
ARTERNA SOM TAR ÖVER  
— INVASIVA FRÄMMANDE ARTER I DALARNA

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största 
hoten mot vår biologiska mångfald. De kan också vara skadliga för 
jord- och skogsbruket och farliga för oss och våra djur.

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till 
Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter 
trivs för bra i sin nya miljö. De kan breda ut sig snabbt och på så 
sätt påverka den biologiska mångfalden, genom att skada andra 
växter, djur och hela ekosystem. 

HÄR ÄR DE VANLIGASTE INVASIVA  
FRÄMMANDE ARTERNA I DALARNA:

Blomsterlupin, 
Lupinus polyphyllus
Ursprung: Nordamerika

Första gången en blomsterlupin hittades ute 
i naturen var 1870, tidigare fanns den bara på 
handelsträdgårdar men hade nu spritts.  
Numera växer den i hela Sverige förutom 
Norrbottens inland och norra fjällen. Den sprider sig 
snabbt och finns oftast längs vägar, järnvägar och i 
trädgårdar. Blomsterlupinen utgör ett hot mot vår 
artrikedom eftersom den konkurrerar ut  
andra växter. 

Foto från www.noba idnis.  Hvorg rd, fo aat gog era yf: Helene N

Smal vattenpest 
Elodea nuttallii
Ursprung: 

Första gången smal vattenpest sågs i svenska vatten var 
i Ängby utanför Stockholm 1991. Smal vattenpest växer i 
ljusgröna slingor som kan blir några meter långa. Bladen är 
små och böjda och sitter i kransar på stjälken. Från början en 
prydnadsväxt för akvarier och dammar som tyvärr spridits 
till våra vattendrag. Den hindrar solljus från att kommer ner i 
vattnet och gör det svårt för andra växter och även djur att 
leva. Dessutom växer den så tätt att det blir svårt att köra båt, 
bada eller fiska där det finns smal vattenpest. 

Foto: Christian Fischer/CC-BY-SA-3.0

Kanadagås, 
Branta canadensis
Ursprung: Nordamerika

Kanadagåsen importerades till Sverige i början 
av 1930-talet. Den har spridit sig över landet och 
antalet gäss ökar fortfarande, trots att den jagas. 
Kanadagåsen tycker om det moderna jordbruket med 
stora fält och mycket att äta. Att den äter mycket 
leder också till att den bajsar mycket, vilket många 
tyvärr fått uppleva på nära håll i parker eller på 
badstränder.  

Foto: G
BNNSS - Crown Copyright 2009

Mink, 
Mustela vison
Ursprung: Nordamerika

Minken infördes till Sverige på 1920-talet för sin päls 
skull. På 70-talet var det vanligt att minkar rymde 
eller släpptes fria och det gjorde att minken växte 
sig stark. Minken påverkar hela ekosystem: den 
tävlar med iller, utter och vessla om mat, den jagar 
och äter fåglar som finns skärgårdar och våtmarker 
och den äter också fisk och kräftor. 

Foto: qm
nonic/CC-BY-2.0

Foto: AfroBrazilian/CC-BY-SA-4.0

Spansk skogssnigel, 
Arion vulgaris
Ursprung: Sydeuropa

Den spanska skogssnigeln eller mördarsnigeln som 
den också kallas upptäcktes i Sverige 1975.  
Den sprider sig naturligt och förstör alla sorters 
växter och grönsaker där den kryper fram. 

Foto från www.noban vidis.  Hor rdg, f aot gaog era yf: Helene N

Jätteloka, 
Heracleum mantegazzianum
Ursprung: Västra Kaukasus, Asien

Jättelokan har importerats från Asien och spritts 
i Sverige av trädgårdshandlare. Den tar över helt 
där den börjar växa och sprider sig snabbt. När du 
bekämpar jätteloka måste du använda skyddskläder 
och glasögon – du kan nämligen få brännskador av 
växtsaften, som reagerar med solljus. 

Foto från www.nobanis.org, a tfotograf: Hans Eri  Sv r
k

Kanadensiskt gullris, 
Solidago canadensis
Ursprung: Nord- och Mellanamerika

Introducerades i Sverige som trädgårdsväxt för 
sitt vackra utseende och sågs 1870 för första 
gången ute i naturen. Kanadensiskt gullris är en 
odlad växt som trivs i trädgårdar, vägkanter och 
på industrimark. Den sprider sig lätt och tar över 
helt där den växer och konkurrerar ut alla inhemska 
växter. 

Foto från www.nobanis.org, fotogr gaf: Sore  Bern

Jättebalsamin, 
Impatiens glandulifera
Ursprung: Västra Himalaya, Asien

Jättebalsamin började odlas i Sverige i mitten eller slutet 
av 1800-talet och år 1928 sågs den för första ute i naturen. 
Jättebalsaminen blir ungefär en och en halv meter hög och 
är vacker med sina rosa och vita blommor. Den är lätt att 
bekämpa och kan dras upp med rötterna, men den har en 
mycket effektiv fröspridning eftersom frukterna skjuter iväg 
kaskader av frön i små explosioner. Var därför försiktig när 
du drar upp den så du inte råkar skicka iväg en massa frön. 

DE HÄR TRE FOKUSERAR VI PÅ ...
EU har tagit fram en lista med 49 invasiva främmande arter i 
Europa och i Sverige finns 12 av dem. I Dalarna har vi valt ut tre 
av arterna på listan som är vanligast hos oss och som vi måste 
bekämpa: jätteloka, smal vattenpest och jättebalsamin.

Sedan januari 2019 är Länsstyrelsen ansvarig för att bekämpa de 
invasiva främmande arterna. Vi har dessutom en lag som säger att 
det är förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, 
använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av 
de arter som finns på EU:s lista över invasiva främmande arter.

Foto: Chri -3.0stian cher/CC-BY-SAFis

SMAL VATTENPEST
Elodea nuttallii
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Foto från ww idw. Hvn  oba aardnis. f tograf: Helen  Nyegorg, o e

JÄTTELOKA
Heracleum mantegazzianum
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Foto fr gån Berww en w. rn oobani ograf: Ss.org, fot

JÄTTEBALSAMIN
Impatiens glandulifera
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Vi måste bekämpa de invasiva främmande 
arterna — det gör vi bäst tillsammans!

Rapportera din fynd på www.invasivaarter.nu 

Läs mer om invasiva främmande arter på  
Länsstyrelsens webbplats.

Blomsterlupinen
— blommarnas mördarsnigel
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