Invasiva främmande arter
Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten är nationellt ansvariga myndigheter.
Länsstyrelsen har huvudansvaret för det praktiska arbetet med att hantera och utrota
invasiva främmande arter. De ansvarar också för att utöva tillsyn att lagar och regler
följs. Detta ansvar kan delegeras till kommuner. Kommunen ansvarar för att ta bort och
förhindra spridning av förbjudna arter från sin egen mark och egna fastigheter. Kommunen
ska också se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras så att det förstörs och
inte i sig blir en spridningskälla.
Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten och
måste följa förbuden för de EU-listade arterna enligt EU-förordning (2014/1143);
exempelvis förbuden att odla, använda, låta växa eller sprida EU-listade arter i miljön.
Källa: Naturvårdsverkets webbplats 2022 01 20
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/vem-gor-vad/

Information från Länsstyrelsen i Norrbotten
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/djur/invasiva-frammande-arter.html (2022 01 20)
Publikationer:
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-avpublikation.html#esc_entry=BD_2021__11&esc_context=31&esc_-org=lss%3Acounty%2FBD
E-post: invasivaarter.norrbotten@lansstyrelsen.se

Fastighetsägarens ansvar
Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade
invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och
vattensköldpaddor är undantagna. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga
•
•
•

privatpersoner
kommunala och statliga fastighetsägare
bolag som äger fastigheter.

Invasiva främmande arter i Norrbotten
I Norrbotten finns det i dagsläget sju arter av de 66 listade EU-arterna. Enligt lagstiftningen
ska dessa arter utrotas i norr:
jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka,
smal vattenpest, bisam, mårdhund, kinesisk ullhandskrabba.
Förutom dessa EU-arter finns det ett antal andra arter som Sverige också måste försöka
utrota eller bekämpa. Några välkända och vanliga invasiva främmande arter som finns i

länet, och som inte är med på EU-listan, är blomsterlupin, vresrot, parkslide, mink och
spansk skogssnigel (mördarsnigel).”
Källa https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/djur/invasiva-frammande-arter.html
2022 01 20

Information från Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/

Publikationer för nedladdning
-

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8800/om-invasiva-frammandearter/ 978-91-620-8819-4

-

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8800/rad-om-hur-du-hindrarspridning-av-invasiva-frammande-arter-i-och-fran-din-tradgard/ 978-91-620-8803-3

Infoblad
-

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammandearter/informationsmaterial/infoblad/

Rapportera fynd i Artfakta
Rapportera fynd av invasiva arter till invasivaarter.nu eller https://www.artportalen.se/
(inloggning krävs för inrapportering)

Information från kommunen
https://www.lulea.se/boende--miljo/natur-park-och-skog/invasiva-arter.html 2022 01 20
Här finns beskrivning av jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka och vad som ska tas bort.

Hantera växtavfall från invasiva arter
Lumire ställer under växtsäsongen ut containrar på återvinningscentralerna för att samla
upp växtdelar. Växtdelar och jord som grävs bort ska lämnas in till avsedd container på
återvinningscentralen.
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