forest Data Center. SLU:s representeras i den svenska somordningsgruppen för EU:s 
övervakningsprogram Copernicus, tidigare GMES (Global Monitoring for Environment and 
Security). 
 
VPE – Medlem i European Weed Research Society, och COST Action SMARTER (sustainable 
management of Ambrosia artemisiifolia in Europe). 
Bra interationellt nätverk inom området ogräsbiologi och ogräskontroll. 
 

Kapitel Vl – Slutbestämmelser 

Artikel 24 

Rapportering och översyn  

1. Senast den 1 juni 2019 och vart sjätte år därefter ska medlemsstaterna uppdatera och överföra följande till 
kommissionen:  

a) En beskrivning, eller en uppdaterad version därav, av övervakningssystemet .......  

b) Utbredningen av de invasiva främmande arter .... 

.....  

g) Åtgärder som vidtagits för att informera allmänheten om förekomsten av invasiva främmande arter och 
eventuella åtgärder som medborgare uppmanats att vidta.  

...osv...  

ADb – Erfarenhet av datainsamling och sammanställning inför rapportering enligt Artikel 12 
och 17 inom EU´s naturvårdsdirektiv. Kan bidra med expertkunskap för att ta fram underlag 
främst gällande punkt 1b och c. 
 
Ekologi kan bidra med utvärdering av olika övervakningssystem, kunskap, modellering och 
prognoser om vissa arters utbredning. 
 
IVM – Datavärd för zoo och växtplankton, kiselalger, makrofyter och bottenfauna och i 
sötvattensekosystem. Kan bidra med kunskap om utbredning och spridning av dessa 
organismer av betydelse för IAS. 
 
SLU Aqua – Kan bidra med expertunderlag till utbredning av akvatiska IAS och 
informationsunderlag till IAS av medlemsstats betydelse för fisk & skaldjur(se nedan). 
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Artikel 25 

System för informationsstöd  

1. Kommissionen ska gradvis inrätta det system för informationsstöd som krävs för att underlätta tillämpningen av 
denna förordning.  

..... 

Den datastödsmekanism som avses i första stycket ska fungera som ett verktyg som kommissionen och 
medlemsstaterna kan använda för att hantera de relevanta anmälningar som krävs enligt artikel 16.2.  

...osv...  
ADb – Befintliga system: Artportalen och Nobanis, Dyntaxa mm. Gedigen kunskap i 
systemuppbyggnad för rapportering och analys. SLW (Svenska Lifewatch) för 
sammankoppling av befintliga datasystem. Utveckling av NOBANIS. 
 
Ekologi driver systemet SLU Skogsskada. Det är en webtjänst för inrapportering av skador 
på träd av insekter/patogener/vilt. Infrastruktur under uppbyggnad på SLU är ett nätverk 
som samlar all forskningskompetens gällande invasiva arter på SLU. Nätverket byggs upp av 
institutionen för Ekologi samt institutionen för Vatten och miljö. 
 
IVM – kan genom det nya databasen Miljödata MVM göra data kopplade till IAS i sötvatten 
sökbara och möjliga att presentera i olika kartskikt. 
 
SLU Aqua – Ett planerat nationellt marint monitoringprogram för sjukdomar och parasiter 
kommer att årligen rappportera förekomster av främmande arter enligt ett etablerat 
system inom ICES PDMO samt till berörda svenska myndigheter och EU.  
Har idag fungerande databaser för bl a signalkräfta, kräftpest och registrering av 
främmande fiskarter i sötvatten (bl a amerikansk bäckröding och regnbåge) i 
elfiskeregistret. 
 

Artikel 26 
Allmänhetens deltagande  
När handlingsplaner upprättas enligt artikel 13 i denna förordning och hanteringsåtgärder fastställs enligt artikel 19 
i denna förordning, ska medlemsstaterna se till att allmänheten på ett tidigt stadium ges en faktisk möjlighet till 
deltagande i förberedande, ändringar eller översyn, .......osv 

ADb – Erfarenhet av Citizen Scinece via bl a Flora- och Faunaväkteri mfl nätverk för CS. 
Etablerat kontaktnät med allmänheten via Artportalen, amatörbiologer och NGO:er (För 
kvalitetssäkring av inomkomna observationer, se Artikel 14). Kan stödja arbetet med 
informationsspridning genom att ta fram underlag och genomföra riktade 
informationskampanjer. Vidareutvckla nationella och internationella nätverk för IAS. 
 
Ekologi – Erfarenheter från Mårdhundsprojektet när det gäller delaktighet av allmänheten, 
jägare mm. Upprop i nationella tidskrifter tex. Entomologisk tidskrift får in allmänhetens 
deltagande i vissa frågor. Myndigheter, näringsliv och allmännhet kommer att ha tillgång till 
SLUs webbaserade forskarnätverk som är under uppbyggande av institutionen för Ekologi 
samt institutionen för Vatten och miljö. 
 
SLU Aqua – Har när det gäller amerikansk hummer ett etablerat kontaktnät med 
hummerfiskare längs med västkusten för bland annat rapportering av amerikansk hummer. 
Allmänheten och det etablerade nätverk av fiskare som SLU Aqua har kan direkt mata in 
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iakttagelser av signalkräfta via webformulär till SLU Aqua. Uppgifterna kvalitetssäkras och 
lagras i kräftdatabasen. Allmänheten skickar också in bilder och iakttagelser om avvikande 
eller obestämbara arter i sötvatten direkt till SLU Aqua. Ett liknande system finns för 
svartmunnad smörbult. 

 

Artikel 28 

Vetenskapligt forum  

Kommissionen ska säkerställa deltagande av företrädare för forskarsamhället som utsetts av medlemsstaterna för 
att ge råd i vetenskapliga frågor rörande tillämpningen av denna förordning, särskilt när det gäller artiklarna 4, 5, 10 
och 18. Dessa företrädare ska samlas i ett vetenskapligt forum. Forumets arbetsordning ska fastställas av 
kommissionen. 

ADb – Kunskapscentrum med expertkompetens om arters ekologi och livsmiljöer. Kan bistå 
med underlag, samt komptens vid granskning mm. 
 
Ekologi – Medarbetare på institutionen deltar i EPPO, EU COST ”PERMIT”, samt deltar 
regelbundet i andra internationella expertmöten. Institutionen har många forskare som kan 
bidra med råd i vetenskapliga frågor och som ger råd i olika organ t ex IUCN. 
 
IAPF – Kompetens inom användning av exotiska växter och hållbar användning av dessa. 
 
IVM – deltar i ett stort antal nationella och internationella projekt kopplade till 
sötvattensfrågor. En del direkt kopplade till IAS och har ett stort kontaktnät inom området. 
 
SLU Aqua – Kan bidra med experter på främmande fiskar och skaldjur till detta forum. 
 
VPE – Ingår i nätverk inom området ogräsbiologi och ogräskontroll. Delta i vetenskapligt 
forum som behandlar invasiva växter. 
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Övriga kommentarer och synpunkter 

SLU Aqua – Är den enda institutionen i Sverige som har långsiktiga och kontinuerliga 
akvatiska provtagningar av fisk skaldjur makroalger och fastsittade bottenfauna. Upptäckter 
och monitoring av främmande arter ligger redan inom SLU Aquas arbetsområde. SLU Aqua, 
som tidigare hörde till Fiskerieverket/HaV, har nära kontakter och lång erfarenhet av 
samarbete med såväl fiskare som med statliga verk och departement och arbete inom 
internationella organ. 
 
IVM – Pågående projekt: (1) IVM (Brendan McKie, David Angeler, Frauke Ecke) i samarbete 
med Inst. Ekonomi (Ing-Maria Gren) och Art Databanken (Ulf Bjelke) fick medel 2012 från 
FORMAS för projektet EXTREAM, som syftar till att kvantifiera invasiva arters påverkan på 
ekosystemtjänser i sjöar och vattendrag. De aktuella arterna omfattar makrofyter, 
alsvampar och evertebrata. Projektet innehåller följande delar (i) Effekter av IA på 
ekosystemtjänster, 
(ii) Kopplingar mellan IA, biologisk mångfald och stabiliteten hos ekosystemtjänster, (iii) 
Modellering av utspridning och förutsägelser om effekter av IA i större rumsliga och 
tidsmässiga skalor, (iv) Ekonomisk utvärdering och förslag på förvaltningsåtgärder. Vidare 
kommer en kvantifierad ekologisk och ekonomisk struktur att skapas, att användas av 
förvaltande myndigheter. Detta ramverk kommer att väga kostnader för åtgärder mot 
kostnaden av att inte agera, samt väga positiva och negativa ekonomiska utfall. 
(2) IVM (Leonard Sandin) tillsammans med Ekologen (Åsa Berggren och Anna Lundhagen) 
har för 2015 fått bidrag från FOMA-rådet för att starta upp ett forskarnätverk kring invasiva 
arter. Detta kan givetvis vara en bra ingångspunkt gällande en del av det experstöd som SLU 
kan bidra med. För 2015 har vi bland annat lovat att: 1) Identifiera de personer på SLU som 
på något vis arbetar med frågor kring invasiva arter från en ekologisk, sociologisk eller 
ekonomisk synvinkel 
2) Välja ut ett antal forskar/FoMagrupper på SLU som forskar kring invasiva arter och 
diskutera/identifiera på vilket sätt deras forskning/FoMa kan bidra till att utveckla arbetet 
kring invasiva arter på SLU 
(3) IVM (Willem Goedkoop, Tobias Vrede m. fl) jobbar med vandramusslans ekologi 
Yttligare relevanta arbete: (1) David Angeler med kollegor från USA (Craig Allen) forskar om 
effekterna av invasiva arter på ekologiska resilliens, 
(2) Frauke Ecke har dokumenterad kompetens kring makrofyterna Elodea canadensis, E. 
nutallii, Nymphoides peltata samt bisam (Ondatra zibethicus). Kompetensen rör arternas 
miljö- och biotopkrav, ekologi (inkl. spridning) och early warning (främst för bisam) 
 
Ekologi – Åke Lindelöw – Regelbunden kontakt med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i 
relaterade frågor. 
Besvarar förfrågningar och bistår med identifiering av inkomna insekter som 
Jordbruksverkets personal påträffar vid sina inspektioner. 
Bistår Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen på Gotland med fakta om almsplintborrar i den 
pågående utrotningskampanjen (EU LIFE) av almsjuka. 
Publicerat en del artiklar i ämnet främmande arter. 
Medverkar i utredningar ”Riskvärdering av växtskadegörare” som Jordbruksverket 
genomfört (Lars Bollmark). Medverkar under 2015 i ytterligare en utredning under 
Jordbruksverkets (Lars Bollmarks) ledning ”Övervakning av växtskadegörare”. 
Martin Schroeder – Har haft ett nära samarbete med både Jordbruksverket och 
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Skogsstyrelsen rörande dessa frågor under många år. Har också ett pågående 
Formasprojekt om detta och en postdok. Flera publikationer inom området. 
Åsa Berggren– Har bedrivit forskning om invasiva arter (både i Sverige och i andra länder) 
sedan mitten av 90-talet. Både grundforskning och tillämpad orientering. Har publicerat 
drygt 30 vetenskapliga artiklar inom området varav de senaste är listade nedan. 
Anna Lundhagen – har bedrivit populationsgenetisk forskning inom området spridning, 
genetik och evolution av invasiva arter genom studier av en modellart (cikadavårtbitaren). 
Fredrik Dahl – Har bedrivit projekt med mårdhunden i fokus i samarbete med andra 
nordiska länder. 
 
ADb – Har deltagit i projektet Främmande marina arter, som leddes av Sture Nellbring vid 
länsstyrelsen Stockholm på uppdrag av NV. Ett antal redan introducerade och potentiella 
arter adderades till den taxonomiska databasen Dyntaxa. 
ArtDatabanken samordnade framtagandet av ett förslag till system för riskklassificering av 
främmande arter avseende påverkan på biologisk mångfald. 
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