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Bakgrund 

Främmande arter är djur, växter, svampar eller mikroorganismer som tagit 

sig till Sverige med hjälp av människan efter år 1800 och här kan överleva 

och reproducera sig. Vissa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö och 

kan påverka den biologiska mångfalden negativt. Sådana arter kallas 

invasiva främmande arter. Dessa kan även orsaka ekonomisk skada eller 

påverka hälsan hos djur och människor negativt. För att stoppa spridningen 

av invasiva främmande arter och dess negativa effekter har en lagstiftning 

inom EU tagits fram (nr 1143/2014) som Sverige implementerat i en svensk 

förordning (2018:1939). Till EU-förordningen medföljer en lista på arter 

som måste bekämpas eller hanteras och som i dagsläget uppgår till 88 arter. 

Arter som finns på EU-listan får inte importeras, hållas levande, säljas, 

transporteras, användas eller utbytas, födas upp, tillåtas reproducera sig, 

växa eller odlas eller släppas ut i miljön. I EU-förordningen står även att 

varje land får lov att ta fram en egen nationell lista med arter problematiska 

för det landet. En sådan lista är under uppbyggnad i Sverige. Syftet med 

nationella listor grundar sig i att en art som är problematisk i ett land inte 

nödvändigtvis utgör ett problem i ett annat land.  

I följande text kommer invasiva främmande arter endast kallas invasiva 

arter.   

Invasiva arter i Sverige 

Problemen med invasiva arter i Sverige, liksom i hela världen, ökar i takt 

med att vi reser mer och har en ökad världshandel där vi både medvetet och 

omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2 

000 främmande arter varav drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många 

av dessa, till exempel mördarsnigel, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, 

blomsterlupin och vresros orsakar redan nu stora skador. Kostnader i form 

av årlig bekämpning ökar dramatiskt. På Naturvårdsverkets webbplats kan 

du läsa om vilka invasiva arter som är av särskild betydelse i Sverige 

Invasiva arter (naturvardsverket.se). 

Fastighetsägarens ansvar 

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder för utrotning 

av EU-listade invasiva arter på sin fastighet. Ansvaret gäller för alla som 

äger fastigheter, det vill säga privatpersoner, kommunala och statliga 

fastighetsägare samt bolag som äger fastigheter. Landlevande ryggradsdjur 

och vattensköldpaddor är undantagna, i nuläget ansvarar Svenska 

jägarförbundet för bekämpning av dessa arter.  

Artportalen – vår bästa källa 

God kunskap om hur invasiva arter är spridda i landskapet är en 

förutsättning för effektiv bekämpning. Den absolut viktigaste källan för den 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/
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informationen är Artportalen, dit även allt rapporterat via rappen.nu eller 

invasivaarter.nu kommer in.  

Syfte 

Denna rapport syftar till att ge en uppdaterad bild över situationen avseende 

invasiva arter i Västerbottens län och vilka åtgärder Länsstyrelsen har 

arbetet med under år 2022. I tabell 1 och 2 sammanfattas årets åtgärder för 

respektive art samt statusen för länet som helhet. Tabell 1 visar EU-listade 

arter, tabell 2 visar invasiva arter som Länsstyrelsen anser behöver 

bekämpas, även om de i dagsläget inte berörs av någon lagstiftning. 
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Tabell 1. Åtgärder genomförda för EU-listade arter i Västerbottens län 

under 2022 samt status för respektive art.  

Art Åtgärd 2022 Status 

Jättebalsamin Information till fastighetsägare, tillsyn  

Bekämpningsinsatser i eller i närheten av: 

• N2000-området Umeälvens Delta 

och Slätter 

• Naturreservaten Storavan, 

Umeälvens delta, Södra 

Degernässlätten, 

Innerviksfjärdarna, Tavelån 

Bidrag till Vilhelmina, Skellefteå och 

Lycksele kommun för bekämpning. 

Förekommer framför 

allt i kust- och inland, 

sparsamt i fjällvärlden 

Jätteloka Information till fastighetsägare, tillsyn 

Bidrag till Vilhelmina, Lycksele och 

Nordmalings kommun för bekämpning. 

Noteras i hela 

Västerbotten 

Tromsöloka Information till fastighetsägare, tillsyn 

Bidrag till Skellefteå kommun för 

bekämpning. 

Bekämpning Dahlbergsgården, Norsjö 

Noteras i hela 

Västerbotten 

Hybridloka Information till fastighetsägare, tillsyn Finns i Västerbotten. 

Utbredning oklar 

Syrenslide Tillsyn Utbredning oklar 

Smal 

vattenpest 

Kommunikation med fastighetsägare.  

Inventering 40 lokaler längs Västerbottens 

kust. 

Finns i 

Skellefteåbukten samt i 

Klubbviken, Tåme  

Signalkräfta Kräftpestområde utlyst, stor 

informationsinsats för att stoppa spridning. 

Kräftpest upptäckt i 

Skellefte älv, oklart om 

levande signalkräftor 

finns i älven. 

Bisam Punktinsats för att reducera stammen runt 

Umeälvens Delta, 90 bisam fällda 

Etablerad population 

framför allt i Umeälven 

Kinesisk 

ullhandskrabba 

Ett hittat exemplar under 2022 utanför 

Umeå 

Enstaka sporadiska 

förekomster 
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Tabell 2. Åtgärder genomförda för övriga invasiva främmande arter i 

Västerbottens län under 2022 samt status för respektive art.  

Art Åtgärd 2022 Status 

Blomsterlupin Inventering av vägar väster om väg E45 

Bekämpningstalko i Ammarnäs 

Bekämpningstalko i Tärnaby 

Bekämpningsinsatser i naturreservaten 

Bjuröklubb och Storavan 

Finns utspridd i hela 

Västerbotten, främst vid 

bebyggelse och vägar.  

 

Sandlupin Bekämpningstalko i Hemavan 

 

I Västerbotten finns den 

framför allt i 

Hemavanområdet, men 

förekommer även i Umeå 

samt längs E12:an. 

Vresros Bekämpningsinsatser i naturreservaten 

Holmöarna, Örefjärden-Snöanskärgården, 

Kronören-Drivören och Tavasten 

Finns i hela länet, främst 

längs kustlandet. 

Videkornell Bekämpningsinsatser i naturreservaten 

Umeälvens delta, Vindelforsarna och 

Lagnäset 

Finns framför allt längs 

kusten. 

Vattenpest Inventering av 40 lokaler längs 

Västerbottens kust samt del av Ume älv. 

Bekämpningsinsats i Skallöns 

naturreservat samt i ett dike i Sand 

(Umeå kommun) som rinner ut i 

Umeälven 

Spridd längs kusten. 

Utbredning oklar i övriga 

länet. 

Utbredd i delar av Ume 

älv. 

Jättesliden 

(parkslide, 

jätteslide, 

hybridslide) 

Information till fastighetsägare, tillsyn Noterad främst i Umeå 

med omnejd, men 

enstaka andra 

förekomster har 

rapporterats. 

Bäckröding Bekämpning av bäckröding i 

Abborrvattenbäcken, Åsele kommun. 

Förekommer i större 

delen av länet.  

Mördarsnigel Rådgivning till privatpersoner och 

kommuner som har mördarsnigel på sin 

fastighet. 

Förekommer i fem 

kommuner i 

Västerbotten. 

Contorta Bekämpningsinsatser i naturreservaten 

Rengårdsberget och Stora Orrberget 

Finns i hela länet 
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Nya arter för länet 

Under året har rapporter om tre nya arter för länet inkommit: 

Syrenslide: EU-listad. Rapporter har inkommit från Umeå kommun. Det 

råder osäkerhet kring artbestämningen, vidare undersökningar kommer 

göras under 2023. Syrenslide räknas som en ny art då den tillfördes EU-

listan i september 2022. 

Signalkräfta: EU-listad. Kräftpest konstaterad i Skellefte älv i maj 2022, 

men ingen signalkräfta har observerats. Troligt att kräftor har funnits eller 

finns i älven.  

Kinesisk ullhandskrabba: EU-listad. Ensam individ hittad och avlivad 

utanför Obbola, Umeå kommun. Den kinesiska ullhandskrabban har 

noterats ett fåtal gånger i Västerbotten tidigare, men ingen population finns 

etablerad. Krabborna behöver högre salthalt för att reproducera sig. 

Bekämpningsåtgärder EU-listade arter 

utförda under 2022 

Länsstyrelsen är ansvarig att bekämpa EU-listade arter i naturskyddade 

områden som länsstyrelsen äger/förvaltar. Metodval styrs efter rådande 

bästa kunskap, Naturvårdsverkets metodkatalog är ett bra hjälpverktyg för 

att utreda lämplig metod för varje enskild bekämpningsinsats.  

Jättebalsamin 

Jättebalsamin har spridit sig kraftigt i länet, framför allt längs kusten i Umeå 

och Skellefteå kommun. Arten förekommer även i eller i anslutning till 

några naturreservat i länet. 

N2000-området Umeälvens Delta och Slätter 

Under året har bekämpning av jättebalsamin framför allt skett inom 

INSPECT-projektet1 där projektområdet i huvudsak utgjorts av N2000-

området Umeälvens Delta och Slätter. Bekämpning har genomförts med 

 

1 INSPECT (INvasive SPecies Eradication and Control) är ett Interreg, Botnia-

Atlanticaprojekt som Länsstyrelsen deltagit i tillsammans med Umeå kommun och 

aktörer i Österbotten, Finland. Projektet avslutades i oktober 2022. 

EU-listad art som måste bekämpas! Sprätter sina frön flera meter och 

sprider sig lätt. Lätt att bekämpa genom att dra upp plantan. 
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hjälp av slåtter och uppryckning längs hela Degernäsbäcken, delar av 

Röbäcken och i Stöcke/Bubäcken-området. Hela bäcken samt diken som 

leder till bäcken har bekämpats två gånger under säsongen. 

Vid bekämpningen rycktes plantorna upp för hand eller röjdes ned med 

röjsåg/trimmer beroende på täthet och tillgänglighet av bestånden, se figur 

1. Eventuella blommor samlades i sopsäckar och togs med för förbränning, 

plantor utan blommor lämnades kvar på marken.   

 
Figur 1. Ett bestånd av jättebalsamin längs Degernäsbäcken, Umeå, som röjts med röjsåg. 

Stora bestånd av jättebalsamin bekämpas bäst med röjsåg, Finns blommor kvar måste de tas 

om hand för förbränning. 

Bekämpningen har minskat beståndet men det är inte helt utrotat. Noterat 

under sommaren är att plantor som ryckts upp och lämnats kvar ofta skjuter 

nya blommor så bäst är att ta hela plantan till förbränning alternativt låta de 

gröna delarna ruttna i en hög på en presenning. Ytterligare ett eller två år till 

för bekämpning kommer att behövas.  

Övriga naturreservat 

Bekämpning har även genomförts vid Innerviksfjärdarnas naturreservat i 

Skellefteå kommun, i Täftefjärdens naturreservat och Umeälvens deltas 

naturreservat, Umeå kommun.  

Problembild jättebalsamin 

Jättebalsaminen kommer ursprungligen från västra Himalaya-området och 

har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. Arten har spridit sig över 

större delen av landet. Där den etablerar sig bildar den stora, täta bestånd 

som tränger ut all annan växtlighet.  

Arten är ettårig och sprider sig med frön som har en grobarhet på cirka 18 

månader. En planta kan bilda närmare 800 frön som kan sprätta iväg upp till 
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sju meter från moderplantan. Fröna sprider sig effektivt med vattnet och 

arten hittas därför ofta längs vattendrag. 

Jätteloka, tromsöloka och hybridloka  

I länet förekommer jätteloka, tromsöloka och hybridloka men länsstyrelsen 

känner inte till några förekomster inom skyddade områden, däremot strax 

utanför. 

Dahlbergsgården, Norsjö kommun 

Dahlbergsgården i Norsjö kommun är en kulturminnesmärkt gård från 1826, 

figur 2. Här har tromsöloka spridit sig runt ladugården under många år. I 

början av september grävde länsstyrelsen upp samtliga plantor på 

fastigheten och resultatet ses på figur 3. Bekämpningen behöver fortsätta i 

flera år framöver då tromsöloka sprider sig både med frön och vegetativt 

med rötterna.   

 

 
Figur 2 och 3. Bilder före och efter att tromsöloka grävts bort vid Dahlbergsgården, 

Norsjö. Bilden högst upp visar framsidan av ladugården före grävning. De höga 

blomstänglarna kommer från tromsöloka. Bilden nedan samma plats efter grävning. Här ses 

nu en rödvinbärsbuske och hallonris. 

EU-listade arter som växer sig flera meter höga. Innehåller giftig 

växtsaft och måste bekämpas!  



 12 

Problembild lokor 

Jätteloka och tromsöloka är spridd över större delen av landet. Där den 

etablerar sig bildar den stora, täta bestånd som tränger ut all annan 

växtlighet. Båda innehåller en växtsaft som är frätande och kan orsaka 

brännskador på huden i kombination med solljus. 

Jätteloka sprider sig med frön, tromsöloka sprider sig med både frön och 

rötter. Fröna kan leva i upp till åtta år i marken. 

Bisam 

Bisam noteras på flera platser i länet, men huvudpopulationen finns i nedre 

delarna av Umeälven. Här rapporteras regelbundet skador på strandbrinkar 

och gräsmattor hos älvsnära fastigheter. Även bisam som uppträder 

aggressivt mot människor är ett återkommande problem.  

Målet för Västerbottens län gällande bisampopulationen är i dagsläget att 

begränsa den så att spridning söderut minimeras eller helst uteblir. Detta 

görs i första hand med regelbundna punktinsatser där populationen minskas 

genom jakt. 

Punktinsats 2022 

Under maj och juni 2022 genomfördes en insats för att minska 

bisampopulationen i de nedersta delarna av Umeälven. Under insatsen 

avlivades 90 bisam, se figur 4. Flest bisam fälldes i området från Ön ner mot 

Österfjärden. Tre djur fälldes också i yttre delen av Österfjärden, vid Lövön, 

Holmsund.  

Årets punktinsats var den andra som genomförts i Västerbotten. År 2020 

gjordes den första större insatsen mot bisam i länet, då 114 bisam fälldes. I 

figur 5 visas det totala antalet bisamrapporter sedan 2001, samt antalet 

fällda bisam under 2020 och 2022. 

En EU-listad art som lever vid sjöar, stilla åar, våtmarker samt kustnära 

havsområden. Äter växter såväl som djur och är en duktig grävare som 

kan underminera strandbrinkar, vägbankar och fördämningar 



 13 

 
Figur 4. Karta över fällda bisam år 2022. Kartan visar färre än 90 punkter då flera bisam 

fälldes på samma ställe.  

 

 
Figur 5. Antal rapporterade bisam i Artportalen eller invasivaarter.nu under åren 2001 till 

2022 samt antalet fällda bisam under punktinsatserna 2020 och 2022.  

Problembild bisam 

Bisam är en nordamerikansk gnagare som fördes till Europa i början på 

1900-talet på grund av sin värdefulla päls. Via Finland kom den till norra 

Sverige runt år 1950, varefter den har vandrat söderut längs den norrländska 

kusten.  

Bisam lever oftast vid sjöar, stilla åar, våtmarker samt kustnära 

havsområden. Den bygger hyddor av vattenväxter och äter dem, vilket kan 

leda till en förändring av sammansättningen av vattenvegetationen. Det i sin 
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tur påverkar fågelliv, fisk och ryggradslösa djur som exempelvis grodor. 

Förutom vattenväxter äter bisam fisk, kräftor, grodor och ibland stora 

mängder sötvattensmusslor. Den är också en duktig grävare och kan 

underminera strandbrinkar, vägbankar och fördämningar.  

Signalkräfta 

Individer av signalkräftor har ännu aldrig återfunnits i länet, endast 

konstaterad kräftpest. År 2011 konstaterades kräftpest i Umeälven, men 

utbrottet blev kortlivat och idag är älven bedömd fri från kräftpest. Under 

2022 konstaterades kräftpest ännu en gång, dock i Skellefte älv.  

Kräftpest i Skellefte älv 

I slutet av maj 2022 kom rapporter om döda flodkräftor i Skellefte älv. Efter 

snabb insats från Skellefteå kommun, som skickade de döda kräftorna till 

Statens veterinäranstalt 

(SVA) kunde konstateras att 

de dött av kräftpest. Ett 

beslut togs att Skellefte älv 

från regleringsdammen vid 

Rengårds kraftstation 

(7210295–737215) till havet 

och samtliga på sträckan 

tillrinnande vatten upp till 

första vandringshindret för 

fisk skulle anses som 

kräftpestsmittat. Beslutet 

medför särskilda 

försiktighetsbestämmelser 

enligt 2 kap 11 § andra 

stycket förordningen om 

fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen.  

 

I dagsläget ser det inte ut som att smittan har spridit sig utan håller sig i 

Skellefte älv. Ingen signalkräfta har påträffats under den inventering som 

gjorts under året. Döda flodkräftor har noterats upp till Båtforsmagasinet. 

Fortsatt inventering kommer göras under 2023. 

  

EU-listad art och spridare av kräftpest! Kräftpest är en parasitisk svamp 

som dödar den inhemska flodkräftan. Smittan kan sprida sig med 

exempelvis fiskeredskap om de inte rengörs noga. 



 15 

Problembild signalkräfta 

Signalkräftan härstammar ursprungligen från nordvästra USA och Kanada. 

Den togs avsiktligen in till Sverige för drygt 50 år sedan för att i vissa vatten 

ersätta knappt fiskbara bestånd av den inhemska flodkräftan. Idag finns den 

i drygt 4000 vatten med tillstånd, framför allt söder om Dalälven.  

Signalkräftan är dock bärare av en parasitisk svamp, kräftpest, som dödar 

våra inhemska flodkräftor. Sedan början av 1990-talet har därför 

bestämmelser införts nationellt för att förhindra spridning av signalkräfta 

och kräftpest. Bland annat infördes utsättningsstopp av signalkräfta till nya 

vatten år 1994, ett införsel- och importstopp för levande sötvattenskräftor år 

2003 samt möjligheten för länsstyrelserna att bilda skyddsområden för 

flodkräfta och besluta om kräftpestdrabbade områden år 2005. Dessutom 

infördes krav på desinficering av fiskeredskap och båtar samt förbud mot att 

kasta ut döda kräftor.  

Kinesisk ullhandskrabba 

Kinesisk ullhandskrabba har observerats i länet vid enstaka tillfällen. Det är 

för låg salthalt i Östersjön för att arten ska kunna föröka sig här, men den 

kan fortfarande orsaka problem om det kommer många individer. Krabban 

kan sprida sig mellan vattenförekomster genom att förflytta sig på land. 

Krabba i Obbola 

Under september 2022 inkom en rapport om ett exemplar som hittats i 

Obbolafjärden utanför Umeå. Krabban fotograferades och avlivades på 

plats. 

Problembild kinesisk ullhandskrabba 

Kinesisk ullhandskrabba kommer ursprungligen från Västra Stilla havet och 

sprids sannolikt med barlastvatten. Klorna på vuxna individer har tät "ullig" 

borst och vita spetsar, därav namnet. Ullhandskrabban äter allt från växter 

och fiskrom till smådjur. Den kan sprida sjukdomar och parasiter och är 

mellanvärd för den orientaliska lungmasken Paragonimus westermani, en 

parasit som har däggdjur som slutvärd. Den kan även vara bärare av 

kräftpest. Arten kan gräva tunnlar i sand- och flodbankar, vilket kan leda till 

ras och ökad erosionsrisk. 

EU-listad art som kan leva i alla vatten men endast reproducera sig i 

saltvatten. Vuxna individer har ”ulliga” klor. Då EU-listade arter ej får 

transporteras eller slängas tillbaka i vattnet måste krabban avlivas på plats. 
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Bekämpningsåtgärder ej EU-listade 

arter utförda under 2022 

Länsstyrelsen är ansvarig att bekämpa EU-listade arter i naturskyddade 

områden som länsstyrelsen äger/förvaltar, men utför även bekämpning av 

arter som är identifierade som problematiska i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Metodval styrs efter rådande bästa kunskap, Naturvårdsverkets 

metodkatalog är ett bra hjälpverktyg för att utreda lämplig metod för varje 

enskild bekämpningsinsats.  

Blomsterlupin och Sandlupin/Tärnalupin 

Lupiner, främst blomsterlupin, är väl utbredd i länet och finns i flera 

skyddade områden. Sandlupin/Tärnalupin förekommer rikligt i framför allt 

Hemavan- och Tärnabyområdet. Det långsiktiga målet hos länsstyrelsen är 

att det inte ska finnas lupiner i skyddade områden eller i fjällområdet.  

Vindelfjällens naturreservat - Ammarnäs & Hemavan/Tärnaby 

Talko arrangerades i Ammarnäs, Hemavan och Tärnaby i början av juli, där 

allmänheten bjöds in till att bekämpa lupiner samt höra en föreläsning om 

invasiva arter. Varje talko varade i två dagar och lupinerna grävdes antingen 

upp eller så drogs blad och blommor av. Före- och efterbilder från Naturrum 

i Hemavan ses i figur 6 och 7.  I Ammarnäs deltog över tio personer medan 

i Hemavan/Tärnaby endast ett fåtal deltog.  

 

Lupinen är i dagsläget inte med på EU-listan, men föreslagen till den 

nationella listan. Den är mycket invasiv och förändrar 

jordsammansättningen. Bör bekämpas!  
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Figur 6 och 7. Bilder före och efter att lupinerna grävts bort vid entrén till Kungsleden vid 

Naturrum, Hemavan. Bilden högst upp visar hur det såg ut före bekämpningen, bilden 

nedanför hur det ser ut efter bekämpningen. 

Övriga naturreservat 

Bekämpning av lupiner har också skett i naturreservaten Storavan, Umeå 

kommun, och Bjuröklubb, Skellefteå kommun. Arbetet behöver följas upp 

under kommande år.  

Problembild lupiner 

Varje planta producerar flera hundra frön, vilka kan vara väldigt långlivade. 

De konkurrerar ut andra arter och då de lever i symbios med kvävefixerande 

bakterier förändrar de markens kemi och gör den mer kväverik. Näringsrika 

miljöer missgynnar exempelvis inhemska ängsblommor. 

Vresros 

Vresros hittas spridd i hela Västerbotten, men är mest koncentrerad längs 

kusten. Länsstyrelsens fokus ligger i att bekämpa vresros i kustbelägna 

skyddade områden. 

Holmöarnas och Örefjärden-Snöanskärgårdens naturreservat 

I Holmöarnas naturreservat pågår i dagsläget bekämpning av totalt 20 

vresrosbestånd, vid Sikskärsbastun, Munkhällan, Svärtögern, 

Öllerskataviken och Knivingsgraven, se figur 8. Metoder som används är 

grävning, täckning och utmattning. Flera av dessa bestånd har bekämpats 

sedan 2020 inom projektet INSPECT, men för några har bekämpning 

påbörjats under året.  

I Örefjärden-Snöanskärgården pågår bekämpning av 26 bestånd, inklusive 

Järnhällan och Järnnäsudden, se bild 8. Likt på Holmön har flera bestånd 

bekämpats sedan 2020 inom projektet INSPECT, men för några bestånd har 

Växer gärna vid vatten där de kan bilda täta bestånd. Får stora nypon som 

kan överleva flytandes i söt- och saltvatten i upp till 40 veckor. 
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bekämpning påbörjats under året till exempel vid Järnäsudden. 

Bekämpningen sker genom utmattning och/eller grävning. 

   
Figur 8. Karta till vänster: Platser med bekämpning av vresros på Snöan. Karta till höger: 

Platser med bekämpning av vresros på Holmöarna. 

 

Generellt vad gällande metodval för vresros kan sägas att små bestånd i 

steniga/klippiga lokaler nära strandkanten klippts eller utmattats, medan 

bestånd där vattnet ej kommer åt vid storm har täckts med presenning eller 

juteväv. Bestånd som växt på lokaler med enbart sand och grus har primärt 

grävts bort.  

Övriga naturreservat 

Bekämpning av vresros har under 2022 också påbörjats i naturreservaten 

Tavasten utanför Skeppsvik, Umeå kommun, och Kronören-Drivören, 

Nordmalings kommun. Metoderna som används är täckning eller 

utmattning. 

Problembild vresos 

Vresros är en perenn, storvuxen och mycket taggig ros som blommar med 

vita till mörkt rosa blommor under juni till september. Vresros sprider sig 

via underjordiska utlöpare och med sina nypon. Nyponen kan överleva upp 

till 40 veckor i vatten och kan på så sätt sprida sig långa vägar. Den bildar 

ofta så täta bestånd att den tränger ut de inhemska arterna. Vresros är 

framför allt ett hot i sandiga miljöer och mot de arter som växer där. 
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Videkornell 

Videkornell finns rapporterat framför allt längs kusten, men även på några 

platser i inlandet. Arten förekommer i ett fåtal skyddade områden och 

länsstyrelsens fokus är att bekämpa dessa förekomster. 

Umeälvens delta naturreservat 

Under sensommaren/hösten har ett stort antal videkornellbestånd bekämpats 

i reservatet, främst runt Villanäs och på Stora Tuvan. Metoder som använts 

är både grävning, klippning och täckning med tjock miljöpresenning, se 

figur 9 och 10. 

Övriga naturreservat 

Bekämpning av videkornell har också påbörjats i Vindelforsarnas 

naturreservat i Vindeln och Lagnäset i Bjurholms kommun. I Lagnäset har 

bekämpning påbörjats vid samtliga kända bestånd, medan i Vindelforsarna 

några bestånd lämnades orörda då det rådde oklarheter om lämplig metod 

för lokalen. 

Figur 9 och 10. Videkornell i Villanäs, Umeälvens delta naturreservat, före och efter 

bekämpning. Beståndet har klippts ned och därefter täckts med tjock presenning.  

 

Trädgårdsväxt som smitit ut med trädgårdsavfall och kan bilda rejäla snår. 
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Problembild videkornell 

Videkornell är en perenn buske som är mycket lätt att känna igen med sina 

kraftigt röda grenar. Det är en trädgårdsväxt som spridit sig ut i naturen med 

hjälp av rotskott och frön. Där den får fäste riskerar den att tränga ut annan 

växtlighet. 

Arten är svår att utrota och det är idag oklart vilka bekämpningsmetoder 

som fungerar bra. Metodtestning pågår. 

Vattenpest 

Kunskapen om utbredningen i länet av arten har hittills varit bristfällig, men 

genomförda inventeringar längs kustbandet har detta förbättrats något. Mer 

kunskap behövs om utbredningen i sötvattenförekomster. 

Skallöns naturreservat 

Ett projekt med medel från Havs- och vattenmyndigheten påbörjades i 

naturreservatet Skallön, Skellefteå kommun, med avsikten att ta bort 

vattenpest och därefter plantera in kransalger. Vattenpesten bekämpades 

dels genom handuppryckning av snorklare och dels genom krattning. 

Metoden var mycket tidskrävande och en alternativ metod kommer 

förhoppningsvis att prövas under 2023. Försök med återinplantering av 

kransalger kommer att starta under våren 2023. 

Umeälvens delta naturreservat 

Bekämpning av vattenpest i ett 150 meter långt dike i Sand som rinner ut i 

Umeälven fortsatte för andra året. Metoder som användes var manuell 

uppdragning samt med hjälp av krattor. Diket mynnar ut i älven uppströms 

naturreservatet och har troligtvis spridit vattenpest till reservatet under 

många år. 

Problembild vattenpest 

Båda vattenpestarterna är vattenlevande växter som påträffas både i sjöar 

och längs med kusten. Den har troligen introducerats i Sverige via 

trädgårdsdammar och akvarier. Arterna sprider sig via växtdelar och kan 

bilda stora mattor som tränger bort all annan växtlighet och förändrar 

livsmiljön för många vattenlevande organismer. Växten är skör och bryts 

lätt av. Kan orsaka syrebrist längs bottnarna och förändra pH i vattnet. 

Vattenlevande växt som kan bilda stora mattor på botten och kväva all 

annan växtlighet. Kan skapa syrebrist vid botten och ändra 

vattenkvaliteten. Sprider sig med växtdelar. 
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Mördarsnigel 

Mördarsnigeln är ännu sparsamt utbredd i länet, men spridning pågår i 

framför allt Umeå tätort. Arten har under året konstaterats i följande 

kommuner i Västerbotten: Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå och Umeå. 

Förekomst i Vilhelmina kommun är känd sedan tidigare men är inte 

bekräftad under året. Länsstyrelsens mål är att med hjälp av ökad kunskap 

stoppa spridningen i länet. 

Rådgivning och hembesök  

Under vår, sommar och höst 2022 erbjöds fastighetsägare med mördarsnigel 

på sin fastighet ett kostnadsfritt hembesök av en hundförare och 

specialsökande hund. Vid hembesöket 

sökte hunden av fastigheten och visade 

var sniglar fanns och hur äggömmor såg 

ut. Fastighetsägarna fick tips om hur 

trädgården kunde göras mer ogästvänlig 

för mördarsnigeln och hur de bäst 

bekämpar dem. 

27 fastighetsägare anmälde sitt intresse för 

hembesök varav 25 fastigheter besöktes 

och mördarsnigel och/eller ägg från den 

konstaterades på 24 av dem. På en 

fastighet fanns bara åkersnigel.  

Problembild mördarsnigel 

Mördarsnigeln kommer från Sydeuropa 

och är etablerad i Sverige sedan 1976. 

Den sprider sig framför allt genom att ägg och sniglar följer med transporter 

av plantor, jord och trädgårdsavfall. Arten kan orsaka stora skador i odlingar 

eftersom den äter de flesta växter och grönsaker. Den kan även påverka den 

biologiska mångfalden negativt, dels genom att mördarsnigeln konkurrerar 

med den naturliga snigelfaunan om föda och övervintringsplatser, dels 

genom att den äter andra sniglar. 

  

En oftast mörkt rödbrun snigel som blir 8–13 cm i vuxet tillstånd. Då den 

kan befrukta sig själv räcker ett ägg eller en unge för att den ska föröka sig. 

Sprids huvudsakligen genom handel med trädgårdsväxter.   



 22 

Bäckröding 

Bäckröding finns i större delen av Västerbotten, främst i klara, kalla och 

strömmande vatten och mindre bäckar. Kunskapen om utbredningen 

behöver förbättras.   

Abborrvattenbäcken 

Som ett steg i att försöka utrota bäckröding från vattendrag med känslig 

biotop har ett projekt tillsammans med SLU Umeå hållit på sedan 

sommaren 2020. Metoden går ut på att ta bort bäckröding med hjälp av 

elfiske och därefter plantera in öringyngel. Projektet genomförs i 

Abborvattenbäcken, strax öster om Åsele. Resultaten visar på en stadig 

minskning av bäckröding och ökning av öring, se figur 11. 

Figur 11.  Diagram över utvecklingen av bäckröding och öring i Abborrvattenbäcken 

mellan åren 2019 och 2022. Vågrät axel visar på fiskens storlek i mm. 

 

Problembild bäckröding 

Bäckrödingen importerades till Sverige år 1892. Den konkurrerar ut andra 

fiskar och kan även hybridisera med inhemska laxarter. Hybriderna blir ofta 

fertila men har sämre överlevnadsförmåga, vilket kan leda till genetiska 

effekter som förlust av genetisk variation hos öringpopulationen. Det finns 

också en misstanke att flodpärlmusslans fortplantning påverkas negativt 

eftersom den behöver öring för sin reproduktion. Bäckrödingen känns igen 

av det ljusa marmormönstret på sin olivgröna rygg och ryggfena. På nedre 

delen av ryggen syns små gulgröna och/eller röda fläckar. 

Tränger bort den inhemska öringen och på så sätt försvårar 

reproduceringen för flodpärlmusslan. 
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Inventeringar utförda under 2022 

Alla invasiva främmande arter 

✓ Landlevande arter längs Tavelån, från strax uppströms Ersmark till 

kusten. Fynd av jättebalsamin (108 bestånd), blomsterlupin (22 

bestånd), parkslide (1 bestånd) och parksallat (2 bestånd) 

observerades.  

Projekt i Artportalen: AC Tavelån Umeå IAS 2022: Inventering 

✓ Landlevande arter längs Öre älv, från Hummelholm ned till kusten. 

Fynd av jättebalsamin (21 bestånd), blomsterlupin (4 bestånd) och 

videkornell (1 bestånd) observerades.  

Projekt i Artportalen: AC Öreälven Nordmaling IAS 2022: 

Inventering 

✓ Marina makrofyter längs kusten från Kinnbäcksfjärden i norr till 

Drivören i söder, 40 vikar. Fokus var på invasiva främmande arter, 

men noteringar gjordes även av andra växter samt faktorer som 

exempelvis sediment och salthalt. Resultatet visade på smal 

vattenpest i Skellefteåbukten, men inte vid någon av de andra 

lokalerna som inventerades. Vattenpest är spridd på fler ställen. 

Projekt i Artportalen: AC Kustinventering IAS 2022 

Artspecifik inventering: Jättebalsamin 

✓ Efter önskemål från allmänheten och då området ligger i kanten av 

Umeälvens Deltats naturreservat gjordes en inventering av 

jättebalsamin i området i och omkring Stöcksjö och Stöcke. Denna 

inventering ligger som underlag till brevutskick samt ett talko som 

kommer hållas där under 2023. Runt 60 bestånd noterades under 

inventeringen.  

Artspecifik inventering: Blomsterlupin och sandlupin 

✓ Inventering från bil i juni och juli av lupinbestånden väster om väg 

E45. Dalgångarna som inventerades var Storuman- Hemavan, 

Vilhelmina- Klimpfjäll och Dorotea- Borgafjäll. Inventeringen 

utfördes utifrån Trafikverkets lupininventeringsmetod 

TRIEKOL/TRIIAS, där variabler som position, bredd, täthet och 

beståndets läge i och utanför vägmiljön noterades. Vissa vägar hade 

vägbommar som gjorde att de inte kunde inventeras. Inventeringen 

är tänkt att avslutas under 2023. 

Inventeringar över större områden ger en helhetsbild av hur invasiva arter 

spridit sig, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för en effektiv 

bekämpningsinsats.  
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Fynd av blomsterlupin (282 bestånd), sandlupin (10 bestånd) och 

obestämd lupin (5 bestånd) observerades. 

Projekt i Artportalen: AC lupiner i fjällen 2022: Inventering 

Artspecifik inventering: Vattenpest och smal vattenpest 

✓ Umeälven från Klabböle till Österfjärden. Ingen smal vattenpest 

noterades, men 37 förekomster av vattenpest. 

Artspecifik inventering: Bäckröding 

✓ Då underlaget på var i Västerbotten bäckrödingen finns är dåligt 

gick under 2022 en förfrågan ut till alla fiskevårdsområden i länet 

om att rapportera in där den är sedd. En sammanställning över det 

data håller på att tas fram.  

Information och kommunikation 

Under 2022 har flera satsningar gjorts för att nå ut med information till 

verksamhetsutövare, kommuner, myndigheter och allmänhet.  

• Ett större kommunmöte hölls i februari 2022 med fokus på avfall, 

deponi och goda tips.  

• Vi närvarade vid två större evenemang under 2022, dels tre dagar i 

april på Nolia Trädgård, dels en dag på Hugås höstmarknad. På 

Nolia samarbetade vi även med Norrbotten, Västernorrland och 

Jämtland. Vid båda tillfällena hade vi en monter med information 

om arter samt bekämpningstips. På Nolia höll vi även ett par 

föreläsningar. Det visades ett stort intresse för invasiva arter, främst 

landlevande växter, vid båda evenemangen.  

• Ett antal föreläsningar har hållits, både i anslutning till talko-

evenemangen och till intresserade föreningar och kommuner.  

• Media  

o Inlägg i sociala medier 

o TV 

o Radio 

o Dagstidningar; om allt från trädgårdsavfall, syrenslide, 

mördarsniglar till kinesisk ullhandskrabba. 

o Norrbruk – artikel om jätteloka och tromsöloka no3:2022 s 

12–13 

Informationsinsatser har gjorts via sociala medier, tv, dagstidningar, 

hemsida, mässor, talkon och föreläsningar. Stort intresse finns runt invasiva 

arter. 
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• Tryckt och digitalt material 

o folder Invasiva arter på land 

o Informationsbroschyrer om kräftpest 

o Invasiva arter i vatten knutet till köp av fiskekort på iFiske 
 

Kontaktuppgifter 

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 

Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 

ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med 

Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan. 

Denna rapport har sammanställts av samordnarna för arbetet med invasiva 

främmande arter; Linda Backlund och Chatarina Karlsson 

 

Ulf Bergelin 

Biträdande enhetschef  Linda Backlund 
Samordnare för arbetet med invasiva 

främmande arter 

Bilagor 

Bilaga 1  Karta över alla platser med pågående bekämpning i 

Västerbottens län år 2022 
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