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Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till trädgårdsföreningar om in-
vasiva främmande arter

Ni är väl medvetna om att de arter som finns upptagna i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen
över invasiva främmande arter får inte spridas i naturen eller importeras till Finland från länder utanför EU
eller från andra EU-länder, innehas, födas upp eller odlas, transporteras, släppas ut på marknaden, förmed-
las, säljas eller på något annat sätt överlåtas vidare. Vi önskar att trädgårdsföreningarna ska kunna förmedla
denna information till medlemmarna.

Växtarter som hör till EU-förteckningen eller den nationella förteckningen över invasiva främmande arter
är:

Jordväxtarter

Sandlupin Lupinus nootkatensis
Hampstånds Jacobaea cannabifolia (Senecio cannabifolius)
Hybridslide Reynoutria × bohemica (tidigare namn hörtsätatar, Fallopia × bohemica)
Parkslide Reynoutria japonica, exkl. rosenslide Reynoutria compacta
Jätteslide Reynoutria sachalinensis
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus
Vresros Rosa rugosa, inkl. Rosa rugosa f. alba
Appelsinbalsamin Impatiens capensis
Tårakacia Acacia saligna
Gudaträd Ailanthus altissima
Bluestem Andropogon virginicus
Ballongranka Cardiospermum grandiflorum
Rött pampasgräs Cortaderia jubata
Perennial veldtgrass Ehrharta calycina
Japansk humle Humulus japonicus
Japansk klätterbräken Lygodium japonicum
Kinesisk buskklöver Lespedeza cuneata
Mesquite Prosopis julilora
Kinesiskt talgträd Triadica sebifera
Fjäderborstgräs Pennisetum setaceum (Cenchrus setaceus)
Bredloka, kaukasisk jätteloka och jätteloka Heracleum sosnowskyi, H. mantegazzianum, H.
persicum
Jättebalsamin Impatiens glandulifera
Sidenört Asclepias syriaca
Saltbaccharis Baccharis halimifolia
Japanskt styltgräs Microstegium vimineum
Gisselpilört Persicaria perfoliata
Flikpartenium Parthenium hysterophorus
Röd jättegunnera Gunnera tinctoria
Kudzuböna Pueraria montana var. lobata
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Vresros används särskilt som en prydnads- och nyttoväxt på många ställen. Att importera och sälja vresros
eller vit vresros har inte varit tillåtet efter den 1 juni 2019. Eftersom fastighetsägarna måste få tillräckligt
med tid att förstöra förekomsterna, börjar förbudet att odla vresros gälla efter en övergångstid på tre år,
det vill säga den 1 juni 2022.

Vresrosens artnamn Rosa rugosa är enligt förordningen en invasiv främmande art. Förordningen gäller inte
förädlade rugosarosor, det vill säga Rosa Rugosa-gruppen.

Vattenväxtarter

Vattenflockel Gymnocoronis spilanthoides
Jättesimbräken Salvinia molesta
Vattenpest Elodea canadensis
Smal vattenpest Elodea nuttallii
Afrikansk vattenpest Lagarosiphon major
Storslinga Myriophyllum aquaticum
Kamslinga Myriophyllum heterophyllum
Kakomba Cabomba caroliniana
Vattenhyacint Eichhornia crassipes
Gul skunkkalla Lysichiton americanus
Storblommig ludwigia och krypludwigia Ludwigia grandiflora, L. peploides
Alligatorblad Alternanthera philoxeroides
Flytspikblad Hydrocotule ranunculoides

En för trädgårdsaktörer väsentlig djurart som hör till den nationella förteckningen över invasiva främ-
mande arter är:

Spansk skogssnigel Arion vulgaris

Den spanska skogssnigelns ägg och unga individer sprids via jordförflyttning samt med jordklumpar runt
rötterna på olika plantor, lökar och andra handelsträdgårdsprodukter.  Aktörer som yrkesmässigt hanterar
sådant material är skyldiga att stoppa spridning av främmande arter utanför det område de innehar. Det är
tillrådligt att utrota de spanska skogssniglarna i din trädgård och fästa uppmärksamhet på behandlingen av
trädgårdsavfallet. Den spanska skogssnigeln är allätare och kan därför orsaka stora skador i köksträdgårdar
och odlingar.

Vad kan jag göra?

Du ska inte föröka eller odla invasiva främmande arter. Du får inte heller beställa de främmande arter som
finns upptagna på förteckningarna på nätet. Utrota de invasiva arterna i din trädgård och behandla träd-
gårdsavfallet så att du förstör grobara frön och växtdelar. Se till att främmande arter inte sprids med jord
eller med växter. Notera att växtodlare och trädgårdsbutiker är skyldiga att se till att invasiva främmande
arter inte heller sprids med andra produkter såsom jord. Föredra inhemska växter eller växter som inte spri-
der sig lätt.

Vad är en främmande art?

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför ar-
tens naturliga utbredningsområde. En främmande art är särskilt skadlig om den riskerar naturens biologiska
mångfald. Främmande arter, såsom skadegörare, kan också orsaka skada till exempel på jord- och skogsbru-
ket.

Främmande arter kan orsaka miljöskador till exempel genom att konkurrera ut ursprungliga växtarter och
göra arterna i utbredningsområdet mer ensidiga. Vissa arter är skadliga för människor på grund av att de
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orsakar allergier eller är giftiga. Många av de främmande arterna har förts in till Finland som trädgårds- och
odlingsväxter. Nu sprids de förutom med plantor även i samband med markarbeten och med trädgårdsavfall.
Många arter sprids effektivt till exempel på grund av stor frömängd eller förökning som beror på tillväxt.
Vidare kan frön spridas långa vägar med vindar, djur och vatten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar att bestämmelserna i EU-förordningen och den nationella lagen
och förordningen om invasiva främmande arter följs. Detta meddelande är en del av kommunikationen enligt
de nationella planerna för hantering av invasiva främmande arter.

Ytterligare information:
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Portalen för främmande arter i Finland
Invasiva främmande arter och lagstiftning – vanliga frågor
EU-förteckning över invasiva främmande arter
Nationell förteckning över invasiva främmande arter
Nationell förordning om hantering av risker orsakade av främmande arter
EU-förordning om invasiva främmande arter
Nationell lag om hantering av risker orsakade av främmande arter
Plan för bekämpning av invasiva främmande arter II
Hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter I

Kontaktuppgifter: (fornamn.efternamn@ely-keskus.fi)
Koordination av invasiva främmande arter: Kajanalands NTM-central: Reima Leinonen
Södra Österbotten: Johanna Kullas, Hannele Kekäläinen
Södra Savolax: Jukka Välijoki
Tavastland: Kirsi Lehtinen, Riitta Ryömä
Sydöstra Finland: Tuula Tanska
Mellersta Finland: Johanna Viljanen
Lappland: Taina Kojola, Kristiina Hoikka
Birkaland: Tiina Schultz
Norra Karelen: Hanna Keski-Karhu
Norra Österbotten: Maarit Vainio
Norra Savolax: Kimmo Haapanen
Nyland: Juha Lumme
Egentliga Finland: Leena Lehtomaa (EF), Marja Vieno (Satakunta)
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