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Invasiva främmande arter 
på EU:s förteckning – Växter 
Nedanstående växtarter har listats som invasiva främmande arter inom EU.1,2,3,4  
Det är förbjudet att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och 
hålla levande  exemplar av dessa arter.

För mer information se www.naturvardsverket.se och www.havochvatten.se.

Svenskt namn5 Vetenskapligt namn Organism Förekommer i Sverige6 Förbjuden från och med Ansvarig myndighet7

afrikansk vattenpest Lagarosiphon major växt (vatten) nej 3 augusti 2016 Havs- och vatten myndigheten

alligatorblad Alternanthera philoxeroides växt (vatten) nej 2 augusti 2017 Havs- och vatten myndigheten

andinskt pampasgräs Cortaderia jubata växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

ballongranka Cardiospermum grandiflorum växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

bredloka Heracleum sosnowskyi växt nej 3 augusti 2016 Naturvårdsverket

fjäderborstgräs Cenchrus setaceus (f.d. Pennisetum setaceum) växt sporadiskt 2 augusti 2017 Naturvårdsverket

flikpartenium Parthenium hysterophorus växt nej 3 augusti 2016 Naturvårdsverket

flytspikblad Hydrocotyle ranunculoides växt (vatten) nej 3 augusti 2016 Havs- och vatten myndigheten

gisselpilört Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) växt nej 3 augusti 2016 Naturvårdsverket

gudaträd Ailanthus altissima växt ja 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

gul skunkkalla Lysichiton americanus växt ja 3 augusti 2016 Naturvårdsverket

japansk humle Humulus japonica (scandens) växt sporadiskt 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

japansk klätterbräken Lygodium japonicum växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

japanskt styltgräs Microstegium vimineum växt nej 2 augusti 2017 Naturvårdsverket

jättebalsamin Impatiens glandulifera växt ja 2 augusti 2017 Naturvårdsverket

jätteloka Heracleum mantegazzianum växt ja 2 augusti 2017 Naturvårdsverket

jättesimbräken Salvinia molesta växt (vatten) nej 15 augusti 2019 Havs- och vatten myndigheten

kabomba Cabomba caroliniana växt (vatten) sporadiskt 3 augusti 2016 Havs- och vatten myndigheten

kamslinga Myriophyllum heterophyllum växt (vatten) nej 2 augusti 2017 Havs- och vatten myndigheten

kinesisk buskklöver Lespedeza cuneata växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

kinesiskt talgträd Triadica sebifera växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

Hjälp till att hindra spridningen 
av invasiva främmande arter

• Släpp inte ut eller lämna
dem i naturen

• Om du hittar vad du
misstänker är en invasiv
främmande art – rapportera 
till  www.invasivaarter.nu



Svenskt namn5 Vetenskapligt namn Organism Förekommer i Sverige6 Förbjuden från och med Ansvarig myndighet7

krypludwigia Ludwigia peploides växt (vatten) nej 3 aug 2016 Havs- och vatten myndigheten

kudzuböna, japansk arrowrot Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata) växt nej 3 aug 2016 Naturvårdsverket

mesquite Prosopis juliflora växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

röd jättegunnera Gunnera tinctoria växt sporadiskt 2 aug 2017 Naturvårdsverket

saltbaccharis Baccharis halimifolia växt nej 3 aug 2016 Naturvårdsverket

sidenört Asclepias syriaca växt ja 2 aug 2017 Naturvårdsverket

smal vattenpest Elodea nuttallii växt (vatten) ja 2 aug 2017 Havs- och vatten myndigheten

storblommig ludwigia Ludwigia grandiflora växt (vatten) nej 3 aug 2016 Havs- och vatten myndigheten

storslinga Myriophyllum aquaticum växt (vatten) nej 3 aug 2016 Havs- och vatten myndigheten

tårakacia Acacia saligna växt nej  15 augusti 2019 Naturvårdsverket

vattenflockel Gymnocoronis spilanthoides växt (vatten) nej 15 augusti 2019 Havs- och vatten myndigheten

tromsöloka Heracleum persicum växt ja 3 aug 2016 Naturvårdsverket

vattenhyacint Eichhornia crassipes växt (vatten) nej 3 aug 2016 Havs- och vatten myndigheten

veldgräs Ehrharta calycina växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

whiskygräs Andropogon virginicus växt nej 15 augusti 2019 Naturvårdsverket

1 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om  förebyggande  
och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

2  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande  
av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europa parlamentets  
och rådets förordning (EU) nr 1143/2014.

3  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering 
 av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställdes i genomförandeförordning  
(EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014.

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1262 av den 25 juli 2019 om ändring av genomförande - 
förordning (EU) 2016/1141 för att uppdatera förteckningen över invasiva arter av unionsbetydelse.

5 Vissa arter kan benämnas med andra svenska namn än de som står här. De vetenskapliga namnen gäller.
6 För att en art ska anses förekomma i Sverige krävs ett av myndigheterna bekräftat fynd. Att en art förekommer   

sporadiskt kan innebära att den har förekommit men har bekämpats, eller att den då och då dyker upp i landet.
7 Länsstyrelsen har det operativa ansvaret för invasiva främmande arter, tillsyn att reglerna efterlevs och  

bekämpningsåtgärder.

EU-förteckningen uppdaterades senast 15 augusti 2019. Information om kommande  
uppdateringar finns på Naturvårdsverkets- och Havs- och vattenmyndighetens webbplatser.
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