Främmande arter
Nästan allt vi odlar är sådant som vi någon gång i tiden fört in i landet. Vad är det då som
gör att vi nu måste ha en lagstiftning om främmande arter? Och vad kommer det att få för
konsekvenser för vanliga odlare?
Främmande arter definieras som arter, underarter av allt
levande som under historisk tid inte har förekommit
naturligt i Sverige. De har genom mänsklig hjälp,
avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats till ett område utanför
organismens naturliga utbredningsområde.
Även en del arter som verkar kommit in naturligt i
landet på senare tid kallas också främmande art.
”Historisk tid” kan ju alltid diskuteras vad det är, men i
princip allt vi odlar är främmande arter. Många av dessa
har svårt att klara sig i utanför odlingen och därmed
inget som lagstiftningen om främmande arter bryr sig
om.
Om en främmande art sprider sig i naturen och orsakar
problem för inhemska växter och djur, ekosystem och
även för människors hälsa och för samhället, då är det en
annan sak. Dessa arter kallas för ”invasiva främmande
arter” eller bara invasiva arter.
Vilken art som blir invasiv går inte att se i förväg och
därför ska man vara mycket försiktig med att ta in nya
arter. När arterna väl är här så är de ofta svåra att bli av
med. Jättebjörnlokan infördes till exempel som
prydnadsväxt och är som solitär mycket pampig. Men
den sprider sig kraftigt i det vilda och biologiskt sett så
kväver den all växtlighet där den växer. Dessutom så är
dess saft inte så bra att kombinera med solljus på huden.

Det går att diskutera om det inte alltid kommit in
främmande arter och att detta är en del av den naturliga
förändringen. Problemet är att i dag sker införandet i en
mycket högre takt än tidigare då våra handels- och
resvanor har förändrats radikalt.

Kanadensiskt gullris

Bolltistel

Regelverk har diskuterats länge och eftersom problemet
inte bara finns i ett land så har man tagit fram en
gemensam EU-förordning. Det finns olika nivåer i denna
lagstiftning, som restriktioner för införande, snabb
utrotning vid tidig upptäckt och åtgärdsprogram vid stor
spridning samt övervakning. Förordningen gäller sedan
för arter som är med på EU-gemensamma och
landspecifika listor som är kopplade till lagstiftningen.
För varje art som införs på listorna krävs en
beslutsprocess där varje EU-land ska godkänna
införandet. Listningen går långsamt och hittills har 37
EU-gemensamma arter listats. Sedan den 3 augusti är
det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera,
använda och hålla dessa arter. Av dessa 37 arter finns
växterna tromsöloka (Heracleum persicum), skunkkalla
(Lysichiton
americanus),
kabomba
(Cabomba
caroliniana) och vattenhyacint (Eichhornia crassipes) i
Sverige. Jättelokan är inte med men kommer troligen dit
framöver. Arbete pågår också inom alla berörda
myndigheter i Sverige, om hur vi ska hantera arter som
är landspecifika. Innan en landspecifik lista finns så
gäller lagstiftningen bara för de arter som är EUgemensamma.
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Vilka arter som är främmande i Sverige och vilka av
dessa som är invasiva varierar utifrån vem man frågar.
De mest officiella uppgifterna finns i databasen
NOBANIS. I den finns för Sverige 2191 arter utpekade
som främmande arter och 387 av dessa räknas som
invasiva.
Även NOBANIS måste tas med en mycket stor nypa salt
och är mycket ifrågasatt (gräslök räknas till exempel
som invasiv). Viktigt att komma ihåg är att det är först
när en art har kopplats till lagstiftningen som EUs
förordning börjar gälla.
Idag finns ingen landspecifik lista för Sverige, så det går
att köpa frön av till exempel blomsterlupin eller plantor
av kanadensiskt gullris och odla gräslök utan att vara
olaglig. I nuläget påverkas därför vanliga odlare väldigt
lite. Länsstyrelserna och ibland kommunerna genomför
dock sedan tidigare en del åtgärder för bekämpning av
vissa arter och då kan lokala bestämmelser gälla.
De landspecifika listorna kommer förmodligen att bli
korta då beslutsprocessen går mycket långsamt. Även de
landspecifika listorna ska godkännas i hela EU. Det är
dumt att begränsa odling i onödan, men samtidigt krävs
snabba åtgärder för att stoppa arter som verkligen utgör
ett hot. Olika länder har olika förutsättningar och det är
inte tydligt vilka arter som är invasiva och i så fall var de
är det. Upplagt alltså för många och ibland infekterade
diskussioner både i Sverige och inom EU om vad som
ska listas och på vilken lista.

Jättebalsamin
Ett klokt råd är att aldrig ta in några helt nya arter till
landet. Och inte okontrollerat köpa in plantor med jord
eller vatten som oavsiktligt kan innehålla främmande
arter.
Mer finns att läsa på nätet och länkar går att hitta på
Sesams hemsida. Till exempel är CBMs tidning
Biodiverse nr 2/2016 ett temanummer.
Flera myndigheter, främst Naturvårdsverket och Vattenmyndigheten har bra sidor, så även ArtDatabanken.
Databasen NOBANIS finns också tillgänglig.
Se även listan på nästa sida!
Agneta Börjeson, M 307
Bilder: Malte Lenz, Silas Lenz, Hildegard Nufer

Fingerborgsblomma

Praktlysing
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Exempel på arter som räknas som främmande enligt NOBANIS
Svenskt namn

Latinskt namn

Rölleka
Stormhatt
Revsuga
Lök
Gräslök
Häggmispel
Tusensköna
Häckberberis
Hässleklocka
Vanlig blåklocka
Tidlösa
Stor riddarsporre
Fingerborgsblomma
Bolltistel
Bovete
Parksmultron
Kungsängslilja
Jättegröe
Jätteloka
Jättebalsamin
Lin
Blomsterlupin
Praktlysing
Mahonia
Myskmalva
Spansk körvel
Opievallmo
Palsternacka
Japansk lykta
Vanlig tall
Balsampoppel
Röda vinbär
Vresros
Fläder
Såpnejlika
Kanadensiskt gullris
Praktbetonika
Vanlig syren
Snöbär
Sammetsblomster
Vintergröna
Styvmorsviol

Achillea millifolium
Aconitum napellus
Ajuga reptans
Allium cepa
Allium schoenoprasum
Amelanchier spicata
Bellis perennis
Berberis thunbergii
Campanula latifolia
Campanula rotundifolia
Colchicum autumnale
Delphinium grandiflorum
Digitalis purpurea
Echinops bannaticus
Fagopyrum escelentum
Fragaria moschata
Fritillaria meleagris
Glyceria maxima
Heracleum mantegazzianum
Impatiens glandulifera
Linum usitatissimum
Lupinus polyphyllus
Lysimachia punctata
Mahonia aquifolium
Malva moschata
Myrrhis odorata
Papaver somniferum
Pastinaca sativa
Physalis alkekengi
Pinus silvestris
Populus balsamifera
Ribes rubrum
Rosa rugosa
Sambucus nigra
Saponaria officinalis
Sollidago kanadensis
Stachys maracantha
Syringa vulgaris
Symphoricarpos albus
Tagetes patula
Vinca minor
Viola tricolor

Såpnejlika

Invasiv
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vintergröna
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