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Förord
I december 2013 fick Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella strategin och handlingsplanen om främmande arter från 2008. Skälet till översynen var
att en ny EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter var under förhandling, en förordning som under
2014 har antagits.
Revideringsarbetet har fokuserats på behov av åtgärder för att uppfylla förordningen, och genomförts i samråd med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Dessa myndigheter har deltagit i såväl styrgrupp som projektgrupp. I projektgruppen deltog Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket
och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Från Naturvårdsverket deltog Melanie
Josefsson, Helen Lindgren, Kerstin Joyce och Tomas Chicote i projektgruppen.
Elin Forsberg var projektledare till slutet av augusti, därefter var Maria Sjö projektledare.
Naturvårdsverket har även samrått med Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket och länsstyrelserna. Naturvårdsverket vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit i arbetet. Vi vill även tacka de
intresseorganisationer, företag, forskare och myndigheter som bidrog med sina
erfarenheter och sin kunskap vid samrådsmötet.
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Sammanfattning
EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av
invasiva främmande arter (EU-förordningen om IAS1) träder i kraft den 1 januari
2015. Med anledning av denna förordning har Naturvårdsverket fått i uppdrag att
revidera den nationella strategin och handlingsplanen om främmande arter (Naturvårdsverket 2008). Arbetet har fokuserats på vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppfylla kraven i EU-förordningen om IAS. Här ska dock betonas att
fortsatt arbete behöver bedrivas mot de invasiva arter som inte omfattas av EUförordningen om IAS, men som utgör eller kommer att utgöra ett potentiellt nationellt hot mot den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster i Sverige.
Vi har genomfört en analys av hur det svenska regelverket behöver justeras för att
genomföra EU-förordningen om IAS, och för att gränsdragningar mellan olika
lagstiftningar ska klargöras.
De åtgärder som förordningen kräver är kopplade till den förteckning över invasiva
främmande arter av unionsbetydelse, som ska tas fram av kommissionen. Ett förslag till förteckning ska finnas senast den 2 januari 2016. För en invasiv främmande
art av unionsbetydelse kommer det enligt förordningen att vara förbjudet att föra in
arten till EU och mellan medlemsstater, transportera den, släppa ut den på marknaden, sälja, byta, använda, odla, föda upp eller hålla, tillåta att den reproducerar
sig eller släppa ut den i miljön.
Sverige måste i likhet med andra EU-länder genomföra åtgärder för att hantera de
arter som finns upptagna på förteckningen. Det finns dock andra arter som innebär
en allvarlig risk i Sverige, som inte kommer att finns med på unionslistan. I Sverige
finns cirka 2000 främmande arter men alla dessa utgör inte en risk för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Idag uppskattas det att cirka 350 av dessa vara
invasiva, dvs. de hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men dessa kan
även ha signifikanta negativa effekter på människors hälsa och ekonomin2. En
bedömning på nationell nivå måste göras för att skilja ut de arter i Sverige som vi
behöver agera mot.
Grundläggande är att behöriga myndigheter pekas ut. Det finns olika typer av ansvar som behöver vara tydligt fördelat så att relevanta åtgärder kan genomföras
snabbt när behov finns. Vi föreslår att Naturvårdsverket får ett övergripande ansvar
för frågan om invasiva arter och EU-förordningen om IAS. För vissa åtgärder har

1
2

Invasive Alien Species
Se preamble (3) i förordningen sid 3.
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ansvarig myndighet pekats ut, men det har inte funnits utrymme inom projektet att
peka ut ansvar för alla åtgärder. Detta fordrar ytterligare utredning.
EU-förordningen om IAS kräver att de huvudsakliga spridningsvägarna där potentiellt invasiva främmande arter oavsiktligen kan introduceras, ska identifieras och
prioriteras, och åtgärder för att hindra introduktion vidtas. Beredskapsplaner för
invasiva och potentiellt invasiva arter eller artgrupper bör tas fram så att åtgärder
snabbt kan sättas in om dessa arter kommer in i landet.
EU-förordningen om IAS ställer krav på hanteringsåtgärder för arterna av unionsbetydelse som finns i landet. Medlemsstaterna ska utrota eller kontrollera populationerna av dessa arter. Det finns också krav på övervakning. Befintliga övervaknings- och inspektionssystem har delar som kan användas för att övervaka invasiva
främmande arter, men det behövs en översyn både för att utreda vilka nya delar
som behöver utvecklas och den tekniska utformningen av systemet. Detta för att
kunna få information om vilka främmande arter vi har i landet, deras utbredning
och ekologiska effekter. Övervakningssystemet ska kunna ge en varning när nya
invasiva främmande arter av unionsbetydelse kommer in i landet, så att en snabb
utrotning av dessa kan sättas igång. Här bedömer vi att ett brett samarbete både
mellan olika aktörer och med allmänheten är avgörande. Vi behöver även samverka
genom de gemensamma system som redan finns, och som Sverige tillsammans
med andra länder redan använder.
Konsekvenserna av föreslagna åtgärder beskrivs för respektive åtgärd. Sammantaget kommer flera myndigheter att behöva lägga ned avsevärt mycket mer arbete
med invasiva främmande arter än i dag – ett arbete som inte bedöms kunna utföras
inom befintlig budget. Konsekvenserna av EU-förordningen om invasiva främmande arter är i dagsläget osäkra eftersom vi ännu inte vet vilka arter som kommer
att tas upp i unionsförteckningen, eller på förteckningen över invasiva främmande
arter av medlemsstatsbetydelse för Sverige som bör tas fram. Åtgärdernas omfattning beror till stor del på vilka arter som kommer att omfattas av förteckningarna.

7

NATURVÅRDSVERKET

1 Inledning
1.1 Uppdraget
Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att genomföra en revidering av strategin och handlingsplanen för främmande arter, med anledning av att
en ny EU-förordning skulle antas. Uppdraget skulle genomföras i samråd med
Havs- och vattenmyndigheten och med Jordbruksverket, och efter samråd med
övriga myndigheter och organisationer. Uppdraget lyder:
”Naturvårdsverket ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket samt efter samråd med övriga myndigheter och organisationer revidera den nationella strategin och handlingsplanen för främmande arter och genotyper (Naturvårdsverkets rapport 5910). Vid revideringen ska beaktas förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning
om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva
främmande arter (KOM(2013) 620 final).”

1.2 Avgränsning
Fokus i arbetet har legat på de krav som EU-förordningen om invasiva främmande
arter ställer på medlemsstaterna. Vi har framför allt bedömt de förslag i den tidigare strategin och handlingsplanen, som är viktigast för att genomföra EUförordningen om IAS. Den här handlingsplanen ersätter alltså vissa delar av den
strategi och handlingsplan som redovisades 2008. Andra delar i den tidigare strategin är fortfarande relevanta.

1.3 Genomförande
Uppdraget har genomförts i projektform. Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har deltagit i både projektgrupp och styrgrupp. I projektgruppen har
även Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) deltagit. Skogsstyrelsen har erbjudits att delta i arbetet och löpande fått information. Tullverket, Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen och SVA har utöver detta bidragit med synpunkter på denna
skrivelse, som tagits fram i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.
Den tidigare strategin och handlingsplanen (Naturvårdsverket 2008), som togs fram
av Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Fiskeriverket, Tullverket, Artdatabanken (SLU) och Sjöfartverket, och som lämnades
till regeringen 2008 efter tre års arbete, har varit en utgångspunkt i det aktuella
projektet. Enligt dialog med Miljödepartementet skulle fokus ligga på att analysera
EU-förordningen för att se över vilka åtgärder Sverige behöver vidta för att uppfylla förordningens krav. Utifrån vad EU-förordningen kräver, utveckling av annan
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lagstiftning och aktuellt läge i andra frågor, har åtgärderna analyserats, och prioriterats. Ett aktuellt förslag till åtgärder har tagits fram och deras konsekvenser har
beskrivits.
Ett samrådsmöte genomfördes den 24 oktober 2014, då 46 deltagare från 25 organisationer bidrog med synpunkter och erfarenheter.
Redovisningen av regeringsuppdraget levererades till regeringskansliet den 18
december 2014.
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2 Bakgrund
2.1 Problemet med invasiva arter
Invasiva främmande arter har identifierats som ett av de största hoten mot biologisk
mångfald särskilt i akvatiska miljöer (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).
Allt fler främmande arter introduceras till EU och till Sverige (figur 1) genom den
ständigt ökande globala och regionala transporten av gods och människor. Bristande kunskap om riskerna med att introducera främmande arter och brist på åtgärder för att förhindra introduktion har lett till att både avsiktlig och oavsiktlig introduktion av arter ökat. Lagstiftningen är otillräcklig eftersom många organismgrupper inte omfattas av vare sig nationell eller EU-lagstiftning.

Kumulativa summan av främmande arter
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Figur 1. Trender i introduktion av främmande arter i Sverige. Denna figur visar den kumulativa summan av alla främmande arter i alla miljöer som har rapporterats i Sverige fram till
den 23 oktober 2013. Källa: www.nobanis.org, 2014-10-16

Främmande arter fortsätter att öka i alla miljöer i Sverige och att påverka den ekologiska statusen i sötvattnet, havet och andra områden som är värdefulla för biologisk mångfald (NOBANIS, 2014, Naturvårdsverket, 2008). Även om invasiva
främmande arter är vanligast i habitat som finns i anslutning till bebyggelse (figur
2), såsom ruderatmark, stadsmiljö och jordbruksmark, är påverkan på den biologiska mångfalden kanske ännu större i främst gräs- och hedmarker samt kust- och
strandområden, inklusive skärgården, samt sjöar och vattendrag.
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Figur 2. Antal främmande arter som har observerats i olika habitat i Sverige. Källa:
www.nobanis.org, 2014-10-14

Invasiva främmande arter har långtgående effekter på Sveriges biologiska mångfald, särskilt på hotade arter och i områden som är värdefulla för biologisk mångfald (figur 3). Introduktionen av invasiva främmande arter kan leda till att inhemska arter utrotas lokalt eller trängs undan genom konkurrens mellan invasiva
främmande arter och inhemska. Detta genom predation, betning, eller genom att de
invasiva främmande arterna för med sig sjukdomar och parasiter. Invasiva främmande arter kan även orsaka förändringar i habitat och ekosystem genom att till
exempel ändra näringskedjan, näringsförhållandena eller fysiska förhållanden på
sätt som gör det mycket svårt för inhemska arter och samhällen att fortleva eller
återetablera sig efter det att de invasiva främmande arterna har utrotats. Förändringar av det här slaget är ofta mycket svåra, ibland omöjliga att återställa.
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Figur 3. Effekter av invasiva främmande arter på biologisk mångfald, socioekonomi och
människors hälsa i Sverige. En art kan ha flera effekter. Källa: www.nobanis.org, 2014-1016

Av de cirka 2000 främmande arter som har identifierats i Sverige har 388 klassificerats som invasiva, det vill säga arter som hotar biologisk mångfald men kan även
ha negativa effekter på socioekonomiska värden eller människors hälsa (figur 4).
Ytterligare 82 främmande arter har identifierats som potentiellt invasiva, det vill
säga att dessa arter hittills inte visat några negativa effekter för biologisk mångfald
i Sverige, men har påvisats vara skadliga i andra länder med liknande naturförhållanden eller klimat.
Invasiva;
388 Potentiellt
invasiva; 82

Okänd; 990
Inte
invasiva;
732

Figur 4. Antalet främmande arter i Sverige. Källa: www.nobanis.org, 2014-10-16
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Cirka 10 % av de främmande arterna, cirka 200 arter, i Sverige är inhemska i någon biogeografisk region i Sverige, men har flyttats till en annan region utanför sin
naturliga utbredning, eller också har populationer/provenienser/stammar från andra
länder flyttats till Sverige, ofta i stor skala. Rapphöna och gräsand för jakt från
Frankrike och Danmark är några exempel. Dessa främmande populationer kan
hybridisera med naturliga, inhemska populationer vilket kan påverka den genetiska
variationen hos de inhemska populationerna (Laikre, Linda (2007), Laikre, Linda
(2008)). Följderna kan bli att artens egenskaper förändras, vilket kan ge sämre
anpassning och tillväxt hos den inhemska populationen och bli mycket negativa för
artens överlevnad på lång sikt.
Kunskap om invasiva främmande arters införselvägar är viktigt för att kunna vidta
åtgärder för att förhindra introduktioner som kan hota den biologiska mångfalden. I
Sverige visar sig introduktion av växter för yrkesmässig, offentlig och privat trädgårdsodling vara en mycket betydelsefull införselväg för främmande arter, när man
tittar på antalet arter som har introducerats. Att titta enbart på antalet arter som
introduceras via en spridningsväg ger dock inte alltid ett korrekt svar på riskerna
med spridningsvägen. Ser man istället på i vilken utsträckning arterna som introduceras via en spridningsväg blir invasiva, är även oavsiktlig införsel genom exempelvis transporter och fartygs ballastvatten av stor betydelse (se figur 13,
NOBANIS, 2014). Eftersom introduktion kan ske både avsiktligt och oavsiktligt,
och spridningsvägarna ser olika ut, krävs ändamålsenliga åtgärder för att förhindra
framtida introduktioner av främmande arter som kan komma att utgöra ett problem.
Invasiva främmande arter har kommit att bli ett av de största globala hoten mot
biologisk mångfald (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Lagstiftningen är
otillräcklig eftersom många organismgrupper inte omfattas av vare sig nationell
eller EU-lagstiftning.
I Sverige saknas en samordnande organisation för arbetet med invasiva främmande
arter. Ansvarsfördelningen och det ekonomiska ansvaret för bekämpning av invasiva främmande arter är mycket oklar. Sektorsansvaret medför också att det finns
en risk för att frågor faller mellan stolarna och att tillräckliga åtgärder därmed inte
vidtas.
Övervaknings- och rapporteringssystem för främmande arter saknas i hög utsträckning. Den nationella och regionala miljöövervakningen görs genom både tidsmässigt och geografiskt glesa stickprov. Detta medför att den första introduktionslokalen för en främmande art mycket sällan upptäcks inom ramen för dessa program.
De befintliga programmen behöver kompletteras med andra typer av övervakningsinsatser både för att upptäcka introduktion av nya invasiva främmande arter och för
att kunna följa utbredning och effekter av de redan etablerade.
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2.2 Miljömål om invasiva arter
Ett etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förhållande till invasiva främmande arter har formulerats. Etappmålet om invasiva främmande arter
innebär dels att deras effekter på biologisk mångfald samt socioekonomiska effekter, bland annat på människors hälsa, ska vara bedömda, dels att prioriterade insatser för bekämpning ska ha inletts senast 2015. Preciseringen ” Främmande arter
och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden” ingår i sju av miljömålen. De
miljömål som berörs är: Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag,
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Storslagen fjällmiljö.
Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet för etappmålet om invasiva främmande arter, rapporterade 2014 hur långt arbetet har framskridit (Naturvårdsverket
2014).

2.3 Bakgrund till revideringen
Ett förslag till nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper lämnades till regeringen i december 2008 (Naturvårdsverket 2008). Strategin
och handlingsplanen togs fram av Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket
och Skogsstyrelsen i samråd med Tullverket. ArtDatabanken och Sjöfartsverket
deltog också i arbetet.
Regeringen har avvaktat med att anta strategin och handlingsplanen i väntan på att
kommissionen skulle avsluta sitt arbete med att ta fram en EU-strategi om främmande arter. Regeringen ansåg att det var viktigt att den svenska strategin skulle
vara i linje med EU-strategin. Kommissionens arbete har dock dragit ut på tiden. I
september 2013 publicerade kommissionen sitt förslag till en förordning om invasiva främmande arter. Förhandlingar har nu genomförts och Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter träder i kraft den 1 januari
2015.
EU-förordningen om invasiva främmande arter (IAS) är central för en svensk strategi och handlingsplan om invasiva främmande arter, men även andra EUlagstiftningar och internationella överenskommelser har mycket stor påverkan på
innehållet och utformningen av strategin. I många sammanhang ställs nya krav på
hur Sverige bör hantera IAS: utvecklingen av konventionen om biologisk mångfalds Aichi-mål för biologisk mångfald, EU:s strategi för biologisk mångfald,
revideringar av EU:s regelverk om växtskadegörare respektive djurhälsa, Wildlife
Trade Regulation, ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet, revideringar i Internationella växtskyddskonventionen (IPPC), Sveriges anslutning till barlastvattenskonventionen, Bernkonventionen med mera. Den nationella strategin och hand-
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lingsplanen bör därför framöver uppdateras också i förhållande till dessa uppdateringar och förändringar.
I bilaga 3 redovisas aktiviteter som har genomförts sedan den tidigare strategin och
handlingsplanen redovisades.
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3 Ny EU-förordning om invasiva
främmande arter
3.1 Inledning
EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av
invasiva främmande arter har som målsättning att strängt reglera vissa utpekade
invasiva främmande arter, så kallade IAS av unionsbetydelse. Dessa arter bedöms
ha märkbara negativa effekter på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, och kan även ha negativa effekter på människors hälsa eller ekonomi. Det
ska också vara motiverat ur ett unionsperspektiv att reglera dessa på en EU-nivå för
att effektivt förhindra, minimera eller mildra deras negativa effekter.
Kommissionen ska lägga fram förslag till en förteckning över invasiva främmande
arter av unionsbetydelse, genom genomförandeakter och omröstning i kommittén,
senast ett år efter att förordningen träder i kraft, den 2 januari 2016. Idag vet vi inte
vilka arter som kommer att föreslås av kommissionen.
Det övergripande syftet med EU:s förordning om IAS är främst att verka förebyggande mot invasiva främmande arter som ännu ej har eller endast svagt har etablerat sig inom unionens gränser samt att kraftfullt bekämpa de invasiva främmande
arter som bedöms vara de värsta av de redan etablerade. Lagstiftningen är dynamisk genom att en återkommande revidering av de listade IAS kommer att ske vart
sjätte år, vilket är en viktig förutsättning för att kunna bedriva ett målinriktat arbete
inom ett område där nya arter kan dyka upp på kort tid och tidiga insatser är avgörande.

3.2 Förordningens innehåll
För en IAS av unionsbetydelse kommer det enligt förordningen att vara förbjudet
att föra in arten till EU och mellan medlemsstater, transportera den, släppa ut den
på marknaden, sälja, byta, använda, odla, föda upp eller hålla, tillåta att den reproducerar sig eller släppa ut den i miljön. Genom EU-förordningen om IAS blir medlemsstaterna skyldiga att vidta åtgärder för att:





förhindra att IAS av unionsbetydelse kommer in i landet och/eller
släpps ut i miljön (artiklarna 7 och 10),
bevilja tillstånd för användning av IAS av unionsbetydelse för vissa
begränsade ändamål och under kontrollerade förhållanden, samt
inspektera dessa anläggningar (artiklarna 8 och 9),
ta fram handlingsplan för att identifiera och prioritera spridningsvägarna för IAS av unionsbetydelse (artikel 13),
övervaka för att kontrollera att IAS av unionsbetydelse som inte redan finns i landet inte introduceras. Om man upptäcker att en sådan art har kommit in i landet måste man anmäla detta till kom-
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missionen samt utrota arten (artiklarna 14, 15, 16, 17 och 18) eller
ansöka om undantag efter en kostnad/nytto-analys samt en kostnadsanalys,
för de IAS av unionsbetydelse som är etablerade i det egna landet:
o ta fram hanteringsplan och vidta åtgärder för att förhindra
spridningen av dessa arter och minimera deras effekter på
biologisk mångfald (artikel 19),
o övervaka artens spridning och effekter samt effekterna av
utrotnings- eller bekämpningsinsatser (artikel 14 och 19),
o rapportera om artens status till kommissionen vart sjätte år
(artikel 24).
restaurera (återställa) ekosystem som har skadats eller förstörts av
IAS av unionsbetydelse (artikel 20), om det är rimligt utifrån kostnaden,
låta förorenaren betala för att täcka kostnaderna för att förhindra,
minimera eller mildra den negativa påverkan av IAS av unionsbetydelse (artikel 21),
genomföra övergångsbestämmelser för IAS av unionsbetydelse
som redan finns i landet och har en ägare. Om de används i kommersiellt syfte ska de avyttras på ett humant sätt. Om de har ickekommersiella ägare (sällskapsdjur med mera) ska myndigheterna
informera ägaren om bestämmelser och se till att dessa följs alternativt omhänderta djuret (artiklarna 31-32),
tillämpa sanktioner när bestämmelserna i förordningen inte följs
(artikel 30).
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Figur 5. EU-förordningen om IAS innebär att medlemsstaterna strängt ska reglera närvaro
och användning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse. Medlemsstaterna är
skyldiga att vidta dessa åtgärder för att följa förordningen. Medlemsstater kan även välja att
genom förordningen reglera vissa utpekade invasiva arter som orsakar och befaras orsaka
skador på biologisk mångfald, så kallade IAS av medlemsstatsbetydelse. Medlemsstaterna
kan här välja vilka av åtgärderna i förordningen som ska gälla för arten i fråga, men måste
kunna motivera åtgärden med hjälp av en riskbedömning. Medlemsstater kan även komma
överens om att peka ut IAS av regional betydelse för att gemensamt vidta åtgärder för att
övervaka, hantera spridningsvägar, utrota eller bekämpa.

Kriterierna för att en art ska föras upp på förteckningen över IAS av unionsbetydelse är följande:
 det är en invasiv främmande art som sannolikt har stora negativa
effekter på biologisk mångfald eller relaterade ekosystemtjänster,
och även kan ha negativa effekter på människors hälsa eller ekonomi (artikel 4:3 och preambel 11),
 det är en invasiv främmande art som är främmande för EU (förutom de yttersta randområdena),
 det är en invasiv främmande art som kan etablera livskraftiga populationer och sprida sig i miljön i en biogeografisk region som är
gemensam för fler än två medlemsstater eller en marin delregion,
 en riskbedömning enligt kommissionens anvisningar har visat att
samordnade åtgärder på unionsnivå krävs för att förhindra att arten
introduceras, etableras eller sprids,
 det är sannolikt att genom att föra upp arten på unionsförteckningen kommer man att förhindra, minimera eller mildra de negativa
effekterna av arten.

Medlemsstaterna har även möjlighet att peka ut IAS av medlemsstatsbetydelse efter
ett riskbedömningsförfarande. Dessa arter bedöms ha sådana negativa effekter på
biologisk mångfald att det krävs åtgärder på medlemsstatsnivå. Medlemsstaten kan
vidta samma eller strängare åtgärder som för en IAS av unionsbetydelse efter anmälan till kommissionen. Åtgärderna som föreslås av medlemsstaten ska motiveras
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genom en riskbedömning, särskilt om åtgärderna innebär restriktioner för handel
inom EU eller mot import av arten. IAS av medlemsstatsbetydelse kan vara arter
som är inhemska i en del av EU.
Det finns också möjligheter att peka ut IAS av regional betydelse som flera länder i
en region anser behöver regleras (artikel 11). Dessa arter kommer att tas från förteckningarna över IAS av medlemsstatsbetydelse och kan även innefatta invasiva
arter som är inhemska i en del av EU. Några restriktioner för handel eller införsel
av arterna från annat EU-land kommer inte att vara tillåtna. Däremot ska man
övervaka, rapportera och samarbeta om utrotning och kontrollprogram.

Figur 6. Strukturen på EU-förordningen om IAS har två huvudinriktningar; främst att förhindra att nya invasiva arter introduceras och etableras, men också att förhindra att redan etablerade invasiva arter skadar den biologiska mångfalden, när så är möjligt. Förordningen nämner frivilliga åtgärder för att få acceptans för förordningen och för att engagera allmänheten och de näringar som hanterar invasiva främmande arter.

3.3 Avgränsningar i EU-förordningen om IAS
EU-förordningen kommer att gälla fullt ut för IAS av unionsbetydelse och till viss
del för IAS av medlemsstatsbetydelse. De båda förteckningarna kommer endast att
täcka en mindre andel av de invasiva arter som finns i EU. Andra begränsningar i
förordningens omfattning är:


invasiva främmande arter som naturligt förekommer i EU kan inte utpekas
som IAS av unionsbetydelse. Av handelstekniska skäl (svårigheter med att
begränsa handeln inom EU) kan endast invasiva främmande arter som är
främmande för unionens territorium, dvs. härstammar från regioner utanför
EU bli utpekade som IAS av unionsbetydelse. Invasiva främmande arter
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som naturligt förekommer i EU kan dock utpekas som IAS av medlemsstatsbetydelse och IAS av regional betydelse,
förordningen har ett preventivt angreppssätt med fokus på invasiva främmande arter som inte finns i EU eller finns i mycket begränsad omfattning,
brist på resurser för genomförande då förordningen inte för med sig några
nya resurser för genomförande. Medlemsstaterna får själva bära alla kostnader för att införa förordningen,
förordningen är inte heltäckande och tillämpar inte försiktighetsprincipen
fullt ut för alla invasiva eller potentiellt invasiva främmande arter. Endast
ett mindre antal av de invasiva främmande arterna i EU kommer att täckas
av förordningen. Det finns inte någon reglering eller rekommendationer för
hantering av övriga IAS än de som är listade, till exempel att alla invasiva
eller potentiellt invasiva arter ska riskbedömas före import eller införsel.
Det uppstår frågor om hur Sverige kommer att hantera invasiva främmande
arter som inte omfattas av förordningen men som har stora negativa effekter på biologisk mångfald,
ansvarsområden och samspel kan riskera att bli oklara mellan förordningen
om IAS och EU:s regelverk för växthälsa och djurhälsa, som nu är under
förhandling, samt annan lagstiftning,
fokus i förordningen är på avsiktliga introduktioner och därmed framför
allt den terrestra miljön. Oavsiktliga introduktioner hanteras endast genom
att medlemsstaterna upprättar handlingsplaner för att prioritera och hantera
spridningsvägarna av oavsiktliga introduktioner och spridning samt att ett
system för tidig varning och snabb respons som förutsätter utveckling av
beredskapsplaner etableras. Oavsiktlig spridning i marin miljö täcks dock
till viss del av barlastkonventionen med nationell reglering,
främmande genotyper täcks inte av EU-förordningen om IAS.
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Figur 7. EU-förordningen kommer att gälla fullt ut för ett litet antal av de mer än 12 000
främmande arter som finns inom EU, troligen för cirka 100 invasiva främmande arter
när förteckningen är fullt utvecklad. Medlemsstaterna har möjlighet att använda förordningen för att reglera ytterligare arter som IAS av medlemsstatsbetydelse. Det kvarstår
dock många invasiva främmande arter som inte kommer att regleras enligt förordningen.

3.4 Nyckelområden som Sverige behöver utveckla
EU-förordningen om IAS innebär att Sverige behöver utveckla ett antal system och
administrativa rutiner där befintliga system saknas helt eller delvis. Främst kommer
Sverige att behöva utveckla system för att:






övervaka IAS,
riskbedöma IAS,
ta fram och genomföra hanteringsåtgärder för IAS,
utveckla rutiner för rapportering till kommissionen,
utveckla rutiner för tillstånd för hållande av IAS av unionsbetydelse.

3.4.1 Övervakning av invasiva främmande arter
Övervakning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska, enligt EUförordningens artikel 14, inrättas eller inbegripas i befintliga system. Den ska uppfylla många funktioner: ge information om förekomsten och utbredningen av IAS
av unionsbetydelse som finns i landet, snabbt upptäcka nya introduktioner/invasioner av IAS av unionsbetydelse och sätta igång snabba åtgärder. Systemet
ska även kunna användas för att bedöma effektiviteten av utrotnings- och kontrollinsatser, och effekter av dessa på andra organismer (figur 8).

21

NATURVÅRDSVERKET

EU-förordningen om IAS hänvisar också till delar av övervakningssystemet som är
baserade på den övervakning som redan sker för andra ändamål, såsom rapportering inom ramen för art- och habitatdirektivet, havsmiljödirektivet och ramdirektivet för vatten. Förordningen hänvisar även till tullens inspektioner och andra inspektioner som har etablerats genom EU-bestämmelser (såsom växtskyddsinspektioner och djurhälsokontroller, preambel 22). Sverige behöver se över vilka befintliga program eller aktiviteter som kan integreras i ett övervakningssystem för IAS
och vilka nya program som behöver utvecklas.3 Sverige behöver också undersöka
hur den tekniska lösningen för att integrera alla delar i ett samlat övervakningssystem kan genomföras samt hur ansvar och resurser ska fördelas.

Figur 8. Övervakningssystemet behöver fylla fem primära funktioner enligt EU-förordningen
om IAS:






3

övervakning av förekomst och utbredning av IAS av unionsbetydelse,
uppföljning av tillstånd som har beviljats för IAS av unionsbetydelse,
uppföljning av utrotningsinsatser av IAS av unionsbetydelse för att bedöma effektiviteten och även effekter på miljön, människors hälsa och andra organismer,
övervakning för att upptäcka introduktion av IAS av unionsbetydelse för att snabbt
kunna sätta in åtgärder för att utrota dessa,
övervakning för att upptäcka gränsöverskridande effekter av IAS av unionsbetydelse som finns i landet. Dessa specificeras främst i förordningens artikel 14 (övervakningssystem) och artikel16 (anmälan om tidig upptäckt), samt även i artiklarna 8
och 9 om tillstånd.

Se även (Naturvårdsverket 2008), sidorna 141-149
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Figur 9. Delar av ett övervakningssystem för IAS bygger på möjligheterna att integrera befintlig övervakning, rapportering till Artportalen och gränskontroll och att utveckla nya program där så krävs. Resurseffektiviteten är dock mycket viktig att beakta.

Övervakningssystemet för IAS ska även inkludera och understödja en process för
tidig varning och snabb respons när en ny IAS av unionsbetydelse introduceras.4
Syftet med en process för tidig varning är att snabbt få ut information till berörda
myndigheter så att effektiva åtgärder ska kunna sättas in för att utrota den upptäckta invasiva främmande arten. Detta ställer stora krav på övervakningssystemet
då den information som genereras genom etablerade miljöövervakningsprogram
och inventeringar för rapportering enligt de olika EU-direktivens krav sker relativt
sällan (vart sjätte år) och därför sällan är relevant för tidig varning. Gränskontroller
samt växtskydds- och djurhälsoinspektioner görs oftare och kan generera en varning, men de är inte heltäckande. Rapporter från allmänheten i Artportalen skulle
kunna ingå i en process för tidig varning, men ett system för att kvalitetskontrollera
rapporterna behöver i så fall utvecklas.
Det finns även ett behov av att övervaka både de arter som finns på förteckningen
över IAS av medlemsstatsbetydelse och andra invasiva främmande arter som kan
hota den biologiska mångfalden i Sverige. En art etablerar sig och uppvisar invasiva tendenser om miljöförhållanden är lämpliga. Det går inte entydigt att säga om
en främmande art kommer att utgöra en framtida risk. Det beror på miljöförhållanden och/eller förändringar i näringsvävar. Ofta sker alltså en viss fördröjning innan
en främmande art visar invasiva tendenser – det dröjde till och med mer än 80 år
innan Rosa rugosa (japansk vresros) började sprida sig från odlingar och bli ett
4

Se även (Naturvårdsverket 2008), sidorna 81-84 och 171-177
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stort problem i naturområden. Sverige behöver ha kunskap och beredskap för att
upptäcka när främmande arter börjar bli invasiva och även för att upptäcka om
populationer av en invasiv främmande art minskar, så som mink har gjort under
senare år. Denna kunskap behövs för att man ska kunna bedöma hur effektiva de
nationella insatserna är både för uppfyllande av miljömålen och för rapportering till
kommissionen (enligt artiklarna 19, 24 och 25).
3.4.2 Riskbedömning av invasiva främmande arter
Bedömning av riskerna som en invasiv främmande art medför eller kan medföra
för biologisk mångfald, relaterade ekosystemtjänster, människors hälsa och socioekonomiska värden är avgörande för att kunna följa försiktighetsprincipen och
hindra att skada sker. Denna princip är grundläggande för EU-förordningen om
IAS, Sveriges miljömål, konventionen om biologisk mångfald samt Bernkonventionen. Det finns idag ingen svensk lista över främmande arter som är baserad på
bedömningar av arternas risker för biologisk mångfald.
Viss riskbedömning krävs av EU-förordningen. Riskbedömning behövs även för att
prioritera vilka invasiva arter som Sverige behöver arbeta med.
RISKBEDÖMNINGAR SOM KRÄVS ENLIGT EU-FÖRORDNINGEN
(FULLSTÄNDIG RISKBEDÖMNING)

EU-förordningen om IAS kräver en fullständig riskbedömning enligt standard som
antagits under världshandelsorganisationens avtal om sanitära och fytosanitära
åtgärder (SPS-avtalet) när:






en invasiv art ska föras in i förteckningen för IAS av unionsbetydelse (artikel 5 och preambel 11). Kommissionen ansvarar för riskbedömningen om
det är kommissionen som föreslår arten. Om en medlemsstat föreslår arten
ska medlemsstaten göra riskbedömningen (artikel 5:2),
en invasiv art förs upp på förteckningen över IAS av medlemsstatsbetydelse
och detta medför restriktioner för handel, införsel eller import av IAS (artikel 11). Riskbedömningen ska göras av medlemsstaten,
när en ny invasiv främmande art upptäcks som hotar biologisk mångfald
som inte är listad som en IAS av unionsbetydelse och en medlemsstat vidtar
nödåtgärder (artikel 20).

De kriterier som ska ingå i en riskbedömning för att införa en invasiv främmande
art på unionsförteckningen framgår av artikel 5 och preambel 13, men kommissionen ska specificera vilka typer av uppgifter, metoder och bevis som är godtagbara genom delegerade akter. Det finns flera olika modeller för en fullständig riskbedömning. Internationella växtskyddskonventionens (IPPC) Pest Risk Assessment
(PRA) är den som har fått störst acceptans i juridiska och administrativa sammanhang, då den följer bestämmelserna i SPS-avtalet. En PRA är tidskrävande att utföra och kräver dessutom djupa expertkunskaper om arten och dess ekologiska och
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socioekonomiska effekter, vilket oftast saknas. Ett antal generiska riskbedömningsmallar och metoder har utvecklats för andra organismgrupper utifrån PRAmodellen.

Samarbete för fullständig riskbedömning
Tidiga signaler tyder på att kommissionen kommer att välja en metod baserad på
IPPC:s Pest Risk Assessment för EU-förordning om IAS. Detta innebär att det
finns gemensamma delar i riskbedömningen för växtskadegörare och för invasiva
främmande arter. Det finns stora fördelar med att samarbeta med myndigheter som
arbetar med växtskadegörare för att bygga upp gemensam expertis och kompetens
inom riskbedömning. Man bör även titta närmare på de riskbedömningar som görs
för djurhälsan vid SVA och Jordbruksverket, för att se om det kan finnas samordningsvinster vid riskbedömning av invasiva främmande djur och mikroorganismer.
Det finns sannolikt stora fördelar med att samarbeta kring riskbedömningar även
mellan medlemsstater. Många arter är troligen invasiva i flera medlemsstater samtidigt och i de fall en fullständig riskbedömning behöver göras kan mycket arbete
samordnas.
RISKBEDÖMNING FÖR ATT PRIORITERA NATIONELLT

Förutom de krav som finns i EU-förordningen om IAS, har Sverige ett stort behov
av att använda ett riskbedömningsförfarande för att prioritera invasiva främmande
arter som finns i Sverige eller förväntas introduceras.5 Prioriteringen görs utifrån
en bedömning av riskerna som arten kan medföra och möjligheterna att lyckas med
åtgärderna för att hindra introduktionen eller kontrollera dess spridning och ekologiska effekter.

Process för att ta fram en förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse
För att kunna ta fram en förteckning över IAS av medlemstatsbetydelse för Sverige
och bedöma riskerna med dessa, behöver en systematisk genomgång göras av de
främmande arter som finns i Sverige. Listor över främmande arter i Sverige samt
några av de som väntas introduceras finns på NOBANIS (www.nobanis.org) samt
på listan över främmande arter i svenska hav (www.frammandearter.se). Den
svenska databasen över främmande arter i NOBANIS innehåller uppgifter om artens taxonomi, klassning av invasivitet, ursprung, år då den först observerades,
vektor för introduktion, habitat där arten har observerats, ekologiska effekter och
referenser. Invasiviteten har bedömts genom en enkel litteratursökning. Om referenser i litteratur finns, om att arten är eller har potential att vara ett problem för
biologisk mångfald i en liknande miljö som den som finns i Sverige, har den klassats som invasiv eller potentiellt invasiv. Ingen systematisk genomgång för att

5

Se även (Naturvårdsverket 2008) sidorna 151 -169
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bedöma invasiviteten utifrån gemensamma kriterier har gjorts av arterna på de
nämnda listorna
Man behöver klassificera och bedöma riskerna av de främmande arter som finns på
dessa listor utifrån gemensamma kriterier och föra upp dessa i en nationell lista
över invasiva främmande arter i Sverige. Denna nationella lista över främmande
arter i Sverige kommer därefter att kunna användas i arbetet med att sålla fram de
arter som bör tas upp i förteckningen över IAS av medlemstatsbetydelse för Sverige, samt för att ta ställning till kommissionens förslag till IAS av unionsbetydelse.
Ett stegvis angreppssätt, där man först använder screening och sedan ett enkelt
riskbedömningsförfarande är lämpligt.

Screening och klassificering
Screening är en översiktlig, systematisk analys av riskerna för de arter som finns på
listan över främmande arter i Sverige på www.nobanis.org, samt på listan över
främmande arter i svenska hav; www frammande.arter.se., Ytterligare underlag kan
finnas på alertlistor6 inom regionen eller hos handelspartners. Utifrån hotbilden
som framträder genom resultaten av screeningen kan man klassificera en art som
till exempel mycket invasiv, invasiv, potentiellt invasiv eller icke invasiv. Screeningen och klassificeringen leder till att en nationell lista över invasiva främmande arter kan tas fram.

Enkel riskbedömning
En så kallad enkel riskbedömning bör göras av de invasiva främmande arterna i
den framtagna nationella listan över invasiva främmande arter. Riskbedömningen
kan användas som underlag för att peka ut vilka arter som bör regleras och föras
upp på förteckningen över IAS av medlemsstatsbetydelse och i vissa fall även IAS
av regional betydelse. Den kan även användas för att underlätta prioriteringen av
vilka åtgärder som är lämpliga och effektiva för arten i fråga. Riskbedömningen
måste dock vara av sådan kvalitet att den kan användas för att motivera eller bevisa
att åtgärderna som medlemsstaten vidtar för arten i fråga är proportionerliga och
rimliga i förhållande till riskerna.

Fullständig riskbedömning av medlemsstaten
Det är viktigt att påpeka att om en åtgärd kan innebära restriktioner för handel med,
alternativt import eller införsel av en främmande art så måste medlemsstatens riskbedömning följa världshandelsorganisationens SPS-avtal och i unionsfördraget.
Detta innebär oftast en fullständig riskbedömning såsom IPPC:s Pest Risk Assessment.

6

Befintliga listor över främmande arter som man behöver se upp med, har tagits fram I olika sammanhang, till exempel av HELCOM och NOBANIS

26

NATURVÅRDSVERKET

Processen för att ta fram en förteckning av IAS av
medlemstatsbetydelse

1.
Screening av
arter på listan
över
främmande
arter i Sverige

3.
Förteckning
över IAS av
betydelse för
Sverige

2.
Nationell lista
över invasiva
främmande
arter

4.
Riskbedömning av
IAS med
restriktioner för
handel

Screening och bedömningsmetoder i processen
Steg 1
Prioritiseringsprocess

Steg 2
Enkel riskbedömning

Steg 3
Fullständig
riskbedömning

Figur 10. En beskrivning av processen för att ta fram en lista över IAS av medlemsstatsbetydelse för Sverige.
Steg 1: Screening av alla arter på listan över främmande arter i Sverige (www.nobanis.org),
främmande arter i svenska hav (www.frammandearter.se) och på relevanta alertlistor för att
systematisk klassificera dessa som invasiva, potentiellt invasiva eller inte invasiva, enligt
riskerna som de har eller kan ha för biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt även
hälsan och socioekonomiska effekter (åtgärd 5). Resultatet av screeningprocessen blir en
lista över invasiva främmande arter i Sverige.
Steg 2. Utifrån den nationella listan över invasiva främmande arter ska man göra en djupare
analys och prioritering (så kallad enkel riskbedömning) av alla invasiva och potentiellt invasiva främmande arter. Detta för att överväga om de ska föras in i förteckningen över IAS av
medlemsstatsbetydelse för Sverige. I bedömningen ska ingå en analys av riskerna och
negativa effekter av arterna på biologisk mångfald och ekosystemtjänster men även på
hälsan och ekonomin. Man behöver också bedöma vilka åtgärder som behövs för att hindra
introduktion och spridning och om dessa är kostnadseffektiva och rimliga. Processen kan
även användas för att granska invasiva främmande arter på den svenska förteckningen över
IAS av medlemsstatsbetydelse för att ta fram förslag till IAS av regional betydelse. I vissa
fall kan man även föreslå att föra upp en art på förteckningen över IAS av unionsbetydelse.
Steg 3. En fullständig riskbedömning behöver göras av IAS av medlemstatsbetydelse för
Sverige, enligt SPS-avtalet, där åtgärderna innebär begränsningar eller restriktioner för
handel, import eller införsel av en art (åtgärd 6). En fullständig riskbedömning behövs även
för invasiva främmande arter som Sverige föreslår som IAS av unionsbetydelse.

3.4.3 Plan för hanteringsåtgärder för invasiva främmande arter
Medlemsstaterna ska ta fram och utföra effektiva hanteringsåtgärder för IAS av
unionsbetydelse som har stor spridning inom landet enligt artikel 19. I den tidigare
strategin och handlingsplanen för främmande arter och genotyper kallas motsvarande planer för åtgärdsprogram.
Syftet med hanteringsåtgärderna är att minimera artens effekter på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster samt människors hälsa och ekonomin. Åtgär-
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derna ska även innefatta åtgärder för att återställa skadade ekosystem. I planerna
ska ingå åtgärder för att följa upp tillstånd som har beviljats för användning av en
IAS av unionsbetydelse. Övervakning är en central del i planerna för hanteringsåtgärder för att bedöma förekomst och spridning av arten, samt effektiviteten i hanteringsåtgärderna. Medlemsstaterna har även en skyldighet att rapportera till en annan medlemsstat om det finns risk för att arten sprider sig, och för att ta fram gemensamma åtgärder för att förhindra spridningen. Spridningen kan ske naturligt
eller med människans hjälp, till exempel i samband med godstransporter.

Figur 11. Krav på hanteringsåtgärder för IAS av unionsbetydelse enligt EU-förordningen om
IAS (artiklarna 19, 14 och 9)

Det finns även möjligheter för ett medlemsland att ansöka hos EU om undantag
från att vidta hanteringsåtgärder om åtgärderna är oproportionerliga i förhållande
till miljöpåverkan. En analys av kostnad/nytta ska därför ingå i planen för hanteringsåtgärder.
Svårigheterna med att ta fram en plan för hanteringsåtgärder för IAS av unionsbetydelse är främst att vi inte har kunskap om vilka arter som kommer att omfattas
och att vi alltså inte har en samlad kunskap om förekomsten och utbredningen av
dessa invasiva främmande arter. Någon samlad övervakning av invasiva främmande arter finns inte heller. Inventering av Sveriges flora kan ge en god kunskap
om spridning av invasiva främmande växter, men dessa inventeringar är inte regelbundet återkommande och genomförs mycket sällan. Dessutom görs inventeringarna länsvis eller landskapsvis, utan nationell samordning och informationen finns
inte centralt samlad. Rapportering av förekomster av de vanligaste invasiva främmande arterna kan göras i Artportalen genom frivillig rapportering av allmänheten,
men rapporterna är av naturliga skäl sporadiska och kvalitetskontrolleras inte alltid
av experter.
Andra svårigheter med att upprätta och genomföra hanteringsåtgärder för IAS av
unionsbetydelse är den oklara ansvarsfördelningen när det gäller bekämpning av
invasiva främmande arter. Idag har länsstyrelser och kommuner ansvar för be-
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kämpning av IAS, men det finns vare sig någon samordning i prioritering av vilka
arter som ska bekämpas eller samarbete med bekämpningsplaner över länsgränserna.
Det är även viktigt att ta fram planer för hanteringsåtgärder för IAS av medlemsbetydelse, IAS av regional betydelse samt andra invasiva främmande arter som är
problem för biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, eller socioekonomin eller människors hälsa.7 Denna plan för hanteringsåtgärder eller åtgärdsprogram för IAS av medlemsstatsbetydelse bör ange vilka nivåer av skydd som behövs
för att skydda biologisk mångfald och vilka dessa åtgärder är. Medlemsstaterna får
själva bedöma vilka åtgärder som ska gälla för arterna på listan (artikel 12). Åtgärderna kan variera från art till art. Man kan införa förbud för handel med en viss IAS
av medlemsstatsbetydelse som är särskilt skadlig för biologisk mångfald och där ett
förbud kan leda till att hindra att arten introduceras och sprids, medan det kan räcka
med att kräva tillstånd för hantering av en annan potentiellt invasiv art.
3.4.4 Utveckla rutiner för rapportering till EU-kommissionen
Sverige behöver utveckla ett system för att ta fram och sammanställa uppgifter som
EU-förordningen om IAS kräver. Den utpekade ansvariga myndigheten för EUförordningen om IAS bör ha befogenheter att begära in information från relevanta
myndigheter och rapportera vidare till kommissionen. Senast den 1 juni 2019, och
därefter vart sjätte år, ska medlemsstaterna rapportera följande till kommissionen:










7

beskrivning av övervakningssystemet (artiklarna 14 och 15),
utbredning av IAS av unionsbetydelse (artikel 11.2),
information om IAS av medlemsstatsbetydelse (artikel 12.2),
handlingsplaner för prioriterade spridningsvägar (artikel 13.2),
vidtagna utrotningsåtgärder (artikel 17), förvaltningsåtgärder (artikel 19),
samt effektivitet och påverkan på andra arter,
antalet tillstånd (artikel 8) och syftet med dem,
beskrivning av information till allmänheten,
inspektioner (artikel 8.8),
kostnader för åtgärder som vidtagits

Se även (Naturvårdsverket 2008) sidan 77
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3.5 Tidtabell för genomförande
Tabell 1. Tidsangivelse för medlemsstaternas agerande enligt EU-förordningen om IAS.
*) Händelse utanför medlemsstaternas ansvar. MS=medlemsstat

Datum

Händelse

Tidsangivelse

2015-01-02

*) Kommitté bestående av kommissionen och representanter
från medlemsstater utses och
påbörjar arbetet

2015-01-01

*) Förordningen träder i kraft

2015-11-05

MS ska meddela kommissionen
och övriga MS om behöriga myndigheter

2016-01-02

Kommissionen föreslår förteckning över IAS av unionsbetydelse

Senast 12 månader efter
att förordningen träder i
kraft

Art 4:1

2016-01-02

MS har infört strukturer för utförande av offentliga kontroller

Senast 12 månader efter
att förordningen träder i
kraft

Art 15:1

2017-01-01

MS har infört förbud mot försäljning eller överföring av IAS av
unionsbetydelse för kommersiellt
bruk

Senast 12 månader från
att arten har förts in i
unionsförteckningen

Art 32:2

2017-07-01

MS har analyserat och prioriterat
spridningsvägarna för oavsiktlig
introduktion och spridning av IAS

Inom 18 månader från
antagande av unionsförteckningen

Art 13:1

2017-07-01

MS har etablerat övervakningssystem för IAS av unionsbetydelse

Inom 18 månader från
antagande av unionsförteckningen

Art 14:1

2017-07-01

MS har infört effektiva hanteringsåtgärder för IAS av unionsbetydelse som finns i landet

Inom 18 månader från att
arten har förts in i unionsförteckningen

Art 19:1

2018-01-01

MS har infört förbud mot hållande av IAS av unionsbetydelse
för kommersiellt bruk

24 månader från att arten
har förts in i unionsförteckningen

Art 32:1

2018-01-01

MS har upprättat och genomfört
handlingsplan för de prioriterade
spridningsvägarna

Inom 3 år från antagande
av unionsförteckningen

Art 13:2

2019-06-01

MS ska rapportera till kommissionen

Senast 1 juni 2019 och vart
sjätte år därefter

Art 24:1

2024-01-01

MS har gjort översyn av handlingsplan för spridningsvägarna

Vart sjätte år

Art 13:5
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Figur 12. Tidsgränser för medlemsstaternas agerande enligt EU förordning om IAS

1. 2015-01-01
- Förordningen träder i kraft
2. 2015-11-05
- Medlemsstaterna ska meddela behöriga myndigheter
3. 2016-01-02
- Kommissionen föreslår förteckning över IAS av unionsbetydelse
- Medlemsstaterna har infört strukturer för utförande av offentliga kontroller
4. 2017-01-01
- MS har infört förbud mot försäljning eller överföring av levande exemplar av IAS av unionsbetydelse för kommersiellt bruk
5. 2017-07-01
- Analys av spridningsvägarna för oavsiktliga introduktion och spridning
av IAS
- Etablerat övervakningssystem för IAS av unionsbetydelse
- Effektiva hanteringsåtgärder för IAS av unionsbetydelse som finns i
landet har införts
6. 2018-01-01
- Förbud mot hållande av IAS av unionsbetydelse för kommersiellt bruk
- Handlingsplan upprättad och åtgärder genomförda för de prioriterade
spridningsvägarna
7. 2019-06-01
- Rapportering till kommissionen
8. 2024-01-01
- Översyn av handlingsplan för spridningsvägarna
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4 Behov av regeländringar
4.1 Inledning
Vi har analyserat förordningen för att se om och hur det svenska regelverket behöver anpassas. Nedan beskrivs olika delar av förordningen och vilka svenska lagar
som kan behöva ses över. I åtgärdsförslagen finns ett förslag om en sådan översyn
(åtgärd 19).
EU-förordningen om invasiva främmande arter kommer att gälla direkt som svensk
lag. Det svenska regelverket kommer därför att behöva anpassas så att det stämmer
överens med förordningen. Det kan dels handla om att ta bort eller ändra befintliga
bestämmelser, dels att komplettera befintlig lagstiftning med nya bestämmelser
eller annat som behövs för att uppfylla kraven i förordningen och tillämpa den.
Den följande analysen är av karaktären ”problembeskrivning” och identifierar vad
som behöver ändras eller kompletteras. Syftet är inte att föreslå nya bestämmelser
eller ny lydelse av bestämmelser.
Eftersom det är först 2016 som kommissionen ska föreslå vilka arter som ska omfattas av förteckningen över IAS av unionsbetydelse kommer det att vara oklart
vilka lagändringar som behövs framför allt i sektorslagstiftningen. De sektorslagar
som berörs kommer därför endast översiktligt att behandlas här.
En del i analysen har varit att göra en beskrivning av gråzoner mellan sektorslagar
och mellan myndigheters ansvarsområden när det gäller tillämplig lagstiftning för
reglering av invasiva arter. I analysen ges exempel på gränsdragningsproblem mellan EU-förordningen om IAS och förordningarna om växtskadegörare, djurhälsa
och kontrollförordningen, vilka alla är under förhandling inom EU.

4.2 Analys
4.2.1 EU-rättslig utgångspunkt
En förordning varken ska eller får inkorporeras i, eller transformeras till nationell
rätt. Förordningar ska tillämpas av medlemsstaternas domstolar och myndigheter
som direkt gällande rätt.
Eftersom förordningen gäller direkt som svensk rätt ska inte regler i förordningen
införlivas i svenska bestämmelser. EU-förordningen om IAS kan endast kompletteras med svenska regler, alternativt kan ändringar i svensk rätt göras för att harmonisera med förordningen. Medlemsstaterna får dock ge tillämpningsföreskrifter
som har direkt stöd i förordningen eller som annars behövs för att ge förordningen
avsedd verkan.
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”Genom att utfärda en förordning åstadkommer alltså gemenskapen total rättsenhet
på det berörda området. Existensen av en EU-förordning inom ett visst område
markerar också vanligen att medlemsstaterna ska undvika egen lagstiftning inom
området med hänsyn till principen om unionsrättens företräde.” (Europarättens
grunder, Bernitz, s 31 ff). När en EU-förordning har trätt i kraft är medlemsstaten
skyldig att dra tillbaka all lagstiftning som inte är förenlig med den (jämför: ”När
tar EG-rätten över?”, Fritz m.fl., s 23-24). Detta är viktigt för frågan om vad som
har ingått i den juridiska analysen av förordningen.
4.2.2 Övergripande
De bestämmelser som reglerar invasiva arter idag för de areella näringarna, till
exempel de som finns i växtskyddslagen, fiskelagen och jaktlagen, och förordningen om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur måste
ses över så att de inte strider mot EU-förordningen om IAS. De kan behöva kompletteras för att genomföra förordningen, några exempel tas upp nedan. Gränsdragningar mellan dessa författningar och EU-förordningen om IAS måste klarläggas.
Det måste tydligt framgå vilka myndigheter som har ansvar i olika delar.
4.2.3 Tillämpningsområdet
Artikel 2 i förordningen fastslår förordningens tillämpningsområde. Denna artikel
avgränsar förhållandet till annan lagstiftning på området och blir därför intressant
för bedömningen av vad som kan regleras med anledning av förordningen. Här
finns det oklarheter kring överlappningar mellan förordningarna om växtskadegörare och djurhälsa. Exempel redovisas nedan, i avsnitt 4.3.
Artikel 3 får också betydelse för avgränsningen av tillämpningsområdet genom att
den innehåller definitioner. Dessa har betydelse för förordningens tillämpningsområde och även vilka arter som kommer att omfattas av förslag till ändringar och
kompletteringar.
4.2.4 Olika förteckningar över invasiva arter
Kommissionens förteckning över IAS av unionsbetydelse kommer att antas av
kommissionen genom genomförandeakter.8 Denna förteckning väntas komma i
form av en EU-förordning. Även arter enligt artikel 10, som är en möjlighet att
vidta nödåtgärder för förekomst eller introduktion av en invasiv främmande art, ska
tas upp i förteckningen över IAS av unionsbetydelse. Den förteckning som medlemsstaterna gör, enligt artikel 12, är emellertid en nationell förteckning och bör
därför kunna få någon slags juridisk status i svensk rätt. Den nationella förteckningen över IAS av medlemsstatsbetydelse kommer att vara kopplad till olika krav,
se till exempel artikel 7, där centrala bestämmelser om begränsning av handel med

8

EU:s medlemsländer är ansvariga för att genomföra EU:s regler på hemmaplan. Ibland anser rådet
och parlamentet att EU-reglerna kräver ett enhetligt genomförande. I dessa fall får EU-kommissionen i
uppgift att bestämma villkoren för genomförandet för EU-länderna i så kallade genomförandeakter.
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mera finns. En möjlighet är att reglera den nationella förteckningen, och kravregler
kopplade till den, i en särskild förordning, men det finns även andra alternativ.
Frågan om hur en sådan förteckning ska tas fram i Sverige och vilken myndighet
som ska vara drivande och ha föreskriftsrätt för förteckningen, bör ingå som en del
i genomförandet av EU-förordningen om IAS. Det gäller bland annat hur uppdelningen ska ske mellan Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. En av
myndigheterna bör förslagsvis ha det övergripande ansvaret för arbetet, medan en
uppdelning behöver ske för arter i terrester respektive akvatisk miljö.
4.2.5 Riskbedömning
Artikel 5 reglerar den riskbedömning som kommissionen ska utföra enligt artikel 4.
Reglerna gäller även den riskbedömning som den enskilda medlemsstaten ska utföra när den tänker föreslå att nya invasiva arter förs upp i unionsförteckningen. I
bestämmelsen fastslås att riskbedömningen ska utgå från kriterierna i artikel 4.4 b.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter enligt artikel 29 för
att ytterligare specificera den typ av godtagbara uppgifter som avses i artikel 4.3 b
och detaljerat beskriva tillämpningen av punkt 1 a–h i denna artikel.
Sammanfattningsvis innebär ovan sagda att medlemsstaterna i den egna lagstiftningen inte själva kan precisera vilka kriterier som ska styra riskbedömningen.
Detta kommer i stället att styras av kommissionen, genom antagande av genomförandeakter.
4.2.6 Restriktioner av handel med mera med invasiva arter
Artskyddsförordningen innehåller idag regler om restriktioner som berör handel,
förvaring, transport med mera för vissa arter. En möjlighet när det gäller nationella
regler för invasiva främmande arter i Sverige är att genomföra förändringar i artskyddsförordningen. En annan möjlighet är att införa ett separat regelverk för att
hantera invasiva främmande arter. Jordbruksverket förordar att ett separat regelverk
införs.
Bestämmelsen i artikel 7, om restriktioner för handel med mera, återspeglar vissa
av de krav som redan finns i artskyddsförordningen, men EU-förordningen om IAS
går längre genom att reglerna även gäller mellan EU-länder, och inte endast i förhållande till tredje land.
IAS-förordningen kommer att innebära att även införsel mellan EU-länder blir
förbjuden. Detta måste ses över vid genomförandet av EU-förordningen om IAS.
En annan komplikation är att EU-förordningen om IAS också kommer att förbjuda
innehav (ägande, hållande) av dessa arter. Det finns liknande skrivningar i artskyddsförordningen om att förvaring av vissa (utrotningshotade) arter är förbjuden.
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I regleringen av växtskadegörare, växtskyddslagen (1972:318), förordningen
(2006:817) om växtskydd m.m. och föreskrifter, som till exempel Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av
växtskadegörare (senast ändrade genom SJVFS 2014:29), finns ett system som
reglerar import och export av växter och andra produkter för att undvika spridning
av växtskadegörare. De växtskadegörare som omfattas är sådana svampar, insekter,
virus med mera som är med i de listor som finns i bilagorna till direktiv
2000/29/EG och som är genomförda i bilagorna till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. De
har bedömts som allvarliga växtskadegörare och får därför inte föras in till eller
spridas inom EU. Ett förbud gäller mot att sprida och förflytta sådana reglerade
växtskadegörare och växter angripna av sådana växtskadegörare (5 § SJVFS
1995:94). Importförbud gäller växter, och växter angripna av reglerade växtskadegörare (9 § SJVFS 1995:94). Ytterligare bestämmelser finns bland annat om importtillstånd, växtskyddskontroll inför import och uppvisande av sundhetsintyg.
I artskyddsförordningen finns utöver förbuden mot import, export, reexport, förvaring, handel bland annat regler om hur oförtullade levande djur ska förvaras, var
import ska ske (tullkontor) och tillstånd för att bedriva handel. I fråga om rätten att
hantera oförtullade varor som inte får importeras finns bestämmelser i lagen om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor. Ett motsvarande
system skulle kunna tillämpas för invasiva arter. Regler om detta finns även i regleringen om växtskadegörare, se ovan.
4.2.7 Sluten förvaring, utsättning och tillsyn
Kraven i artikel 8, om sluten förvaring och tillsyn, ska genomföras och kompletteras genom medlemsstaternas egen lagstiftning. Nya regler behövs för att bygga upp
ett tillståndssystem för sluten förvaring för forskning och ex-situ bevarandeverksamhet och inspektion/tillsyn av sådana anläggningar. Det behöver därför klarläggas vilken myndighet som ska hantera tillstånden och vilken myndighet som ska
vara tillsynsmyndighet. Det bör utredas om det bör vara samma myndighet som
meddelar tillstånden som också bör ha tillsynen över verksamheten, eller om det
ska vara olika myndigheter.
Redan idag krävs till exempel tillstånd för utsättning av invasiva akvatiska arter
enligt bestämmelserna i förordningen (1994:1716) om fiske, vattenbruk och fiskerinäring och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om utsättning av fisk samt
förflyttning av fisk (FIFS 2011:13). Det finns även regler om användning av nematoder, insekter och spindeldjur som växtskyddsmedel. Reglerna finns i 14 kap 10 §
miljöbalken (1998:808) och i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som
innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Det saknas dock regler om tillstånd för utsättning av växter, så länge de inte är angripna av växtskadegörare,
vilket är reglerat i SJVFS (1995:94). Det enda undantaget gäller icke-europeiska
arter av dvärgmistel (Arceuthobium), en parasitär växt, som är angiven i SJVFS
(1995:94) som en allvarlig växtskadegörare.
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Enligt artikel 8.2 i EU-förordningen om IAS ska ett övervakningssystem och en
beredskapsplan för att hantera rymning och spridning utarbetas av sökanden, inklusive en plan för utrotning. Beredskapsplanen ska godkännas av relevanta myndigheter och ett bristande genomförande kan innebära att tillståndet återkallas. Eftersom föreskrifterna för att genomföra förordningen kommer att vara meddelade
med stöd av 8 kap 4 § miljöbalken, bör tillsynen delvis ligga under miljötillsynsförordningen (jämför 1 § miljötillsynsförordningen). Tillsyn enligt växtskyddslagen, fiskelagen med flera lagar kan dock också vara aktuell.
Artikel 9 i EU-förordningen om IAS innebär att kommissionen ska sätta upp ett
system för tillståndshantering för annan kommersiell verksamhet än den som anges
i artikel 8. Det ger medlemsstaterna en möjlighet att ge tillstånd ”enligt artikel 8”
efter godkännande av kommissionen. Detta förfarande regleras i förordningen, men
det kan möjligen behövas tillämpningsföreskrifter i svensk rätt. Det kan till exempel gälla proceduren för hur en ansökan om tillstånd ska gå till och hur återrapporteringskraven ska formuleras. En behörig myndighet för att hantera tillståndsprocessen måste också utses. Det kan komma att bli olika myndigheter beroende på
om det handlar om jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, sällskapsdjur eller försöksdjur.
4.2.8 Nödåtgärder
Om en medlemsstat har uppgifter som tyder på förekomst eller överhängande risk
för introduktion i medlemsstatens territorium av en invasiv främmande art som inte
ingår i unionsförteckningen får medlemsstaten omedelbart vidta nödåtgärder i form
av restriktionerna i artikel 7. Därefter måste medlemsstaten göra en riskbedömning
inom två år.
Man får skilja artikel 10 från åtgärder enligt artikel 5. Artikel 10 innebär ett snabbbare förfarande; inom 24 månader från dagen för antagandet av beslutet om att
vidta nödåtgärder ska en riskbedömning utföras. Bestämmelsen innebär även en
möjlighet att vidta åtgärder direkt. Enligt artikel 5 är processen långsammare och
kräver en riskbedömning före utrotningsåtgärder eller andra åtgärder. Enligt artikel
10 kan handelsbegränsande åtgärder införas direkt och utrotning av arten genomföras. Efter två år ska arten antingen föras upp på unionslistan, medlemsstatslistan
eller också ska arten inte omfattas av några restriktioner.
För att genomföra denna bestämmelse kommer det att behövas mer detaljerade
genomförandebestämmelser i svensk rätt. Bestämmelser som behövs för att genomföra artikel 10 är till exempel ett lagstöd för att kunna gå in på privat mark och
utrota en invasiv art. Motsvarande bestämmelser finns idag för bekämpning av
jätteloka. I jaktlagen finns bestämmelser om rätten att jaga mink året runt vilket är
ett exempel på en typ av nödåtgärd, eftersom jakten på mink faller utanför de normala jakttiderna i jaktlagen.
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4.2.9 Arter av regional betydelse
Även enligt artikel 11 får medlemsstaterna föra en förteckning över arter av regional betydelse, det vill säga av betydelse för flera medlemsstater. Utifrån förteckningen över invasiva arter av nationell betydelse får medlemsstaterna välja arter
som kräver regionalt samarbete. Detta är inte ett skallkrav, men en möjlighet för
Sverige att föra en sådan förteckning. En behörig myndighet för att föra denna
förteckning måste också pekas ut.
4.2.10 Handlingsplaner för invasiva främmande arter
Enligt artikel 13 ska medlemsstaterna upprätta och genomföra en handlingsplan/övervakningsplan för introduktion och förflyttning av invasiva främmande
arter där man identifierar befintliga insatser och behovet av kompletterande åtgärder. En behörig myndighet för detta arbete måste utses.
4.2.11 Övervakningssystem
Artikel 14 kräver att ett övervakningssystem inrättas. Bestämmelsen innehåller en
skyldighet att meddela kommissionen vid tidig upptäckt av en invasiv främmande
art av unionsbetydelse.
Dessa krav följer direkt av förordningen och behöver troligen inte lagregleras om
vi inte ser behov av mer detaljerade genomförandebestämmelser i Sverige. En
behörig myndighet behöver utses.
4.2.12 Tullens och polisens befogenheter
Medlemsstaterna ska föreslå genomförandebestämmelser om inspektion, tull, förverkande, beslag med mera enligt artikel 15.
Som en följd av artikeln kan lagändringar komma att krävas för att ge Tullverket
och polisen befogenheter. Därför behöver de lagstiftningar som reglerar befogenheter för tull och polis ses över utifrån förordningen.
4.2.13 Utrotningsåtgärder
Det behöver klargöras vilken myndighet som ska ha befogenhet att vidta utrotningsåtgärder enligt artikel 17, och bestämmelser om hur de aktuella arterna ska
hanteras. Detta gäller utrotningsåtgärder mot arter som är av unionsbetydelse eller
medlemsstatsbetydelse.
I dagens lagstiftning finns bestämmelser om hantering av enskilda arter och hur de
ska utrotas, till exempel jätteloka. Jättelokan är idag reglerad med stöd av växtskyddslagen. Den lagstiftningen håller på att ses över. Det är ännu oklart om arten
kommer att regleras med stöd av IAS-förordningen.
Undantagsbestämmelserna i artikel 18 gäller direkt enligt förordningen och kan
inte överföras till nationell lagstiftning.
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4.2.14 Hanteringsåtgärder
Medlemsstaterna ska ha infört effektiva hanteringsåtgärder enligt artikel 19 för
invasiva arter av unionsbetydelse, som medlemsstaterna konstaterar har en stor
spridning i deras territorium. Hanteringsåtgärderna ska bestå av dödliga eller ickedödliga fysiska, kemiska eller biologiska åtgärder för utrotning, populationsbegränsning eller inneslutning av en population av en invasiv främmande art.
Genomförandet av hanteringsåtgärder i artikel 19 kommer att behöva nationell
lagstiftning då det handlar om ingripande åtgärder. Det kommer att behövas stöd i
lag eller förordning för att genomföra sådana åtgärder.
4.2.15 Återställande av skadade ekosystem
Denna bestämmelse behöver inte i sig någon ändring av regelverket, däremot kan
de åtgärder som kan bli en följd av bestämmelsen kräva lagstöd.
4.2.16 Principen om att förorenaren betalar
Kravet i artikel 21 täcks av 2 kap 3 § och 2 kap 7 § miljöbalken.
4.2.17 Rapportering
Artikel 24 är en rapporteringsbestämmelse. En behörig myndighet måste utses för
att fullgöra denna skyldighet. Det kan göras i lagtext eller i regleringsbrev.
4.2.18 Miljöbedömning
När åtgärder fastställs inom området för invasiva främmande arter bör allmänheten
ges tillfälle att faktiskt delta i beslutsprocessen och ha möjlighet att avge yttranden
och uttrycka farhågor som kan vara relevanta för besluten, och ge beslutsfattaren
möjlighet att beakta dessa. Ett sådant förfarande ökar ansvarigheten och öppenheten i beslutsprocessen och bidrar till att öka allmänhetens miljömedvetenhet och
stöd för fattade beslut (artikel 26, preambel 29).
Detta bör därför innebära ändringar i miljöbalkens regler om miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning av planer och program. Regeringen får föreskriva
vilka verksamheter som alltid kan innebära en betydande miljöpåverkan (jämför 6
kap 11 § miljöbalken). Förordningsändringar kan komma ifråga. Det är idag oklart
vilka planer och program som kommer omfattas av en miljöbedömning utifrån
förordningen.
4.2.19 Sanktioner
För att säkerställa att bestämmelserna i förordningen följs är det viktigt att medlemsstaterna inför effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner mot överträdelser, med hänsyn till överträdelsens art och allvar, principen om kostnadstäckning och principen att förorenaren betalar (preambel 33). Detta följer av artikel 30.
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Här behöver klargöras vad som ska vara straffreglerat i svensk rätt. Det bör passa
in i nuvarande system i 29 kap miljöbalken.
4.2.20 Övergångsbestämmelser för icke-kommersiella ägare
Bestämmelserna i artikel 31 kring vad som ska gälla för sällskapsdjur är detaljerade, men det är möjligt att mer detaljerade tillämpningsföreskrifter kan behövas,
till exempel om hur djuren ska hållas i sluten förvaring.
4.2.21 Övergångsbestämmelse för kommersiella bestånd
Även bestämmelserna i artikel 32 kring hantering av kommersiella lagerbestånd är
detaljerade, men kan innehålla oklarheter som gör att det kan vara möjligt för medlemsstaterna att ta fram mer detaljerade tillämpningsföreskrifter.

4.3 Gråzoner och gränsdragningsproblem
Här ges några exempel på gråzoner och gränsdragningsproblem mellan IASförordningen och kommande förordningar om växtskadegörare, djurhälsa och kontroll.
Förhandlingar pågår om en ny EU-förordning om skyddsåtgärder mot skadegörare
på växter, och det är därför ännu oklart enligt vilket regelverk invasiva främmande
växter kommer att regleras framöver. Det är därför av stor betydelse att det utvecklas en heltäckande svensk lagstiftning inom området. Det innebär bland annat att
ansvaret för tillståndsgivning, övervakning och akuta åtgärder inte bör fördelas på
för många aktörer, samt att lagstiftningarna måste vara tydliga och förenliga med
varandra.
När det gäller växtskadegörare kan det handla om arter som är nya för landet och
som inte redan är reglerade enligt växtskyddslagstiftningen. Dessa ska genomgå en
riskvärdering, och det är oklart enligt vilken rättsakt denna ska genomföras. Detta
kan utgöra ett allvarligt problem i och med att det är oklart vilken myndighet som
är ansvarig och vilka verktyg eller vilken lagstiftning som ska tillämpas. När det
gäller upptäckt av nya sjukdomar som sprider sig och som kan få allvarliga konsekvenser för djurens eller människors hälsa och/eller miljön kan det finnas oklarheter om vilken lagstiftning som reglerar dessa, eftersom djurhälsa-paketet inte reglerar invasiva främmande arter.

39

NATURVÅRDSVERKET

5 Förslag till åtgärder
5.1 Inledning
5.1.1 Urval av åtgärder och prioriteringsgrunder
EU-förordningen om IAS har analyserats för att identifiera vilka krav som ställs på
medlemsstaterna. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen har prioriterats utifrån vilka krav som finns i EU-förordningen om IAS. Insatser som uttryckligen
krävs av medlemsstaterna har vi prioriterat högst, prioritet 1. De insatser som bedöms vara en förutsättning för att uppfylla förordningen har getts prioritet 2. För
insatser som utöver detta bidrar till att uppnå miljömålen har getts prioritet 3.
Ansvaret för att en åtgärd genomförs har i vissa fall pekats ut, och då finns en rubrik som lyder Vem gör vad? I andra fall har inte projektet haft utrymme att slutföra en sådan diskussion. Detta visas genom att rubriken har bytts ut till Vilka aktörer är främst berörda? Med detta menas berörd av att åtgärden genomförs. I åtgärd
1 föreslås att ansvarsfördelningen generellt utreds för genomförandet av EUförordningen om IAS.
5.1.2 Åtgärdsområden
För att ge en bättre överblick och lättare kunna se eventuella synergieffekter har
åtgärdsförslagen grupperats i så kallade åtgärdsområden. För varje område beskrivs
hur läget är idag i Sverige och vad som händer om inga ytterligare åtgärder genomförs. Härefter presenteras de enskilda åtgärderna och bedömda konsekvenser av
dessa. För varje åtgärd refereras till relevant artikel i EU-förordningen om IAS.
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5.1.3

Översikt över åtgärdsförslagen

Tabell 2. Översikt över åtgärdsförslagen
Åtgärd (prioritet inom parentes)

Starttid

Sluttid

1.

Utse behöriga myndigheter (1)

2015-01-01

2015-11-05 (meddela KOM)

2.

Inrätta nationell samverkansgrupp (2)

2015-01-01

2015-04-01
2015-12-15 (förteckning)

3.

Utforma stöd för riskbedömning (2)

2015-01-01

2015-09-15 (förstudie)

4.

Ta fram kriterier och system för klassificering av främ-

2015-01-01

2015-12-15

2015-01-01

2015-12-31

2016 (inrättat)
mande arter m.a.p. deras risker (2)
5.

Ta fram en nationell lista över invasiva främmande arter
och en förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse (2)

6.

Genomföra riskbedömningar (1,2)

2016-01-01

Löpande vid behov

7.

Ta fram handlingsplan för prioriterade spridningsvägar (1)

Senast

2017-07-01 (prioritering)

2016-01-01

2018 (handlingsplan)
2019 (rapportering)

8.

Ta fram planer för hanteringsåtgärder (1)

Senast

2017-07-01 (åtgärder vidtagna)

2016-01-01
9.

Upprätta beredskapsplaner (2)

Senast

2017-07-01

2016-01-01
10. Utveckla övervakningssystem (1)

2015-01-01

2017-07-01 (rapportering)

11. Utveckla nationellt rapporteringssystem (2) – kopplat till

2015-01-01

2017-07-01

2015-01-01

2017-07-01

13. Utveckla rutiner och procedurer för tillståndsgivning (1)

2016-01-01

2017-01-01

14. Utveckla uppföljning av beviljade tillstånd (1)

2017-01-01

2019-01-01 (rapportering)

15. Införa offentlig kontroll av IAS av unionsbetydelse (1)

2015-01-01

2015-09-01 (översyn)

övervakningssystemet
12. Utveckla ett system för tidig varning och respons (1) –
kopplat till övervakningssystemet

2016-01-02 (rutiner på plats)
16. Ta fram plan för hantering av IAS av unionsbetydelse som

2016-01-01

2017-01-01

2015-01-01

2015-12-15 (strategi)

ägs av privatpersoner eller ingår i kommersiella lager (1)
17. Ta fram en kommunikationsstrategi (2)

Insatser genomförs löpande därefter
18. Uppmärksamma forskningsbehov (2)

2015-01-01

2015-12-01
(workshop, förteckning)

19. Modifiera svenskt regelverk (1)

2015-01-01

2015-12-31

20. Utveckla internationella samarbete och samverkan (1)

2015-01-01

2015-12-31

21. Utveckla system för informationsstöd (2)

2015-01-01

2015-12-31
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5.2 Åtgärdsområde organisation
Dagsläge
Det finns i dagsläget ingen tydlig, enhetlig organisation för arbetet med invasiva
arter. Naturvårdsverket har en sammanhållande roll.9 I vissa frågor är det tydligt att
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett delat ansvar (till exempel nationell och regional miljöövervakning), med Naturvårdsverket som samordnare. Havs- och vattenmyndigheten har ett ansvar för akvatiska invasiva främmande arter. Naturvårdsverket har ett ansvar för terrestra invasiva främmande växtoch djurarter. Jordbruksverket har ett ansvar för växtskadegörare samt djurpatogener och djurparasiter (hos djur i människans vård) som kan vara invasiva främmande arter. Det är inte tydligt reglerat vilken myndighet som ansvarar för djurpatogener och djurparasiter hos vilda djur, och frågan behöver därför utredas. Övriga
sektorsmyndigheter arbetar endast med de organismgrupper och arter som är kopplade till näringarnas verksamhet som omfattas av sektorsansvaret. Se även befintlig
strategi för en mer omfattande beskrivning.
Idag finns en informell samverkansgrupp för myndigheter med störst ansvar för
främmande arter. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt och ArtDatabanken deltar i
samverkansgruppen. Gruppen arbetar idag med att utbyta information om pågående
arbete med invasiva främmande arter.
1. Utse behöriga myndigheter
Behöriga myndigheter ska utses för tillämpningen av EU-förordningen om IAS och
anmälas till kommissionen.
En samordnande myndighet bör utses, förslagsvis Naturvårdsverket. Naturvårdsverket bör vara kontaktyta mot kommissionen för frågor om EU-förordningen om
IAS och kan även eventuellt delta i genomförandekommittén. Även andra myndigheter kan behöva delta i genomförandekommitténs arbete. Naturvårdsverket bör
bland annat ansvara för rapportering enligt förordningen. Naturvårdsverket bör
ansvara för samordning av det nationella arbetet, till exempel ansvaret för samverkansgruppen (se åtgärd 2). Naturvårdsverket bör ansvara för att många av de övriga
åtgärden genomförs, eller åtminstone initieras, ofta i nära samarbete med andra
myndigheter.
Behöriga myndigheter behöver också utses för utfärdande av tillstånd för användning av IAS av unionsbetydelse (enligt artiklarna 8 och 9) och även ges befogenhet
att vid behov dra tillbaka tillstånd.

9

(dokument från Miljödepartementet om ansvarsfördelning Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inför delningen)
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Ansvarsområdet inom ramen för arbetet med främmande arter bör framgå av berörda myndigheters styrande dokument (myndigheternas instruktioner och regleringsbrev) och av lagtext. Ansvarsfördelningen behöver utredas och alla glapp
täckas.
När ska åtgärden vara genomförd?
Behöriga myndigheter ska enligt EU-förordningen (artikel 24:2) anmälas till kommissionen och övriga medlemsstater senast den 5 november 2015.
Relevans för EU-förordningen: prio 1
Enligt artikel 24:2 ska behöriga myndigheter utses. EU-förordningen kommer att
kräva åtgärder för att utrota, begränsa utbredning av, inspektera, rapportera, beslagta IAS av unionsbetydelse. Detta kräver att ansvarsområden för invasiva främmande arter är klarlagda och att myndigheterna kan agera snabbt.
Relevans för miljömålen
Att klargöra ansvarsområden bland de centrala och regionala myndigheterna samt
kommunerna har hög relevans för att arbeta effektivt med etappmålet om invasiva
främmande arter.
Konsekvenser
Åtgärden innebär att man behöver utreda ansvarsfördelningen mellan framför allt
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Behöriga myndigheter behöver pekas ut. Det kan innebära att flera myndigheter får sitt ansvar för olika ansvarsområden klarlagt genom sina styrande dokument.
En tydlig ansvarsfördelning kommer troligtvis att innebära ett effektivare och mer
ändamålsenligt arbete med genomförandet av förordningen i Sverige.
Myndigheterna får nya ålägganden och kommer att behöva avsätta resurser för att
arbeta aktivt med övervakning och insatser. Resurser för att uppfylla ansvaret behövs inom alla utpekade myndigheter. Osäkerheten är betydande om hur stor arbetsinsatsen är. För specifika åtgärder som anges nedan krävs ytterligare resurser,
och de bedöms för varje åtgärd.
2. Inrätta nationell samverkansgrupp
En formell nationell samverkansgrupp för främmande arter behöver inrättas. De
representerade myndigheterna ska vara sakfrågeansvariga i frågor som rör invasiva
främmande arter, samråda kring gemensamma frågor samt ansvara för att koordinera myndighets- och sektorsövergripande insatser.
Vem gör vad?
Gruppen bör bestå av representanter från berörda myndigheter som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska
anstalt, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Andra berörda myndigheter som bör
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delta vid behov är till exempel Tullverket, Transportstyrelsen och representanter
från Vattenmyndigheterna. Även andra aktörer bör adjungeras till samverkansgruppen vid behov. Huvudansvaret för samordning av samverkansgruppen bör
ligga hos Naturvårdsverket.
När ska åtgärden vara genomförd?
En formell samverkansgrupp bör vara inrättad senast den 1 april 2015.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
En samverkansgrupp är inget krav i EU-förordningen men en förutsättning för att
uppfylla förordningen på ett effektivt sätt.
Relevans för miljömålen
En samverkansgrupp är viktig och central för arbetet med invasiva främmande
arter.
Konsekvenser
Samordning av arbetet mellan olika myndigheter kommer att bidra till en mer effektiv användning av resurser och mer effektivt arbete med gemensamma frågor.
Samordningen kommer även att bidra till att frågor inte faller mellan stolarna för
olika sektorer. Ett bättre stöd kommer att kunna ges till både myndigheter som
ingår i samverkansgruppen och andra myndigheter till exempel vid framtagande av
åtgärdsplaner, riskbedömningar och beredskapsplaner.
Ett inrättande av en formell samverkansgrupp kommer att innebära att regeringen
behöver fatta beslut i frågan. Det kommer även att innebära behov av ytterligare
resurser på de myndigheter som ska ingå i samverkansgruppen.
Samverkansgruppen behöver ett kansli som driver arbetet samt aktiv medverkan
från de övriga myndigheter som ska ingå i gruppen. Beräkningen nedan baseras på
Naturvårdsverkets erfarenhet av arbetet med samverkansgruppen för samhällsekonomiska analyser, där Naturvårdsverket utgör kansli. Gruppen har möten cirka tre
gånger per år, utför granskningar av analyser, beställer studier, arrangerar seminarier samt koordinerar informationsspridning. Hur stora resurser som förväntas
behövas på respektive myndighet beror på utpekad ansvarsfördelning av regeringen.
Kansli: 0,5 personår = 375 000 kr per år
Deltagande myndigheter 0,1 personår, 4 myndigheter = 300 000 kr per år
Utöver detta behövs medel för upphandling av studier, möteslokaler etc. på cirka
100 000 kr per år.
Totalt 775 000 kr per år. Detta är en löpande kostnad.
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5.3 Åtgärdsområde riskbedömning och IASförteckningar
Dagsläge
SVA utför riskbedömningar av vissa patogener och parasiter som påverkar djurhälsan. Jordbruksverket genomför riskhantering av växtskadegörare, men den grundas
inte på riskvärdering enligt någon internationell standard. Riskbedömningar av
invasiva främmande växtarter utförs av European Plant Protection Organization för
hela Europa. Se även avsnitt 3.4.2.
Om kapaciteten att göra riskbedömning inte förbättras och ingen funktion inrättas
kommer Sverige vare sig att kunna delta och bidra i processen med att peka ut IAS
av unionsbetydelse eller ta ställning baserad på ett vetenskapligt underlag, om vilka
arter som är relevanta för Sverige. Vi kommer heller inte att ha underlag för att ta
fram en förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse.
3. Utforma stöd för riskbedömning
Ett stöd för myndigheternas arbete med riskbedömningar behöver etableras. Syftet
är att ge stöd till myndigheter i riskbedömning av främmande arter på olika nivåer
(se åtgärd 6), enklare riskbedömningar samt att göra fullständiga riskbedömningar
som behövs för att uppfylla EU-förordningen om IAS. Hur stödet ska utformas
behöver utredas i en förstudie. Det bör finnas expertkunskap i riskbedömningsmetodiker, samt experter som vid behov kan utföra riskbedömningar och utveckla
riskbedömningsprocessen. Stödet ska också bidra till myndigheternas arbete med
kostnadsnyttoanalyser som krävs av förordningen för att söka undantag från utrotningsinsatser som respons till en tidig varning eller att vidta hanteringsåtgärder för
IAS av unionsbetydelse enligt artiklarna 18 och 19.
Åtgärden innebär att en förstudie genomförs för att ta fram ett förslag till uppbyggnad av ett sådant stöd. Förstudien bör bygga på och komplettera Jordbruksverkets
förslag10 till att utveckla en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare på SLU.
Förstudien bör ge förslag om hur man effektivt kan samverka och samarbeta med
det som krävs enligt de olika förordningarna om växtskadegörare, invasiva främmande arter och djurhälsa.
Vem gör vad?
Naturvårdsverket bör ta initiativ till en förstudie. Förstudien bör genomföras i samarbete med Jordbruksverket och SVA för att använda deras erfarenheter från uppbyggnaden av en riskbedömningsfunktion för djurhälsa och förslag till funktion för
riskvärdering av växtskadegörare. Man behöver belysa vilka gemensamma funktioner och angreppssätt som finns samt eventuella skillnader. Även Havs- och vattenmyndigheten samt Skogsstyrelsen bör delta.
10

Jordbruksverkets rapport 2014:14 Riskvärdering av växtskadegörare.
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När ska åtgärden vara genomförd?
Förstudien bör vara klar den 15 september 2015 och stödet inrättat 2016.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Medlemsstaterna behöver i vissa fall göra fullständiga riskbedömningar, till exempel om man vill föreslå arter till unionslistan, införa handelsrestriktioner för arter
eller när man har vidtagit nödåtgärder. Kompetens och resurser behöver då finnas.
Riskbedömningar för att göra nationella prioriteringar krävs inte av förordningen,
men är en förutsättning för att arbeta effektivt.
Relevans för miljömålen
Riskbedömningar är viktiga för att kunna hantera import, införsel från annat EUland, handel och användning av främmande arter på ett säkert sätt för biologisk
mångfald och människors hälsa.
Konsekvenser
En förstudie genomförs på initiativ av huvudansvarig myndighet. Förstudien kommer att leda till ett förslag på hur stödet bäst bör utformas samt fördelning av ansvar och resurser. Stödet för riskbedömningar kommer sedan att hjälpa myndigheterna i arbetet med riskbedömningar och kostnadsnyttoanalyser, samt bidra till höjd
kompetens nationellt vad gäller de analyser som krävs enligt EU-förordningen om
IAS.
Uppskattad kostnad för förstudie: 200 000 kr.
För det löpande stödet kommer ytterligare resurser att krävas och förstudien bör
specificera omfattningen av behovet.
4. Ta fram kriterier och system för klassificering av främmande arter
med avseende på deras risker
Kriterier som är anpassade efter svenska förhållanden och ett nationellt system för
klassificering av främmande arter enligt riskerna som de kan innebära för biologisk
mångfald, samhället och människors hälsa bör tas fram för att bedöma graden av
invasivitet och hotbild (om den är skadlig, potentiellt skadlig eller inte skadlig för
biologisk mångfald, samhälle eller människors hälsa).
Syftet med att utveckla kriterier och ett system för klassificering av främmande
arter enligt deras risker är att genomföra en screening av främmande arter som ska
betecknas som invasiva för svensk dellsamt att få underlag för att prioritera IAS på
nationell nivå. Målet med att prioritera invasiva främmande arter på nationell nivå
är att använda denna kunskap för att peka ut vilka arter som bör föras upp på en
svensk förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse (se åtgärd 5).
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Metoden för att klassificera riskerna ska bygga på en screeningsprocess, det vill
säga att man gör en mycket enkel analys av riskerna med varje art på listan över
främmande arter i Sverige och sedan prioriterar dem utifrån de bedömda riskerna.
Screeningsmetoder som EPPO:s Prioritization process for invasive alien species
eller det system som Norge använder i arbetet med den norska svarta listan kan
vara intressanta att använda i det svenska arbetet. Under 2014 har ArtDatabanken
gjort en förstudie där de har gått igenom olika metoder för att klassificera invasiva
främmande arter enligt deras risker och gett förslag på en metodik för det fortsatta
arbetet.
Vem gör vad?
Naturvårdsverket ansvarar för att genomföra åtgärden i samarbete med Havs- och
vattenmyndigheten. ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald deltar.
Åtgärden genomförs i samverkan med samverkansgruppen.
När ska åtgärden vara genomförd?
Åtgärden bör vara genomförd den 15 december 2015.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Det är inget krav i EU-förordningen men åtgärden är ett nödvändigt underlag för
att systematiskt prioritera invasiva arter. Resultaten av detta prioriteringsarbete
behövs för att ta fram en nationell lista över invasiva främmande arter samt en
förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse för Sverige och för att kunna delta
aktivt i EU:s beslutsprocess.
Relevans för miljömålen
Information om en invasiv främmande arts påverkan på biologisk mångfald i
Sverige är en förutsättning för att prioritera åtgärder för att skydda vår biologiska
mångfald.
Konsekvenser
Nationella kriterier och system för klassificeringen av invasiva främmande arter
enligt deras risker kan bidra till en mer enhetlig klassificering av dessa samt underlätta riskbedömningar av arter.
Naturvårdsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att
slutföra arbetet med att ta fram kriterierna och metoden. Preliminära kriterier och
metoder har tagits fram av Artdatabanken.
5. Ta fram en nationell lista över invasiva främmande arter och en
förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse
Dagsläge
En lista över främmande arter i Sverige togs fram 1999 och har funnits tillgänglig
på www.nobanis.org sedan 2005, (Naturvårdsverket 2008). Listan uppdateras och
administreras av Naturvårdsverket. Om referenser i litteratur finns att arten är eller
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har potential att vara ett problem för biologisk mångfald i en liknande miljö som
den som finns i Sverige, har den klassats som invasiv eller potentiellt invasiv. Ingen systematisk genomgång av arterna på den svenska listan har gjorts för att bedöma risken för att vara invasiv utifrån gemensamma kriterier. Det finns även en
lista över främmande arter i svenska hav (www.frammandearter.se). Ytterligare
underlag kan finnas på alertlistor11 inom regionen eller hos handelspartners. r
Förslag
Man behöver klassificera och bedöma riskerna av de främmande arter som finns på
dessa listor utifrån gemensamma kriterier och föra upp dessa i en nationell lista
över invasiva främmande arter i Sverige. Denna nationella lista över främmande
arter i Sverige kommer därefter att kunna användas i arbetet med att sålla fram de
arter som bör tas upp i förteckningen över IAS av medlemstatsbetydelse för Sverige, samt för att ta ställning till kommissionens förslag till IAS av unionsbetydelse.
En IAS av medlemsstatsbetydelse är en främmande art som inte är en IAS av unionsbetydelse. Medlemsstaten anser på grundval av vetenskapliga belägg att de
negativa effekterna av dess utsättning och spridning (även om dessa effekter inte är
fullt bekräftade), är av betydelse för medlemsstatens territorium eller en del av det,
och att det krävs åtgärder på medlemsstatsnivå (artikel 3:2). Förteckningen bör tas
fram genom en systematisk analys av riskerna som främmande arter kan ha för
biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster i Sverige (se åtgärd 4).
Förteckningen bör omfatta invasiva främmande arter vars negativa effekter anses
vara sådana att de är skadliga för biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster och därför av betydelse för Sverige. Även invasiva främmande arter som
har signifikanta negativa effekter i delar av Sverige bör kunna bli kandidater för att
utpekas som IAS av medlemsstatsbetydelse. En bedömning ska göras av vilka juridiska och administrativa åtgärder som behövs för varje art (såsom restriktioner för
import eller införsel, behov av tillstånd för användning eller utsättning med mera).
Förteckningen bör bygga på en analys av riskerna som främmande arter som finns i
Sverige eller förväntas komma hit kan ha för biologisk mångfald, samhället och
hälsan (se avsnitt 3.4.2 och figur 10). . Som underlag används den lista över främmande invasiva arter som ska tas fram genom riskklassificeringen. Utifrån ett riskbedömningsförfarande bör man välja ut vilka främmande invasiva arter som ska
föras upp på listan över IAS av medlemsstatsbetydelse. Klassificeringen bör göras
med hjälp av screeningsmodellen/metoden som tas fram i åtgärd 4.
Vem gör vad?
Naturvårdsverket bör, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, ge ArtDatabanken i uppdrag att genomföra screening, klassificering och eventuellt ytterligare
11

Befintliga listor över främmande arter som man behöver se upp med, har tagits fram I olika sammanhang, till exempel av HELCOM och NOBANIS
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analyser för att ta fram ett förslag till en förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse. Åtgärden genomföras i samverkan med samverkansgruppen.
När ska åtgärden vara genomförd?
Åtgärden bör vara genomförd före den 31 december 2015 för att ha underlag för
input i beslutsprocessen för EU-kommissionens förslag till den förteckning över
IAS av unionsbetydelse som kommer att presenteras i januari 2016.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Enligt artikel 12 kan en medlemsstat peka ut IAS av medlemsstatsbetydelse, men
det förutsätter att det finns en riskbedömning som motiverar åtgärderna som föreslås för arten. En allmän klassificering av alla invasiva främmande arter i landet
ligger dock utanför EU-förordningen.
Relevans för miljömålen
Riskbedömning av en främmande art blir en allt viktigare förutsättning för att
kunna vidta åtgärder. Det blir också allt viktigare för att kunna uppfylla miljömålen.
Konsekvenser
En nationell lista över främmande arter som innehåller en strukturerad klassificering (invasiva, potentiellt invasiva, icke invasiva), som har tagits fram utifrån genomförda riskbedömningar, skulle underlätta identifikation av vilka invasiva
främmande arter som bör klassas som IAS av medlemsstatsbetydelse. Den bör
också kunna ligga till grund för prioritering av åtgärder för att utrota eller kontrollera utbredningen av vissa arter.
Idag finns det mer än 2000 främmande arter listade i bland annat den svenska databasen på www.nobanis.org. Alla 2000 arterna behöver granskas (genom screening
och klassificering). En ytterligare analys behöver göras av totalt cirka 500 arter –
cirka 350 arter på listan som preliminärt har klassats som invasiva och även av
cirka 150 andra invasiva främmande arter som inte finns i landet, men finns i
grannländer eller på alertlistor.
Processen för att ta fram en svensk förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse
innebär följande steg;
1) Ta fram en nationell lista med arter som är, eller kan komma att utgöra
problem, för Sverige.
2) Utifrån den nationella listan värdera om där finns arter som vi vill föra upp
på en lista med arter av medlemsstatsbetydelse, och i och med det använda
EU-förordningens regelverk för dessa arter.
3) Utifrån den nationella listan värdera om där finns arter som vi vill föreslå
för förteckningen över IAS av unionsbetydelse.
ArtDatabanken bör få i uppdrag, att i samarbete med experter genomföra detta
arbete som inkluderar screening och klassificeringen av främmande arterna som
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finns på NOBANIS och andra relevanta databaser, samt en ytterligare analys av
vilka arter som bör föras till den svenska förteckningen över IAS av medlemsstatsbetydelse.
Kostnaden bedöms vara 500 000 kr, vilket är en engångskostnad.
6. Genomföra riskbedömningar
De arter som förts upp på den svenska förteckningen över IAS av medlemsstatsbetydelse (se åtgärd 5) behöver riskbedömas. Det krävs inte en fullständig riskbedömning av alla arter, utan det räcker med en enklare, som Sverige nationellt kan
utforma. Genom den enklare riskbedömningen kan även arter pekas ut, som Sverige väljer att föra upp på en svensk förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse. Se även avsnitt 3.4.2 för en beskrivning av processen.
Som stöd för beslut om mer ingripande åtgärder behöver dock fullständiga riskbedömningar genomföras, till exempel när åtgärder ska vidtas som medför restriktioner för handel och transporter.
När ska åtgärden vara genomförd?
I en inledande fas behöver enkla riskbedömningar genomföras för arterna på den
nationella listan över främmande arter (se åtgärd 5). Fullständiga riskbedömningar
behöver göras före den 31 december 2015 om Sverige vill föreslå arter till unionsförteckningen. Därefter görs riskbedömningar löpande när nya invasiva arter blir
aktuella.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Enligt artiklarna 4 och 5 ska en art som förs upp på förteckningen IAS av unionsbetydelse riskbedömas av den medlemsstat som förslår en art. Enligt artikel 10 kan en
medlemsstat vidta nödåtgärder mot en ny invasiv främmande art men måste göra
en fullständig riskbedömning av arten inom två år för att kunna fortsätta med åtgärder. Syftet är att arten ska införas i förteckningen om IAS av unionsbetydelse.
Riskbedömning behövs för att kunna fastställa IAS av medlemsstatsbetydelse och
för att föra fram kandidater till IAS av unionsbetydelse. Om en art utpekas av
kommissionen som IAS av unionsbetydelse ansvarar kommissionen för riskbedömningen av arten. Om en medlemsstat vill peka ut en art som IAS av unionsbetydelse, ansvarar medlemsstaten för riskbedömningen.
Relevans för miljömålen
Riskbedömningar är viktiga för att kunna hantera handel och användning av invasiva främmande arter på ett säkert sätt för bevarande av biologisk mångfald och för
människors hälsa.
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Konsekvenser
Det finns stora ekonomiska fördelar med att arbeta förebyggande när det gäller
invasiva främmande arter (se konsekvensanalys i (Naturvårdsverket 2008) Bilaga
A). Genomförande av riskbedömningar är en mycket viktig del i det förebyggande
arbetet för att undvika potentiellt stora kostnader för bekämpning eller utrotning av
arter som redan hunnit etablera sig i Sverige.
Processen för riskbedömningar beror dock mycket på vilken art det gäller. För
identifiering av arter som kan bli ett problem i Sverige kan en förenklad procedur
för riskbedömning användas (kallas i detta dokument enkel riskbedömning). En
fullständig riskbedömning som följer internationella standarder och därmed accepteras av WTO är nödvändig om Sverige vill föra upp en art på unionsförteckningen
samt som underlag för att införa åtgärder som förbjuder eller begränsar handel och
förflyttning av en invasiv främmande art.
Utifrån det kunskapsläge vi har idag, tror vi att cirka 25 stycken av de arter som
bedöms finnas på den svenska förteckningen över IAS av medlemsstatsbetydelse,
kommer att behöva en fullständig riskbedömning.
En fullständig riskbedömning ska göras i enlighet med WTO:s standarder.
Jordbruksverket uppskattar kostnaden för en sådan riskbedömning till cirka 0,2
personår vilket motsvarar 150 000 kr. Detta är en grov uppskattning då kostnaden
kan variera beroende på art och befintlig kunskap. Kostnaden beror också på om
Sverige kan samarbeta med andra medlemsstater om riskbedömningen.
Preliminärt bedöms att cirka 100 arter kommer att föras upp på förteckningen över
IAS av medlemsstatsbetydelse. För dessa bör en enkel riskbedömning göras.
Enkel riskbedömning bedöms kosta: 25 000 kr * 100 arter = 2 500 000 kr. Detta är
en engångskostnad som troligen kan fördelas på några år.
För de arter som Sverige vill föra upp på förteckningen över IAS av medlemsstatsbetydelse och där åtgärder föreslås som kan innebära restriktioner i handel, behöver
en fullständig riskbedömning göras. Preliminärt bedöms cirka 25 arter vara aktuella.
Fullskalig riskbedömning: 150 000 kr * 25 arter = 3 750 000 kr
Detta är en engångskostnad, som eventuellt kan delas med andra medlemsstater.
Förutom de riskbedömningar som behöver göras för att ta fram en svensk förteckning över IAS av medlemsstatsbetydelse, tillkommer en löpande kostnad för uppskattningsvis ytterligare två arter per år, det vill säga en årlig kostnad på 50 000–
400 000 kr.
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5.4 Åtgärdsområde handlingsplaner
7. Ta fram handlingsplan för prioriterade oavsiktliga spridningsvägar
Dagsläge
Idag har vi tillgång till information om spridningsvägarna av främmande arter till
Sverige i listan av främmande arter i Sverige på NOBANIS (European Network on
Invasive Alien Species, www.nobanis.org). Dessa data gör det möjligt för oss att
göra en preliminär analys av betydelsefulla spridningsvägar av invasiva främmande
arter till Sverige. En djupare analys av spridningsvägar görs genom Nordiska ministerrådets projekt ”Achieving the Aichi Target 9, IAS in the Nordic/Baltic Region (ATAN)” (rapportering i februari 201512). Metoder för att analysera och prioritera spridningsvägar är under utveckling inom konventionen om biologisk mångfald (Blackburn et al 2014, CBD, 2014 och Essl et al manus). Kategorierna som
används inom NOBANIS behöver harmoniseras med dessa.
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Figur 13. Införsel – och spridningsvägar för främmande arter i Sverige. Källa:
www.nobanis.org, 2014-10-16

Förslag
En handlingsplan för att hantera prioriterade spridningsvägar för oavsiktlig introduktion till och spridning inom Sverige behöver tas fram och rapporteras till kommissionen. Spridningsvägarna ska man prioritera genom att undersöka och bedöma
12

NOBANIS, manus. Achieving the Aichi Target 9, IAS in the Nordic/Baltic region (ATAN). Opublicerade manus.
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antal arter och/eller mängden och frekvens av introduktioner av arten/-erna, eller på
grund av riskerna och de skador som introduktion via dessa spridningsvägar kan
orsaka.
Vilka spridningsvägar som finns är redan identifierade (NOBANIS 2014, figur 13)
men följer inte metodiken som har föreslagits av IUCN (CBD 2104). Spridningsvägarna har inte heller prioriterats. Ett första steg är att göra en övergripande analys
av vilka spridningsvägar till Sverige som har signifikant påverkan på biologisk
mångfald och relaterade ekosystemstjänster, och därefter prioritera dessa. Det kan
dock vara problematiskt att skilja mellan avsiktliga och oavsiktliga spridningsvägar. Sedan behöver varje berörd sektorsmyndighet göra en analys av vilka åtgärder
som kan införas för att effektivt förhindra introduktionen och spridningen av invasiva främmande arter via aktiviteter inom sin sektor. De sektorsvisa planerna ska
tas in i den nationella handlingsplanen.
Vem gör vad?
Naturvårdsverket ansvarar för att prioriteringen av spridningsvägarna genomförs.
Arbetet görs i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och i samverkan med
berörda sektorsmyndigheter (Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, Transportstyrelsen, Tullverket, Sjöfartsverket,
Skogsstyrelsen med flera). Även lokal och regional kunskap är viktig att ta till vara
inför framtagande av handlingsplanen för spridningsvägar. Kommunerna kan här
vara en viktig samarbetspartner, liksom länsstyrelserna, vilka kan samla in och föra
vidare kunskap från kommuner och allmänhet.
När ska åtgärden vara genomförd?
Spridningsvägar för oavsiktlig introduktion och spridning av IAS av unionsbetydelse ska vara prioriterade 2017. Handlingsplanen ska vara upprättad och åtgärder
genomförda för de prioriterade spridningsvägarna 2018. Rapportering till kommissionen ska göras 2019.
Relevans för EU-förordningen: prio 1
Enligt artikel 13:1 ska medlemsstaterna identifiera spridningsvägarna för oavsiktlig
introduktion och spridning av IAS av unionsbetydelse samt ta fram handlingsplaner
för dessa (artikel 13:2). Inga kriterier eller metoder för identifiering och prioriteringen av spridningsvägarna har föreslagits av kommissionen.
Relevans för miljömålen
Kunskap om spridningsvägarna för invasiva främmande arter behövs för att kunna
vidta åtgärder. Detta är en förutsättning för att uppfylla miljömålen.
Konsekvenser
Att upprätta en handlingsplan för spridningsvägar för oavsiktlig introduktion och
spridning och rapportera det till kommissionen är ett krav enligt EU-förordningen.
Den myndighet som främst kommer att beröras av att ta fram en handlingsplan för
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prioriterade spridningsvägar är Naturvårdsverket, som tillsammans med Havs- och
vattenmyndigheten behöver prioritera vilka spridningsvägar som ska ingå, samla in
material från andra myndigheter (och relevanta experter och länsstyrelser), sammanställa materialet samt ha det övergripande ansvaret för att rapportera handlingsplanen till kommissionen år 2019.
Sektorsmyndigheterna kommer att beröras av arbetet med att ta fram specifika
handlingsplaner för prioriterade spridningsvägar. Vilken myndighet som berörs
beror dock på vilka spridningsvägar som kommer att prioriteras och därmed kräva
förslag till paket av åtgärder. För spridningsvägen via fartygs ballastvatten och
biofouling behöver till exempel Transportstyrelsen bistå för att ta fram ett åtgärdsplan. Det går inte i dagsläget att bedöma hur stor del av det arbete som sektorsmyndigheterna behöver lägga ned som ryms inom befintlig budget. I kostnadsuppskattningen nedan ingår därför inga eventuella ytterligare resurser på andra sektorsmyndigheter.
Kostnader för sammanställning: 0,5 personår = 375 000 kr
Kostnader för upphandling av externa aktörer (till exempel Artdatabanken, SLU):
200 000 kr
Totalt: 575 000 kr som en engångskostnad.
8. Ta fram planer för hanteringsåtgärder
Den behöriga myndigheten för EU-förordningen om IAS ska ansvara för att ta fram
planer, för arter eller artgrupper, med de hanteringsåtgärder som behövs för att
utrota eller begränsa artens spridning, populationsstorlek och effekter på biologisk
mångfald, eller innesluta IAS av unionsbetydelse och IAS av medlemsstatsbetydelse
som finns i Sverige. Sektorsmyndigheter och länsstyrelser bör bidra till den nationella hanteringsplanen genom att ta fram hanteringsåtgärder inom sitt ansvarsområde utifrån trestegsmodellen (förebyggande, utrotning och kontroll) med särskilt
fokus på IAS av unionsbetydelse och IAS av medlemsstatsbetydelse.
Man bör även ta fram planer för hanteringsåtgärder för andra invasiva främmande
arter än IAS av unionsbetydelse i de fall dessa har eller har potential att ha signifikanta negativa effekter på biologisk mångfald i Sverige. Om utrotning av dessa
arter inte är möjlig ska man ta fram planer för åtgärder för att kontrollera spridning
och negativa effekter på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.
En nationell plan för hanteringsåtgärder ska utvecklas för IAS av unionsbetydelse
såväl som hanteringsplan på regionala nivåer (gemensamt för flera EU-länder).
Vem gör vad?
Naturvårdsverket i samråd med Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta
fram en central plan och artvisa planer, i samverkan med berörda sektorsmyndigheter och länsstyrelser.
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När ska åtgärden vara genomförd?
Den 1 juli 2017 ska åtgärder vara vidtagna för de cirka 20 arter på unionsförteckningen som finns i Sverige. Hanteringsåtgärderna ska uppdateras och sammanställas för rapportering till kommissionen av berörd myndighet (Naturvårdsverket),
första gången i juli 2017.
Relevans för EU-förordningen: prio 1
Enligt artikel 19 ska medlemsstaterna införa hanteringsåtgärder för att hantera IAS
av unionsbetydelse som finns i landet.
Prio 3 gäller för att genomföra hanteringsåtgärder för att hantera IAS av medlemsstatsbetydelse och andra invasiva främmande arter för att uppfylla miljömålen.
Relevans för miljömålen
Planer för hanteringsåtgärder för de mest skadliga invasiva främmande arterna är
en förutsättning för att bedriva effektivt skydd av biologisk mångfald. Detta är ett
viktigt verktyg för att uppfylla miljömålen.
Konsekvenser
Konsekvenserna kommer att bero på vilka arter som pekas ut och vilka åtgärder
som är möjliga att genomföra. Det är oftast dyrare att vidta åtgärder för att kontrollera och/eller bekämpa akvatiska arter än för terrestra arter. Kommissionen har inte
aviserat att någon gemensam vägledning eller kriterier för hanteringsåtgärder
kommer att tas fram.
Av de cirka 60 arter som kommissionen idag överväger som kandidater till förteckningen över IAS av unionsbetydelse (Roy, 2014) är vår mycket preliminära
uppskattning att cirka 20 arter finns etablerade i Sverige. För dessa behöver en plan
för hanteringsåtgärder tas fram. Resurser kommer att krävas hos de myndigheter
som blir ansvariga för att ta fram planer med hanteringsåtgärder för dessa.
Kostnaden för de åtgärder som kommer att ingå i en upprättad plan beror helt på
vilken art det gäller, hur utbredd den är i Sverige, miljön där den är etablerad (bekämpning är till exempel mycket svår att utföra i akvatiska miljöer och längs flodbankar och stränder), artens livscykel (vissa fröer kan exempelvis överleva i många
år) och vilka åtgärder som behövs.
Ett exempel på en åtgärdsplan är den som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram
för marmorkräftans utbredning i Märstaån. Denna plan, inklusive genomförande av
åtgärder, kostade 350 000 kr. Denna kostnad används här som en schablonkostnad
för en plan för hanteringsåtgärder. Summan är dock osäker då kostnaden kan vara
lägre eller högre i det faktiska fallet, beroende på vilken art det gäller.
Totalt: 20 * 350 000 kr = 7 000 000 kr som en engångskostnad.
Löpande kostnad per år för tillkommande arter cirka 350 000 kr.
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Observera att medlemsländer kan ansöka om dispens för utrotningsåtgärder om
man genom en kostnadsnyttoanalys bevisa att kostnaderna kommer att bli oproportionerligt höga i förhållande till nyttan.
9. Upprätta beredskapsplaner
Beredskapsplaner är en väsentlig del av ett system för tidig varning och snabb
respons (åtgärd 12) och bör upprättas för vissa identifierade invasiva främmande
arter som ännu inte har etablerat sig, och bedöms vara ett särskilt stort hot. Syftet
med beredskapsplaner är att förbereda snabba insatser för utrotning eller annan
hantering av IAS av unionsbetydelse, men även för vissa IAS av medlemstatsbetydelse och andra invasiva arter som bedöms utgöra ett allvarligt hot mot Sveriges
biologiska mångfald och/eller relaterade ekosystemtjänster, samhälle och människors hälsa, men som inte finns etablerade i Sverige.
Beredskapsplaner ska tas fram genom att först identifiera invasiva främmande arter
som innebär risker för biologisk mångfald om de etablerar sig i Sverige och spridningsvägarna eller vektorer för deras introduktion genom ett riskbedömningsförfarande. Utifrån detta ska man identifiera effektiva metoder för att förhindra introduktion och spridning av arten och metoder för att utrota den, planera eventuella
motåtgärder mot introduktionen av arten och identifiera relevanta myndigheter och
organisationer som ska utföra dessa åtgärder, samt ange möjliga källor till finansiering av åtgärderna om och när de behöver göras.
Inom översynen av det svenska regelverket behöver man undersöka vilka ytterligare befogenheter myndigheter behöver för att utföra snabba utrotningsåtgärder.
Detta även på privatägd mark.
Vilka aktörer är främst berörda?
De främst berörda aktörerna är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
relevanta sektorsmyndigheter och berörda länsstyrelser.
När ska åtgärden vara genomförd?
Beredskapsplaner bör finnas på plats senast den 1 juli 2017.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Enligt artikel 17 ska medlemsstaterna snabbt utrota IAS av unionsbetydelse som
kommer in i landet. Beredskapsplaner krävs inte i EU-förordningen, men är en
viktig förutsättning för att snabbt kunna vidta åtgärder.
Beredskapsplaner krävs dock för vissa arter som regleras i EU-förordningen om
djurhälsa och den kommande EU-förordningen om växtskadegörare.
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Relevans för miljömålen
Beredskapsplaner för att hantera IAS som inte finns i landet är en viktig förutsättning för att förhindra att de etablerar sig och skadar biologisk mångfald.
Konsekvenser
Mycket preliminärt uppskattar vi att förteckningen över IAS av unionsbetydelse i
framtiden kommer att innehålla cirka 100 arter. Av de arter som diskuteras i förberedelsearbetet för att ta fram denna förteckning (Roy 2014)
, bedömer vi preliminärt att det är 17 arter som inte finns i Sverige idag men som
skulle kunna introduceras och överleva i landet. För dessa arter behöver en beredskapsplan tas fram. Kostnaden för en beredskapsplan kan variera kraftigt beroende
på vilken art det gäller. Rimligen kan också en beredskapsplan täcka flera arter som
kan grupperas efter gemensam spridningsväg. Ett exempel att jämföra med kan
vara den kostnadsplan för kontroll av marmorkräftans utbredning i Märstaån som
Havs- och vattenmyndigheten tagit fram. Planen kostade 350 000 kr, men då ingick
även åtgärder för att bekämpa arten. Beredskapsplaner inklusive övningar kan dock
vara betydligt mycket dyrare.
Totalt: 17 * 350 000 = 5 950 000 (i vissa fall troligen en lägre kostnad på grund av
gemensamma spridningsvägar etc.)
Behöver genomföras under ett antal år, och påbörjas först för de mest prioriterade
arterna.

5.5 Åtgärdsområde övervakning
Dagsläge
Se (Naturvårdsverket 2008) sid 141–149 och avsnitt 3.4.1 i denna rapport.
10. Utveckla övervakningssystem
Ett övervakningssystem behöver utvecklas för IAS i Sverige. Syftet är att övervaka:
- introduktionen av invasiva främmande arter,
- förekomsten av dessa,
- deras spridning, samt
- deras påverkan på biologisk mångfald.
Framtagande av övervakningsprogram bör föregås av en översyn av pågående
övervakning i Sverige. Detta för att identifiera vilka befintliga system som kan
bidra med information till övervakningssystemet. Det kan till exempel handla om
information från nationella och regionala miljöövervakningsprogram, inspektioner
av växtskadegörare, kontroll av djurhälsan, rapporter från Tullverket, rapporter
som genereras genom offentliga kontroller, övervakning och inventeringar som
görs för andra EU-direktiv och förordning och liknande. Man behöver också identifiera behovet av kompletterande program som kan bidra med information. Vid
behov bör man upprätta särskilda miljöövervakningsprogram med inriktning på: a)
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IAS av unionsbetydelse, b) IAS av medlemsstats- eller regional betydelse, c) skyddet av hotade arter och skyddade områden.
Man behöver också utreda vilka tekniska lösningar som behövs för att koppla
samman relevanta delsystem som identifierats i översynen av pågående miljöövervakning, dels för IAS av unionsbetydelse, dels för IAS av medlemstatsbetydelse för
Sverige samt av regional betydelse.
Berörda myndigheter bör identifiera geografiska så kallade högriskområden, med
särskilt fokus IAS av unionsbetydelse, av medlemsstats- eller regional betydelse:
- där risken för introduktion av IAS bedöms vara stor,
- särskilt känsliga områden (till exempel vattenintag, dricksvattentäkter och naturreservat), samt
- områden där det är viktigt att skydda hotade arter och habitat.
Dessa områden bör prioriteras för övervakningsinsatser.
Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är de främst berörda parterna,
men även andra myndigheter berörs. Arbetet bör ske i samverkan med myndigheterna i samverkansgruppen.
När ska åtgärden vara genomförd?
Ett samlat övervakningssystem ska finnas på plats senast den 1 juli 2017.
Relevans för EU-förordningen: prio 1
Enligt artikel 1 och 16 krävs övervakning av IAS av unionsbetydelse men här
nämns inte andra IAS än de av unionsbetydelse eller för skydd av känsliga och
skyddsvärda miljöer.
Ett utvecklat övervakningssystem är en förutsättning för att artiklarna 14 (övervakning) och 16 (tidig upptäckt) ska kunna genomföras.
Enligt artikel 14 ska handlingsplaner för att förhindra oavsiktliga introduktioner
upprättas. Övervakningsprogram är en viktig förutsättning för att detta ska vara
möjligt.
Relevans för miljömålen
Ett övervakningssystem behöver utvecklas för att uppfylla miljömål med preciseringar om främmande arter.
Konsekvenser
Se nedan under Samlade konsekvenser för åtgärdsområde övervakning.
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11. Utveckla nationellt rapporteringssystem
Dagsläge
Artportalens rapporteringssystem för såväl professionellas som allmänhetens observationer är väl utvecklat sedan många år för många organismgrupper. Observationer finns i Artportalen för ett antal främmande arter som finns i Sverige. Dessa
har dock ingen identifiering som främmande art och rapporter kan extraheras från
systemet endast genom att söka för varje individuell art. Arbetet med att märka
arterna i systemet så att man kan få ut rapporter för IAS har initierats, men har
fördröjts.
Andra rapporteringssystem för vissa IAS har drivits i projektform av olika museer
(till exempel av Naturhistoriska riksmuseet, med rapporteringsblankett för observationer av ullhandskrabban 13 och SLU för svartmunnad smörbulten14), vilket
väsentligt har ökat kunskapen om de specifika arternas utbredning.
Förslag
Ett nationellt rapporteringssystem för förekomst och utbredning av främmande
arter bör utvecklas för effektiv informationsförsörjning avseende invasiva främmande arter och för god tillgänglighet för myndigheter, forskning och allmänheten.
Ett första steg är att utreda vilka befintliga system som bör ingå i det samlade rapporteringssystemet (såsom relevanta miljöövervakningsprogram med tillhörande
datavärdskap, Artportalen, Svenska LifeWatch, Jordbruksverkets rapporter om
växtskadegörare med mera, rapporter från Tullverket). Den tekniska utformningen
av systemet behöver också utredas.
Rapporteringssystemet bör vara knutet till Artportalen. Artportalen i sin tur behöver utvecklas så att arter kan klassificeras som främmande och invasiva, och data
om främmande arter lätt kan sökas i systemet.
Ett effektivt rapporteringssystem förutsätter att såväl professionella som allmänheten uppmuntras till att rapportera in observationer av invasive främmande arter och
särskilt IAS av unionsbetydelse, IAS av medlemstatsbetydelse för Sverige samt
IAS av regional betydelse som innefattar Sverige. Detta kan göras genom informationsinsatser enligt kommunikationsstrategin (se åtgärd 17).

13

Naturhistorisk riksmuseet. 2014. Rapportering av ullhandskrabban.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/kraftdjur/ullhandskrabba/rapporter
ingavullhandskrabba.1476.html

14

Sveriges lantbruksuniversitet. 2014. Rapportera fynd av svartmunnad smörbulten.
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnadsmorbult/rapportera-fynd-av-svartmunnad-smorbult/
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Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och ArtDatabanken är de främst
berörda parterna.
När ska åtgärden vara genomförd?
Övervakningssystemet ska vara etablerat senast den 1 juli 2017, och därför bör
även stöd för inrapportering finnas klart senast vid samma tidpunkt.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Ett nationellt rapporteringssystem för invasiva främmande arter är inte ett krav
enligt EU-förordningen om IAS. Det kan dock vara en viktig del av ett övervakningsprogram för att få kunskap om förekomsten av invasiva främmande arter, för
anmälan om tidigt upptäckt, för att sätta igång en snabb respons samt för underlag
till rapportering av invasiva främmande arter som krävs enligt artiklarna 14, 16, 24,
22 och 25:2.
Relevans för miljömålen
Ett rapporteringssystem som är fullt utbyggt med tillförlitlig information om främmande arter skulle kunna komplettera miljöövervakningen och underlätta arbetet
med att bedöma om vi är på väg att uppfylla miljömålen.
Konsekvenser
Se nedan under Samlade konsekvenser för åtgärdsområde övervakning.
12. Utveckla ett system för tidig varning och respons
Dagsläge
Det europeiska nätverket för invasiva främmande arter, NOBANIS har sedan tre år
en funktion för att på NOBANIS-portalen (www.nobanis.org) meddela observationer av särskilt skadliga invasiva främmande arter. Informationen skickas även ut
med e-post till NOBANIS-nätverket som idag består av miljömyndigheter i 20
länder, inklusive Sverige. Något EU-system för tidig varning som har föreslagits
under arbetet med en EU-strategi om IAS (EEA, 2010 och NOBANIS, 2010)
kommer inte att utvecklas.
Förslag
Sverige behöver utveckla ett varnings- och responssystem med särskilt fokus på
IAS av unionsbetydelse samt andra utpekade arter som riskerar att skada biologisk
mångfald i Sverige. Varningssystemet ska vara kopplat till övervakningssystemet
för invasiva främmande arter men även omvärldsbevakning och alertsystem och
varningssystem för djurhälsan och växtskadegörare.15

15

EPPO Alert List. https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm
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Varningssystemet bör bygga på:
a) rapporteringssystemet för främmande arter via Artportalen,
b) miljöövervakning,
c) gränskontroll och utövande av offentliga kontroller,
d) växtinspektionen och djurskydd, samt
e) nära kontakter med angränsande länder.
Systemet ska utvecklas så att en varning genereras och skickas till berörda myndigheter på alla nivåer när en IAS av unionsbetydelse som inte tidigare fanns i landet upptäcks samt även andra invasiva främmande arter som bedöms vara potentiellt mycket skadliga för biologisk mångfald. Varningen ska leda till att snabba
åtgärder för utrotning, kontroll eller annan respons i enlighet med eventuella beredskapsplaner (åtgärd 9) genomförs skyndsamt.
Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i samverkan med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Tullverket, länsstyrelserna är de främst berörda aktörerna.
När ska åtgärden vara genomförd?
Inget datum är angivet i förordningen, men en funktion för tidig varning ska ingå i
övervakningssystemet som ska var klart den 1 juli 2017.
Relevans för EU-förordningen: prio 1
Ett system för tidig varning och snabb respons för IAS av unionsbetydelse ska ingå
i övervakningssystemet för IAS enligt artiklarna 16 och 17.
Något gemensamt EU-system för tidig varning kommer inte att utvecklas. Det
finns mycket stora fördelar, både miljömässiga och resursmässiga med att samarbeta med grannländerna för att utveckla ett gemensamt system eller process för
tidigt varning. Sverige bör undersöka möjligheterna till detta exempelvis genom
EPPO, HELCOM och NOBANIS (se åtgärd 20).
Relevans för miljömålen
Övervakning och upptäckt av introduktion av IAS på ett tidigt stadium, och därmed
möjligheten att kunna vidta åtgärder för att stoppa artens etablering och spridning,
är en mycket viktig del av arbetet för att uppfylla miljömålen. Man kan göra detta
antingen genom att utveckla verktyg inom miljöövervakning eller genom att utveckla ett särskilt varningssystem.
Samlade konsekvenser för åtgärdsområde övervakning
Ett övervakningssystem med enkel inrapportering och varning är en förutsättning
för att göra snabba insatser mot invasiva arter.
Åtgärderna inom området övervakning kan sammanfattas enligt följande: En förstudie genomförs för att kartlägga relevanta system idag inom området, för över-
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vakning, rapportering och varning, samt föreslå hur ett centralt system för detta
skulle kunna se ut. Det framtida systemet kan innefatta en webbportal eller annan
form av tillgängliggörande av informationsflödet.
Ett uppdrag om att genomföra en förstudie som kartlägger de system för övervakning, rapportering och varning som finns idag, samt föreslå hur ett framtida system
för detta skulle kunna se ut, inklusive tillgängliggörande av informationen, beräknas kosta cirka 300 000 kr. Till detta kommer tid för projektledning på myndigheterna på sammanlagt cirka 0,5 personår, vilket motsvarar cirka 375 000 kr.
Totalt en kostnad på 675 000 kr som en engångskostnad.
Observera att kostnader för en eventuell systemutveckling inte omfattas av denna
beräkning. Kostnader för att ta fram och fortsatt driva IT-system kan bli stora.
Sådana kostnader kommer att beräknas och redovisas i förstudien.

5.6 Åtgärdsområde tillståndshantering,
offentliga kontroller och inspektioner
Dagsläge
Se Naturvårdsverkets rapport 5910 sidorna 85 – 87, 97, 103 – 107.
13. Utveckla rutiner och procedurer för tillståndsgivning
Ett system för tillståndsgivning för användning av IAS av unionsbetydelse (enligt
krav i artiklarna 8 och 9) behöver utvecklas. I systemet ska ingå procedurer och
rutiner för att hantera ansökningarna, uppföljning av beviljade tillstånd genom
inspektioner samt rapportering till kommissionen.
En översyn behöver göras för att ge förslag på ett enhetligt system för tillståndsgivning för användning av IAS av unionsbetydelse. I översynen bör man även klarlägga ansvarsområden för berörda myndigheter (om sektorsansvar och gällande
ordning ska fortsätta att gälla även för dessa arter) och förslag på hur rutiner för
tillståndsgivning ska utformas. I förstudien bör ingå en analys över hur befintliga
nationella rutiner och procedurer för att bevilja tillstånd för utsättning eller användning av främmande arter behöver utvecklas för tillståndsgivning för IAS av
unionsbetydelse. Rutiner för rapportering till kommissionen av tillstånden som
beviljats bör också ingå i förslaget.
Man bör även se över vilka behov som finns för att ge berörda myndigheter befogenheter att dra tillbaka beviljade tillstånd om villkoren inte följs. Verksamhetsutövarna bör ansvara för att genomföra riskbedömningar för de arter som föreslås bli
introducerade. Myndigheterna behöver se över tillämpningsområden och rutiner för
att genomföra detta, till exempel för att ha laglig rätt att kräva riskbedömningar av
verksamhetsutövarna.
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När det gäller IAS av medlemsstatsbetydelse och andra invasiva främmande arter
där introduktioner eller införsel till landet eller utsättning i miljön kräver tillstånd,
bör man också se över rutiner för tillståndsgivning. Tillstånden för utsättning i
naturen bör vara grundade på en bedömning av riskerna för biologisk mångfald och
människors hälsa. Alla beviljade tillstånd för avsiktliga utsättningar ska registreras
hos den tillståndgivande myndigheten och bör vara tillgängliga för att underlätta
sammanställning för exempelvis rapportering till kommissionen eller för uppföljning av miljömålen.
Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen,
Kemikalieinspektionen, regeringen (för lagändring), övriga sektorsmyndigheter
(som har ansvar för att bevilja tillstånd för införsel eller import av främmande arter
samt utsättning och användning av dessa), länsstyrelser är i detta sammanhang de
främst berörda aktörerna.
När ska åtgärden vara genomförd?
Den 1 januari 2017. Det är inte specificerat i förordningen men det blir tillåtet för
de aktörer som håller kommersiella lager av IAS av unionsbetydelse att sälja arten
eller överföra den upp till ett år efter det att arten förts upp på unionsförteckningen
(artikel 32). Det vore då rimligt att anta att användningen av arten tillåts inom
samma tid och att tillståndsgivningen också börjar gälla 12 månader efter införande
i förteckningen.
Relevans för EU-förordningen: prio 1 för tillståndsgivning enligt artikel 8 och 9,
prio 3 för andra invasiva främmande arter. Enligt artikel 8 ska medlemsstaterna
upprätta ett tillståndssystem för att använda IAS av unionsbetydelse i forskning
eller för ex-situ-bevarande. Enligt artikel 9 ska medlemsstater upprätta ett system
för att hantera tillståndsgivning för användning av IAS av unionsbetydelse i andra
verksamheter än forskning eller bevarande. Tillstånden ska även rapporteras till
kommissionen enligt artikel 24.
Medlemsstater har även möjligheterna att införa samma regler för IAS av medlemsstatsbetydelse, men det är inte ett krav i förordningen.
Relevans för miljömålen
Användning av IAS i verksamheter innebär en risk för att de rymmer/slipper ut i
naturen. Det är viktigt att säkerhetsåtgärder vidtas när användning av dessa arter
tillåts och att man följer upp konsekvenserna av att tillstånden ges. Kunskap om
tillstånd för utsättning av främmande arter är en förutsättning för att kunna reglera
och även följa upp konsekvenserna av utsättningen för den biologiska mångfalden.
Detta blir viktigt för bedömningen av om vi uppfyller miljömålen.
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Konsekvenser
En förstudie av befintliga rutiner och procedurer föreslås för att kunna bygga upp
ett ändamålsenligt system för tillståndsgivning och rapportering av beviljade tillstånd till kommissionen vart sjätte år.
Förstudien kommer att bidra till att berörda sektorsmyndigheter ska kunna följa
upp ekologiska konsekvenser av utsättningar av främmande arter och populationer.
Att genomföra en förstudie som kartlägger dagens tillståndsgivning och föreslå en
ny struktur för detta beräknas kosta cirka 200 000 kr.
Totalt 200 000 kr som en engångskostnad.
För att löpande arbeta med tillståndsgivning vid olika berörda myndigheter, krävs
särskilda resurser. Omfattningen av resursbehoven går ännu inte att bedöma.
14. Utveckla uppföljning av beviljade tillstånd
Rutinerna bör förbättras för uppföljning av de tillstånd som utfärdas av länsstyrelser och övriga myndigheter för användning av främmande arter, särskilt IAS av
unionsbetydelse och IAS av medlemsstats- eller regional betydelse. Metoder för
uppföljning av konsekvenserna av utsättningar för biologisk mångfald och/eller
relaterade ekosystemtjänster behöver utvecklas.
Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och länsstyrelser är de aktörer som främst berörs.
När ska åtgärden vara genomförd?
2019 ska utfärdade tillstånd rapporteras till kommissionen, se åtgärd 13
Relevans för EU-förordningen: prio 3
Det finns inget uttryckligt krav enligt EU-förordningen om IAS att etablera särskilda rutiner för uppföljning.
Enligt artikel 24 ska medlemsstaterna rapportera om vilka tillstånd för användning
av IAS av unionsbetydelse som har getts, samt att rapportera utbredningen av arterna i landet.
Relevans för miljömålen
Det är viktigt att följa upp tillstånden för utsättningar för att bedöma eventuella
konsekvenser för biologisk mångfald i arbetet med att uppfylla miljömålen.
Konsekvenser
se ovan, åtgärd 13.
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15. Införa offentlig kontroll och gränskontroll av IAS av unionsbetydelse
Strukturer för utförande av de offentliga kontroller som krävs för att förhindra
avsiktlig introduktion i EU av IAS av unionsbetydelse ska införas av medlemsstaterna.
En översyn behöver göras av befintliga rutiner, procedurer och metoder för offentliga kontroller av varor som kan vara eller medföra IAS av unionsbetydelse. Översynen bör ge förslag på hur systemet för offentlig kontroll av IAS av unionsbetydelse kan samordna befintliga offentliga kontroller för andra ändamål (för att uppfylla andra EU-direktiv och förordningar om växtskadegörare och djurhälsa). Förslagen bör utformas med hänsyn till resurseffektivitet för att uppfylla kraven i artikel 15.
Vem gör vad?
Naturvårdsverket bör ansvara för att översynen genomförs i samarbete med Tullverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna och andra myndigheter.
När ska åtgärden vara genomförd?
Översynen bör vara klar den 1 september 2015, eftersom systemet ska vara på plats
den 2 januari 2016.
Relevans för EU-förordningen: prio 1.
Krav enligt artikel 15.
Relevans för miljömålen
Förhindra introduktionen av IAS av unionsbetydelse
Konsekvenser
Att införa strukturer för utförande av offentliga kontroller är ett krav enligt EUförordningen. Ett första steg är att genomföra en översyn av befintliga rutiner, procedurer och metoder som uppskattas kosta cirka 200 000 kr.
Omfattningen av det löpande arbetet därefter kan ännu inte bedömas, men det behövs sannolikt utökade resurser för berörda myndigheter.
16. Ta fram plan för hantering av IAS av unionsbetydelse som ägs av
privata personer eller ingår i kommersiella lager
En plan för myndigheternas hantering av IAS av unionsbetydelse som ägs av privatpersoner eller som ingår i kommersiella lager behöver tas fram enligt bestämmelserna som finns i artiklarna 31 och 32. Myndigheterna måste ges befogenheter
(se åtgärd 19) att omhänderta IAS av unionsbetydelse om ägaren inte kan säkerställa att villkoren i artiklarna följs (ett djur ska till exempel inte kunna reproducera
sig eller slippa ut). Ansvarsområden för myndigheterna som ska agera behöver
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klargöras (se åtgärd 1). Möjligheterna för förvaring eller borttagning av omhändertagna djur, och djur som ägaren frivilligt lämnar ifrån sig, bör belysas i planen.
Vilka aktörer är främst berörda?
Behöriga myndigheter (Naturvårdsverket, länsstyrelser med flera) för tillämpningen av EU-förordningen om IAS.
När ska åtgärden vara genomförd?
Åtgärden ska vara genomförd 1 januari 2017
Relevans för EU-förordningen: prio 1
Krav enligt artiklarna 31 och 32
Konsekvenser
Arbetet med att ta fram en plan för hur myndigheterna ska hantera IAS av unionsbetydelse som ägs av privatpersoner eller som ingår i kommersiella lager är ett krav
enligt EU-förordningen. Omfattningen av arbetet kan ännu inte bedömas, men det
kommer att krävas resurser inklusive informationsatsningar (se åtgärdsförslag 17).

5.7 Åtgärdsområde kommunikation
Dagsläge
Se Höglander, (2007) för dagsläge om information om invasiva främmande arter.
17. Ta fram en kommunikationsstrategi
En kommunikationsstrategi bör tas fram, för att höja medvetenheten hos olika målgrupper och för att bygga upp engagemang och delaktighet. Syftet med kommunikationsstrategin är att:
- engagera allmänheten och intressenter i genomförandet av EUförordningen om IAS, och särskilt uppmuntra deltagande i arbetet med
att ta fram hanteringsplan och -åtgärder för IAS (artikel 26),
- informera allmänheten om bestämmelserna som gäller för IAS av unionsbetydelse,
- engagera allmänheten och näringar som hanterar IAS för att få deras
stöd i att hantera de IAS av unionsbetydelse som hålls som sällskapsdjur och i kommersiella lager (artikel 31 och 32),
- öka medvetenhet hos allmänheten av riskerna med IAS,
- uppmuntra allmänheten och forskare att rapportera förekomster av IAS
till Artportalen och särskilt IAS av unionsbetydelse (för att bidra till
övervakning, tidigt varning, och rapportering, artiklar 14, 16 och 24),
- ge stöd till Tullverkets personal och inspektörer av växtskadegörare
och djurhälsan i deras arbete med offentlig kontroll av IAS av unionsbetydelse,
- uppmuntra branschorganisationer och andra delar av näringslivet så att
de tar fram och följer uppförandekoder för säker hantering av invasiva
främmande arter.
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Vem gör vad?
Naturvårdsverket bör ta fram en kommunikationsstrategi i samråd med samverkansgruppen.
När ska åtgärden vara genomförd?
En kommunikationsstrategi bör tas fram under 2015, och löpande kommunikationsinsatser genomförs därefter.
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Enligt artikel 26 ska allmänheten ges möjlighet att delta i utformning av planer för
hanteringsåtgärder. Information är en viktig förutsättning för detta. Att få allmänhetens förståelse för de åtgärder som vidtas för att genomföra EU-förordningen och
som begränsar allmänhetens användning och hållning av vissa arter, blir en viktig
förutsättning i arbetet.
Relevans för miljömålen
Information är nyckeln till att få stöd och hjälp med att förhindra skada på biologisk mångfald. Att öka allmänhetens, näringens och intressenters medvetande om
problemet med IAS är nödvändigt för att få deras stöd att följa regleringar, att få
deras hjälp med rapportering av förekomsten samt hjälp med utrotning.
Konsekvenser
Att anlita en kommunikationskonsult för att ta fram en kommunikationsstrategi
som identifierar målgrupper och kommunikationsbehov förväntas kosta cirka
100 000 kr. Till detta kommer tid för projektledning på myndigheterna på sammanlagt cirka 0,2 personår, vilket motsvarar cirka 150 000 kr.
Totalt 250 000 kr som en engångskostnad.
Observera att kostnader för själva kommunikationsinsatserna inte omfattas av
denna beräkning. Sådana kostnader bör beräknas och redovisas i kommunikationsstrategin.

5.8 Åtgärdsområde kunskap och forskning
Dagsläge
Se (Naturvårdsverket 2008).
18. Uppmärksamma forskningsbehov
Behovet av forskning på området främmande arter och genotyper behöver uppmärksammas och prioriteras. En förteckning behöver göras över ämnen och frågor
för forskning och utveckling rörande IAS och deras påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt människors hälsa och socioekonomiska värden,
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och metoder för utrotning, bekämpning och kontroll. Syftet är att uppmärksamma
områden där forskning och utveckling behövs för att genomföra EU-förordningen
om IAS, effektivt hantera IAS samt uppfylla miljömålen. Behovet av grundforskning för att täcka luckor i kunskap om invasionsprocessen och påverkan på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster bör också tas upp i förteckningen.
Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i samarbete med Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och Forskningsråden (särskilt Formas) är de främst berörda aktörerna.
När ska åtgärden vara genomförd?
En förteckning över forskningsbehov bör tas fram före den 1 december 2015
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Att uppmärksamma forskningsbehov är inget krav enligt EU-förordningen om IAS
men en förutsättning för genomförande av den. Förordningen ska baseras på vetenskaplig kunskap. Forskning ger grunden för riskbedömning och effektiv hantering
av IAS som förordningen vilar på.
Relevans för miljömålen
Forskning om IAS och genotyper är grunden för att ta fram den kunskap som behövs för identifiering av de invasiva främmande arter som hotar biologisk mångfald och för att kunna prioritera de åtgärder som behövs.
Konsekvenser
Åtgärden kommer att bidra till bättre forskning på området, bidra till att täcka
forskningsluckor samt bidra till att uppfylla nationella miljömål. Åtgärden innebär
en kostnad för en workshop, som bedöms kosta cirka 100 000 kr.

5.9 Åtgärdsområde nationella regelverk
Dagsläge
Se Naturvårdsverket (2008) samt avsnitt 4 i denna rapport
19. Modifiera svenskt regelverk
Det gällande svenska regelverket behöver modifieras och kompletteras så att det
utgör ett fullgott juridiskt redskap för hanteringen av främmande arter i linje med
EU-förordningen om IAS. Behoven beskrivs närmare i avsnitt 4.
Även möjligheterna att skapa ett övergripande ramverk för invasiva främmande
arter i linje med EU-förordningen om IAS bör undersökas. Artikel 23 i IASförordningen ger medlemsstaterna utrymme att ha nationell lagstiftning som reglerar hanteringen av IAS inom Sverige.
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Vilka aktörer är främst berörda?
De främst berörda aktörerna är regeringen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och övriga berörda myndigheter.
När ska åtgärden vara genomförd?
Åtgärden bör genomföras skyndsamt, eftersom förordningen träder i kraft redan
den 1 januari 2015. Vilka sanktioner medlemsstaterna avser att använda ska meddelas kommissionen senast den 2 januari 2016.
Relevans för EU-förordningen
EU- förordningen innebär att svensk rätt kan behöva kompletteras och revideras.
Detta måste därför ses över.
Relevans för miljömålen
Ett övergripande regelverk för främmande arter är en förutsättning för att arbeta
effektivt med IAS.

5.10 Internationellt samarbete
20. Utveckla internationellt samarbete och samverkan
Sverige bör även samarbeta med andra medlemsstater, länder inom samma biogeografiska områden eller marina subregioner, grannländer och handelspartners för att
utveckla gemensamma funktioner för att utbyta information, genomföra övervakning, varna för introduktioner, genomföra utrotningsinsatser samt upprätta gemensamma hanteringsplaner för spridningsvägar och hanteringsåtgärder för gemensamma invasiva främmande arter. Detta bör ske genom befintliga strukturer, samarbeten och nätverk, exempelvis Helcom, Eppo, Ospar, Cites, Nobanis och Ices.
En förteckning över befintliga samarbeten relevanta för arbetet med att genomföra
förordningen och miljömålen bör upprättas. Man bör även ta fram en strategi om
hur dessa samarbeten och mekanismer kan utvecklas och fördjupas för att effektivisera arbetet och undvika dubbelarbete.
Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket
När ska åtgärden vara genomförd?
Den 15 december 2015
Relevans för EU-förordningen: prio 1
Enligt artikel 22 ska medlemsstaterna säkerställa samordning och samarbete med
andra medlemsstater och grannländer i arbetet med att uppfylla förordningen. Medlemsstaterna ska använda befintliga strukturer som har sitt ursprung i regionala
eller internationella avtal för detta.
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Konsekvenser
Kostnaderna för arbetstid för att sammanställa uppgifterna och ta fram en strategi.
21. Utveckla ett system för informationsstöd
Sverige bör bidra till uppbyggnaden av EU:s informationssystem om IAS (EASIN)
genom att utveckla mekanismer i NOBANIS för att underlätta utbyte av svenska
data om invasiva främmande arter med detta system. EASIN är ett system för att
hämta data om invasiva främmande arter från primära datakällor som NOBANIS.
Sverige är medlem och koordinator i NOBANIS (European Network on Invasive
Alien Species) och verkar för att stödja detta och liknande regionala system som är
under uppbyggnad för att säkerställa deras utveckling och uppdatering
Vilka aktörer är främst berörda?
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, och ArtDatabanken
När ska åtgärden vara genomförd?
Den 31 december 2015
Relevans för EU-förordningen: prio 2
Inget krav att medlemsstaterna ska utveckla egna informationssystem enligt förordningen men en förutsättning för att genomföra förordningen. Enligt artikel 25
ska kommissionen etablera ett informationssystem om invasiva främmande arter
som stöd för riskbedömningar m.m. men EASIN (EU:s informationssystem som är
på förslag) är en mekanism för att hämta information från andra databaser som
nationella databaser, NOBANIS m.fl. Detta förutsätter att dessa primära datakällor
finns. Utan dessa datakällor kommer inte EASIN att innehålla några data.
Dessa nationella och regionala informationssystem blir också nödvändiga för rapportering som ska göras enligt artikel 24 samt för regionalt samarbete med IAS av
regional betydelse (artikel 11) samt regionalt samarbete och koordinering (artikel
22).
Relevans för miljömålen
Regionalt samarbete genom NOBANIS-projektet har varit mycket viktigt i att
bygga upp kunskap om invasiva främmande arter inom Sverige då resurser och
expertis berikas genom utbyte av information och kunskap. Andra EU-projekt som
DAISIE och COST TD1209 bidrar med kunskap till det nationella arbetet.
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5.11 Sammanfattning av kostnader
De myndigheter som ska genomföra IAS-förordningen bedöms behöva extra resurser för detta. Många av nedanstående summor bygger på osäkra antaganden och
generaliseringar. Tydligt är dock att betydande resurser krävs för att genomföra
förordningen. göras
Tabell 3. Sammanfattning av uppstartskostnader
Åtgärd

Kostnad 2015

Kostnad 2016

Kostnad 2017

775 000

775 000

500 000

2 500 000

3 750 000

(Artdatabanken)

(enkel riskbe-

(fullskalig

dömning)*

riskbedöm-

Samverkansgrupp

775 000

Förstudie stöd riskbedömningar

200 000

(löpande stöd finns delvis inräknat i respektive
åtgärd)
Svensk lista över IAS + riskklassificering +
riskbedömningar

ning)*
Handlingsplan spridningsvägar

575 000

(kostnader för att åtgärda spridningsvägar tillkommer)
Planer för hanteringsåtgärder + genomförande

7 000 000**

Beredskapsplaner

3 000 000**

Övervakning (översyn)

675 000

(för utökad miljöövervakning krävs ytterligare
medel)
Tillståndsrutiner

200 000

(samt resurser för att löpande hantera tillstånd)
Offentlig kontroll

200 000

(samt resurser för att löpande hantera offentlig
kontroll)
Plan för

inom befintlig

hantering privat eller kommersiellt

budget

Kommunikationsstrategi

250 000

(samt resurser för genomförande av kommunikationsinsatser)
Forskningsworkshop

100 000

* kostnaden kan minska genom samverkan med andra länder
** kostnaden kan minska genom att beredskapsplaner tas fram för artgrupper, eller för flera
arter med samma spridningsväg eller genom samarbete med andra länder
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Bilagor
Bilaga 1 Förkortningar och definitioner
Bilaga 2 Förordningens tillämpningsområde
Bilaga 3 Hänt sedan 2008

Bilaga 1 Förkortningar och definitioner
AdB
CITES
EPPO
EU-förordningen om
IAS
EU
EU-kommissionen
HaV
HELCOM
IAS av medlemsstatsbetydelse

IAS av unionsbetydelse
IAS
ICES
MS
NOBANIS
NV
OSPAR
SPS
SLU
SVA

ArtDatabanken
Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora
European and Mediterranean Plant Protection Organisation, Europeiska växtskyddsorganisation
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
Europeiska unionen
Europeiska kommissionen
Havs- och vattenmyndigheten
Helsingforskommissionen – Baltic Marine Environment
Protection Commission
En invasiv främmande art som inte är en invasiv främmande art av unionsbetydelse, vilken en medlemsstat
anser att de negativa effekterna av dess introduktion och
spridning är av betydelse för dess territorium eller en del
av det
En invasiv främmande art vars negativa effekter anses
vara sådana att de kräver samordnade åtgärder på unionsnivå
invasiva främmande arter, invasive alien species
The International Council for the Exploration of the Seas
Medlemsstat i Europeiska unionen
European Network on Invasive Alien Species
Naturvårdsverket
Oslo-Pariskonventionen
Världshandelsorganisationens Sanitära och fytosanitära
avtal.
Sveriges Lantbruksuniversitet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
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Definitioner
invasiv främmande art

preambel

En främmande art vars introduktion eller spridning har
konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk
mångfald och relaterade ekosystemtjänster.
punkter längst fram i förordningen som beskriver vad
förordningen handlar om

Bilaga 2 Förordningens tillämpningsområde
I förordningen anges att många arter redan är föremål för reglering inom andra
unionslagstiftningar. EU-förordningen om IAS ska inte tillämpas på de organismer
som omfattas av dessa lagstiftningsakter (preambel 8).
I förordningens artikel 2 anges tillämpningsområdet. Förordningen är tillämplig på
alla invasiva främmande arter, men inte på
a) arter som ändrar sitt naturliga utbredningsområde utan mänsklig intervention till följd av förändrade ekologiska villkor och klimatförändringen,
b) genetiskt modifierade organismer enligt definitionen i artikel 2 led 2 i direktiv 2001/18/EG,
c) patogener som orsakar djursjukdomar; med djursjukdomar avses i denna
förordning förekomsten av infektioner och infestationer hos djur, som orsakats av en eller flera patogener som kan överföras till djur eller människa,
d) skadegörare som förtecknas i bilaga I eller bilaga II till direktiv
2000/29/EG och skadegörare avseende vilka åtgärder har antagits i enlighet med artikel 16.3 i det direktivet,
e) arter som förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 708/2007 när de
används inom vattenbruk,
f) mikroorganismer som tillverkas eller importeras för att användas i växtskyddsmedel som redan är godkända eller som håller på att bedömas enligt
förordning (EG) nr 1107/2009, eller
g) mikroorganismer som tillverkas eller importeras för att användas i biocidprodukter som redan är godkända eller som håller på att bedömas enligt
förordning (EG) nr 528/2012.
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Bilaga 3 Hänt sedan 2008
Översikt av vad som har hänt sedan 2008, och exempel på vad som pågår inom området invasiva främmande arter

1.

Arbetet i EU om invasiva främmande arter
16

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål

Medverkande

Pågående

Kommissionens förslag till EU-förordning om växtskadegörare (ingår
i DG SANCO-paketet)

Motverka introduktion och spridning av växtskadegörare

Landsbygdsdepartementet,
Jordbruksverket

Motverka introduktion och spridning av smittor till EU

Landsbygdsdepartementet,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA, HaV

Förslag 2013, förhandling pågår
Pågående

Kommissionens förslag till EU-förordning om djurhälsa, (ingår i DG
SANCO-paketet)
Förslag 2014, förhandling pågår

Pågående

EU-förordning om offentlig kontroll (ingår i DG SANCO-paketet)

Effektiv offentlig kontroll

Förhandling pågår
2014

EU- förordning om invasiva främmande arter. Ny förordning

Ta fram EU-lagstiftning

Miljödepartementet,
NV, HaV

2013–2016

COST1209 Informationssystem för IAS (EU-projekt)

Samordna och utveckla databaser om IAS inom EU

NV

2013–pågående

Havsmiljödirektivet-miljöövervakning, åtgärdsprogram, indikatorer
för främmande arter

Implementering av havsmiljödirektivet

HaV, SLU aqua, nationella
experter, HELCOM, OSPAR

2013

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2013 av den
17 juni 2013 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och
växter till unionen. Ny EU-förordning

Reglerar CITES importförbud

2012–2014

Wildlife Trade Regulation. Utökning av Annex B, förbud att införa
vissa IAS till EU

Tanken är att överföra de IAS som nu är listade under
WTR till den nya EU-förordningen (IAS av unionsbetydelse)

16

NV, Jordbruksverket

NV=Naturvårdsverket, SVA=Statens Veterinärmedicinska Anstalt, HaV=Havs- och vattenmyndigheten, SLU=Sveriges lantbruksuniversitet, NRM=Naturhistoriska riksmuseet, GBIF=Global Biodiversity Information
Facility, GU=Göteborgs universitet, LU=Lunds universitet, UU=Uppsala universitet, ArtD=Artdatabanken vid SLU,
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2012

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 (tillståndsförordningen). Ny EU-förordning

Reglerar CITES-formulär som ska användas för tillstånd,
certifikat, anmälningar och ansökningar samt etiketter
för vetenskapliga exemplar

2012

Art- och habitatdirektivets art. 17. Rapportering till EU

Rapportering om status med arter och habitat. Inkluderar även IAS som påverkar hotade arter och skyddade
habitat.

2009

Förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
(1107/2009). Ny EU-förordning

Reglerar användning av växtskyddsmedel, inklusive
mikroorganismer

2009

Direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel
(2009/128/EG). Nytt EU-direktiv

Reglerar användning av bekämpningsmedel

2009 och
framåt

Ett antal kommissionsbeslut om växtskadegörare

Motverkar introduktion och spridning av specifika växtskadegörare

2009-2011

EU-strategin om invasiva främmande arter. Rapporter från EUarbetsgrupperna

Ta fram förslag till EU-strategin och lagstiftning om IAS

NV

NV

WG1 Prevention. Priority Species
WG2 Citizen Science Reporting of IAS

2009–2015

Ramdirektivet för vatten. Förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram etc.

Beslutade riktlinjer och vägledning för vattenförvaltningen med syfte att uppnå en god vattenstatus

Vattenmyndigheterna

2007

Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

Reglerar vissa främmande och lokalt frånvarande arter i
vattenbruk.

Länsstyrelserna, Jordbruksverket
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2.

Utvecklingen på internationell nivå, samarbetet och status i överenskommelserna

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål

Medverkande

Pågående

NOBANIS. Nordiskt och europeiskt samarbetsprojekt

Nätverk och portal om IAS i 20 europeiska länder

NV, HaV

Juni 2014

Nationell rapport till CBD. Internationell rapportering

Rapportering om biologisk mångfald till konventionen om
biologisk mångfald

NV, SLU

2009– pågående

CBD SBSTTA & COP möten. Förhandlingar om rekommendationer och riktlinjer

Ta fram rekommendationer, riktlinjer och rekommendationer för att förhindra att IAS hotar biologisk mångfald

Miljö-departementet, NV,
HaV

Fr.o.m. april 2014

CPM /IPPC recommendations.
Beslut

Rekommendationer till medlemsländerna i IPPC om vattenväxter respektive internethandel

Pågående

Diskussioner om kommande standarder och rekommendationer inom IPPC

Hindra spridning av växtskadegörare/IAS t.ex. genom
rengöring av sjöcontainrar

Landsbygds-departementet,
Jordbruksverket

Pågående

Förändringar i ISPM-standarder

Standarder under Internationella växtskyddskonventionen
(IPPC), som i många fall berör IAS

Jordbruksverket

Pågår, senaste
översynen beräknas
vara klar under
2014

WTO:s SPS-avtal. Regelbundna översyner av avtalet

Översyn avseende tillämpning, effektivisering och utveckling. Pågående översyn kan komma att innefatta IAS.

Pågående

Barlastkonventionen (BWMC). Samarbete mellan OSPAR och
HELCOM. Förberedelser om dispenser och undantag – konventionen har ännu ej trätt i kraft.

Ta fram en harmoniserad procedur för OSPAR-HELCOMområdet för dispens om utsläpp av orenat barlastvatten
enligt BWMC Regulation A-4.

Transportsstyrelsen, HaV,
SMHI, Chalmers

2013

Studie om internationell handel och IAS (International Trade
and Invasive Alien Species). Rapport

Omfattar bland annat rekommendationer som kan
komma att innebära påverkan framöver

STDF

2012

Internationella växtskyddskonventionens (IPPC) strategiska
ramverk. Beslut

Tydliggöra IPPC:s roll, inklusive dess roll för ekosystem/biodiversitet

17
18

17

18

CPM är högsta beslutande organ inom IPPC
STDF = ”Standards and Trade Development Facility ” är ett globalt samarbete på SPS-området för kapacitetsuppbyggnad och tekniskt samarbete som skapades av FAO, OIE, Världsbanken, WHO och WTO.
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2011

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). MEPC.207 (2)

Riktlinjer och resolution för att förhindra och minska
spridning av främmande organismer pga. biofouling på
fartygsskrov.

Transportstyrelsen

Maj 2010

Resolving climate impacts on fish stocks. ICES forskningsrapport

Kartlägga klimatförändringarnas effekt på fiskbestånd

HaV och Jordbruksverket

2009–2014

European Plant Protection Organisation, Panel of Experts,
Invasive Alien Species. Riktlinjer för hantering av invasiva
främmande växtarter

Utveckla standarder, riktlinjer och rekommendationer för
att förhindra introduktion av invasiva främmande växter

NV

2009

Barlastkonventionen (BWMC). Internationell

Ratificering av Barlastvattenkonventionen

Transportstyrelsen

Utveckla uppförandekoder för sektorer och näringar om
hantering av IAS

NV

konvention
2009–2013

Bernkonvention Group of IAS Experts. Codes of Conduct för
IAS i Botanical gardens and horticulture, Pets & aquarium, IAS
and Hunting and fishing

2009–pågående

WGITMO. Deltagande samt årlig rapportering av IAS i marina
miljön

2009–2012

3.

OSPAR/HELCOM

HaV (2011–2014)
NV (2009–2011)
Kartläggning och bedömning av effekterna av IAS i Östersjön och Nordatlanten

HaV (2011–nu)
NV (2009–2011)

Utveckling av miljöövervakning och rapporteringsystem samt tidigvarningssystem.

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål

Medverkande

Pågående

Fördjupning av projektet ”Utformning av miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald och skadegörare i och vid åkermark”:
Fördjupning mot IAS och växtskadegörare. Nationellt utvecklingsprojekt

Ta fram förslag på övervakningsprogram

Jordbruksverket, SLU

Pågående

NOBANIS. Nationellt och europeiskt projekt

Uppdatering av den svenska databasen om IAS
www.NOBANIS.org

NV, HaV

Pågående

Utsättningsdatabas (tillståndsprövning 2011:13)

Handläggningsstöd för Lst (FIFS 2011:13), kopplat till
havsmiljödirektivet (indikator och övervakning)

Länsstyrelsen Skåne, HaV m.fl.
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2011–2014

Artportalen 2. Pågående nationellt samarbetsprojekt

2014

NOBANIS. Nordiskt/europeiskt projekt
Uppmuntran till att rapportera in fynd av främmande krabbor

2013–2014

Utformning av miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald
och skadegörare i och vid åkermark. Nationellt utvecklingsprojekt

2013– pågående

Uppmuntran till att rapportera om förekomsten av svartmunnad
20
smörbult. SLU-projekt

2010–2014,
fortsättning
planeras

Svenska LifeWatch
www.svenskalifewatch.se. Nationell forskningsinfrastruktur för
biodiversitetsdata, analysportal

2013

Uppmuntran till att rapportera in förekomst av vandrarmussla

2000-2013

Främmande arter i svenska hav. Nationell databas om marina och
brackvatten-IAS

Uppmuntran till att rapportera om fynd av amerikansk hummer i
23
samband med hummerfisket

2009

Utredning om främmande trädslag. Regeringsuppdrag

22
23

NV, HaV

Ta fram förslag på övervakningsprogram

Jordbruksverket, SLU
SLU Aqua, HaV

Möjliggöra analyser, till exempel kan analyser göras för
att hitta riskområden för etablering av IAS utifrån arters
miljökrav kombinerat med transportleder (t.ex. inom
sjöfart)

SLU, SMHI, NRM, GBIF, GU,
LU, UU

Pressmeddelande

HaV och Länsstyrelsen Östergötland

Utveckling av den svenska databasen om IAS i akvatiska
miljön
www.frammandearter.se

HaV (2011–2013)
NV (2006–2011)

22

2011 och 2012

21

Omprogrammering av NOBANIS-portalen om IAS

GU

21

Uppmuntran till att rapportera förekomsten av ullhandskrabban

20

NV och HaV ger uppdrag till
SLU

19

2014

19

Omprogrammering och utveckling av rapporteringssystem
för biologisk mångfald

NRM
SLU och HaV
Översyn av regelverket för främmande trädslag

https://www.havochvatten.se/download/18.44319c4a145d364b8074548/1403013899204/faktablad-nya-krabbor-i-havet.pdf
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/rapportera-fynd-av-svartmunnad-smorbult/
http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/rekordsnabb-spridning-av-vandrarmusslan-haer-aer-senaste-fynden-892378
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/kraftdjur/ullhandskrabba.142.html

http://www.slu.se/Global/externwebben/akvatiska-resurser/Radgivning/fr%C3%A4mmande%20arter/hummerposter.jpg
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4.

Riskbedömning – utveckling av metodik och processer

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål

Medverkande

2014

Regeringsuppdrag om riskvärdering av växtskadegörare. Rapport

Jordbruksverket föreslår att en funktion för riskvärdering
av växtskadegörare inrättas, och Jordbruksverket rekommenderar att den inkluderar invasiva främmande växter

Jordbruksverket, SLU

2014

Uppdatera artfaktablad, artlistor samt komplettera med sötvattensarter på www.frammandearter.se. Uppdrag

Revidera gamla listor samt förbereda för att hemsidan
www.frammandearter.se även kommer att omfattas av
limniska arter

Länsstyrelsen Stockholms län,
informationscentralen på
uppdrag av HaV

November 2013

Marmorkräfta i Märstaån – riskanalys och åtgärdsförslag. Rap24
port

2009–2014

EPPO Standard: prioritization process for invasive alien species.
Standard för snabbrisk-bedömning

2008–2011

Riskvärdering av IAS i akvatiska miljön. Uppdrag

?

Demonstration of innovative methods for management of invasive
alien mammalian predator species in northern Europe. Life-projekt

5.

SLU aqua, LU, HaV
Utveckla en snabb metod för att bedöma vilka invasiva
främmande växter som behöver prioritiseras för åtgärder

NV, EPPO panel of IAS experts
Länsstyrelsen Stockholms län

Utveckling av nya fångstmetoder och sjukdomsövervakning av tvättbjörn och mårdhund

SLU, SVA och Jägareförbundet

Åtgärder för utrotning och kontroll

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål

Medverkande

Pågår

Löpande ansvar att kontrollera introduktion av vissa djursjukdomar till Sverige

Kontrollera introduktion av vissa djursjukdomar till Sverige

Jordbruksverket

Pågår

Löpande ansvar att utrota karantänskadegörare

Utrota karantänskadegörare

Jordbruksverket

2009–2010

Övervakning och utrotning av mårdhund

NV, SLU

2010–2013

Mårdhundsprojekt.
LIFE+, samnordiskt projekt

2013-14

Svensk/nordiskt finansierat

2011–2014

Åtgärder mot vattenväxten sjögull i delar av sjön Åsnen och i Mör-

24
25

25

Jägareförbundet
Bekämpa sjögull

http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/Aqua%20reports%202013/Aqua%20reports%202013_17_e.pdf
Karantänskadegörare: främmande skadegörare som inte är etablerade i Sverige och kan orsaka stor skada om de introduceras.
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rumsån. LONA-projekt
2010–2013

6.

Handlingsplan för bekämpning av sjögull i Mälaren. LONA-projekt

relsen Kronobergs län
Bekämpa sjögull

Kungsörs kommun

Forskning, kunskap och utveckling

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål

Medverkande

Årlig utvärdering,
samt fördjupad
utvärdering
2012

Utvärdering av precisering om främmande arter

Utvärdering av miljökvalitetsmålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv samt
Ett rikt odlingslandskap

Skogsstyrelsen HaV, NV, Jordbruksverket

Pågåend –dec
2014

Miljöövervakning främmande arter. Samarbetsprojekt

Kriterier för klassificering av främmande arter

NV, HaV, Jordbruksverket, SLU

Fortlöpande

Beredskap vid skador på skog Regeringsuppdrag

Vidareutveckla det förebyggande arbetet mot och beredskapen vid hot och skador
på skogen

Skogsstyrelsen

2013–2015

Adaptiv skogsskötsel Regeringsuppdrag

Utveckla en modell för adaptiv skogsskötsel för att hjälpa
Skogsstyrelsen, SLU
skogsbruket att uppnå en ökad produktion av biomassa
samtidigt som miljötillståndet i skogen förbättras och skogsbruket blir mer varierat.
Användning av främmande trädslag ingår till viss del i modellen.

när?

Demonstration of innovative methods for management of invasive
alien mammalian predator species in northern Europe. Life-projekt

Utveckling av nya fångstmetoder och sjukdomsövervakning av tvättbjörn och mårdhund

SLU, SVA och Jägareförbundet

Pågår

Strategi för utsättning och flyttning av fisk (musslor och kräftor)

Uppdatera och revidera Finfo 2001:8 – anpassa mot EU
direktiv 2006/88 samt FIFS 2011:13

HaV, länsstyrelserna, SLU,
ArtD, Jordbruksverket, SVA

2014, jan

Kriterier för klassificering av IAS Uppdrag till SLU

Förberedelser inför implementering av EU:s direktiv

ArtD, SLU, NV, HaV

2014

Utveckling av den svenska webbplatsen ”Främmande arter i
svenska hav”. Uppdrag

Konsultuppdrag N-research
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2014

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal
2013. Bidrag/uppdrag

2013–2014

Åtgärder mot sjögull – samlad kunskap och generella råd. Uppdrag

Rapport - Kontroll och utrotning av sjögull

Konsultuppdrag Örnborg och
Kyrkander biologi och miljö,
HaV

2012–2014

Projekt om beredskapsplaner och neonikotinoider Nationellt samarbetsprojekt

Ta fram beredskapsplaner mot exotiska skadegörare på
honungsbin och humlor, samt undersöka påverkan av
neonikotinoider på honungsbin och humlor

Jordbruksverket, Biodlingsföretagarna, Sveriges Biodlares
riksförbund, Sveriges Frö- och
oljeväxt-odlare

2012

Strategies for detection and delimitation surveys of the pine wood
nematode in Sweden. Jordbruksverkets rapport 2012:4

Vidareutveckla strategier för inventeringar för att upptäcka och avgränsa

Jordbruksverket, SLU

Högskolan i Borås

förekomst av tallvedsnematoder i Sverige
2012

Vässa växtskyddet för framtidens klimat – hur vi förebygger och
hanterar ökade problem i ett förändrat klimat Jordbruksverkets
rapport 2012:10 (redovisning av ett regeringsuppdrag)

Utarbeta ett kunskapsunderlag för att förebygga och
hantera ökade problem med
ogräs, växtsjukdomar och skadegörare till följd av ett
förändrat klimat. IAS ingår inte i utredningen, men förslag
som gäller t.ex. inventeringar och riskvärdering kan ha
bäring på IAS-frågan.

Jordbruksverket

2011–2013

Utveckling av nationell kapacitet inom växtskyddsområdet Projekt

Utveckla krisberedskapen på växtskyddsområdet, beredskapsplan för tallvedsnematod m.fl., olika utredningar
t.ex. om inventering/avgränsning av zoner, laboratoriekapacitet m.m.

Jordbruksverket m.fl.

2011

Internationell jämförelse av riskanalyser Uppdrag

Konsultuppdrag N-research

2011

Förslag till åtgärder för att skydda folkhälsan med anledning av att
rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige. Redovisning av ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag

Jordbruksverket och Socialstyrelsen efter samråd med
andra berörda myndigheter
och organisationer

2011

Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. Redovisning av ett
myndighets- gemensamt regeringsuppdrag

SVA, SMI och Socialstyrelsen har i samråd med bland
annat Jordbruksverket redogjort för dagens kunskapsläge.

SVA, SMI och Socialstyrelsen i
samråd med bl.a. Jordbruksverket

2010

Klimatförändringars effekter på den biologiska mångfalden i od-

Undersöka hur biologisk mångfald påverkas av klimatför-

Jordbruksverket, LU, Artdata-
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2009

lingslandskapets gräsmarker Jordbruksverkets rapport 2010:29

ändringar, inklusive betydelsen av infrastrukturer som
potentiella spridningsvägar

banken och CBM

Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och

Utreda samhällsekonomiska konsekvenser av massdöd av
bin, ge förslag på hur man får en förbättrad beredskap
mot allvarliga skadegörare m.m.

Jordbruks-verket

möjliga åtgärder Jordbruksverkets rapport 2009:24
2009–2010

Åtgärder mot främmande invasiva vattenväxter i sötvatten

Kyrkander, NV

– kunskapsläget i dag och råd för framtiden. Naturvårdsverkets
rapport 6373
Kartläggning av svartmunnad smörbult i Karlskrona, 2009–2011.
Rapport

NV,

2009–2011

Kartläggning av musselparasiten Martelia refringens spridning
utmed svensk västkust. Rapport

NV, SVA

2009– pågående

Undersökning av det japanska jätteostronets (Crassostrea gigas)
etablering i svenska vatten. Uppdrag

GU

2009–2011

7.

Fiskeriverket

NV

Information om IAS och arbetet med IAS

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål

Medverkande

Pågår

Information om växtskadegörare m.m. på Jordbruksverkets webbplats

Informera om växtskadegörare och invasiva arter

Jordbruksverket

Pågår

Information om exotiska skadegörare på honungsbin och humlor
på Jordbruksverkets webbplats

Informera om exotiska skadegörare på honungsbin och
humlor

Jordbruksverket

Pågår

Gemensamt informationsblad om IAS

Informera om problematiken med IAS

Länsstyrelserna är initiativtagande, NV, HaV och Jordbruksverket medverkar

Pågår

Information om Äppelsnäckor (Pomacea sp) på webben

Informera om EU:s importförbud

Jordbruksverket

2014

Faktablad om sammetsgetingen (Vespa velutina)

Information om den invasiva skadegöraren sammetsgeting

Jordbruksverket

Pågående

Ullhandskrabban Uppmuntran till att rapportera förekomsten av

Naturhistoriska riksmuseet,
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ullhandskrabban

26

Hav
27

Pågående

Informationskampanj till allmänheten, även riktad info till vissa
målgrupper om akvatiska IAS

Info film 45 s. (SVA, Jordbruksverket, Sportfiskarna,
länsstyrelsen och Fiskevattenägarna), samarbete med
Zoobranschens riksförbund - plansch, uppdatera Fisknyckeln med främmande arter (ArtD och Sportfiskarna),
sjögullsinfo till handeln, mm.

HaV m.fl.

2013

Återrapportering till Miljödepartementet om arbete med IAS 20092013

Beskriva arbetet som har pågått sedan den tidigare strategin och handlingsplanen redovisades till regeringen

NV

2013

Asken och askskottsjukan i Sverige. Rapport

Information och rekommendationer för hantering

Skogsstyrelsen, SLU

28

2013–

Enkät främst riktad mot sportfiskare och yrkesfiskare. SLUprojekt

2009

Främmande trädslag: hot eller möjlighet? Konferens

8.

SLU Aqua, HaV
Information och diskussion med forskare och representanter för skogssektorn

Skogsstyrelsen och Nordgen
Skog, SLU, Jordbruksverket,
NV m.fl.

Nationellt regelverk

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål/kommentar

Medverkande

Pågår, ny jordbrukspolitik och
nytt landsbygdsprogram
2014–2020

Regelverk för jordbrukarstöd/miljöersättningar. Nationell utformning av EU:s jordbrukspolitik

Nationell utformning av jordbrukarstöd/ miljöersättningar
utgör ett regelverk som kan beröras av åtgärder etc. avseende invasiva främmande arter.

Landsbygdsdepartementet,
Jordbruksverket

2014

Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

Genomföra EU:s direktiv om hållbar användning av be-

26
27
28

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/kraftdjur/ullhandskrabba.142.html
www.youtube.com/watch?v=kuqLWvQPy7Q&index=2&list=UU--PAkkzPAubMjinnYTUQYw
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/rapportera-frammande-arter/
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kämpningsmedel (2009/128/EG) i svensk lagstiftning
2014

Jordbruksverkets beslut om utövande av offentlig kontroll av veterinär verksamhet

Jordbruksverket

2014

Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2014:4 om djurhälsokrav
för djur och produkter från vattenbruk

Jordbruksverket

2013

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:38)

2013

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd SJVFS
2013:14 om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien
m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

2013

SJVFS 2013:16 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14) om uppfödning och
hållande av pälsdjur

2013

SJVFS 2013:23 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar
och smittämnen

Bestämmelser om skyldighet för veterinärer och personer
ansvariga för ett laboratorium att anmäla misstänkta,
konstaterade eller verifierade fall av smittsamma djursjukdomar och smittämnen samt bestämmelser om hur
anmälan ska göras.

2013

Makroorganismer för biologisk bekämpning Regeringsuppdrag

Lämna förslag på lagstiftning för godkännande av makroorganismer som bekämpningsmedel i jordbruket

NV i samråd med Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen

2013

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:38)

Hindra introduktion av äppelsnäcka (Pomacea)

Jordbruksverket

2013

Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2013:41 om operativa
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom
djurens hälso- och sjukvård

Jordbruksverket

2012

SJVFS 2012:26 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd om försöksdjur;

Jordbruksverket, LST

2012

Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2012:25 om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande

Jordbruksverket

Hindra introduktion av äppelsnäcka (Pomacea)

Jordbruksverket

Jordbruksverket, LST
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av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
2011

Fiskeriverkets föreskrifter om utsättning av fisk samt flyttning av
fisk i andra fall än mellan fiskodlingar (FIFS 2011:13)

2010

Föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2010:2om transport av levande djur

Jordbruksverket, LST

2010

SFS nr: 2010:338Tillkännagivande (2010:338) om de EUbestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Landsbygds-departementet

2010

SJVFS 2010:28 Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur

9.

Ersätta Fiskeriverkets föreskrifter

HaV

Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 1/1-13. Upphör helt
1/1-17.

Jordbruksverket, länsstyrelserna

Medverkande

Övrigt arbete med avseende på IAS

Tidsperiod

Namn och typ av aktivitet eller dokument

Syfte/mål/kommentar

2012

Beslut om preciseringar av miljökvalitetsmål avseende främmande
arter och genotyper

I det här sammanhanget kan nämnas att främmande arter
lyfts fram tydligare än tidigare i samtliga naturtypsmål.

2011

Beslut om etappmål om invasiva främmande arter, etappmål om
genetisk mångfald. SOU 2011:34
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