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➢ Vad innefattar det nya uppdraget?

➢ Invasiva arter berör stora delar av Länsstyrelsens arbete

➢ Vilka jobbar med invasiva arter på Länsstyrelsen – En 
väg in!

➢ Exempel på invasiva arter rapporteras längs 
Bohuskusten, hur ser spridningen ut och vad görs

➢ Exempel pågående projekt 
➢ Skolprojektet invasiva arter i kustvatten
➢ Resurspool med bekämpningsutrustning



Länsstyrelsens uppdrag 

• Ansvarar för hantering och utrotning av invasiva 
främmande arter på EU:s förteckning. Förebygga och 
förhindra introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter, enligt förordningen om invasiva 
främmande arter.

• Ansvarar för tillsyn, att lagar och regler följs. 

• Ska skyndsamt rapportera fynd av invasiva främmande 
arter (EU-listade) till Havs- och vattenmyndigheten

• Minimera spridning av icke EU-listade arter 
(rekommendation från HaV/NV)

• EU-listade arterna får inte:

➢ föras in i EU

➢ hållas, födas upp, 
reproducera sig

➢ spridas, transporteras 

➢ säljas, bytas eller importeras

➢ släppas ut i miljön

Och….

• Arterna ska bekämpas alt 

• Arter med stor spridning, 
hanteringsprogram 



Invasiva arter berör stora delar av Lst arbete 

Översiktsbild från Miljösamverkan Sverige 
www.miljosamverkansverige.se

LOVA

http://www.miljosamverkansverige.se/


Namn Avdelning Enhet Ansvarsfördelning

Klara Jansson Naturavdelningen Naturförvaltning • Samordnare landlevande arter

Anna Dimming Vattenavdelningen Vattenmiljö • Samordnare vattenlevande arter

Anders Eidborn Vattenavdelningen Vattenmiljö • Handläggare vattenlevande arter 

Eric Bergwall Vattenavdelningen Vattenmiljö • Handläggare vattenlevande arter

Alexander Frisborg Naturavdelningen Naturärenden • Tillsyn landlevande arter

Jenny Järpler Miljöskyddsavdelningen Miljötillsyn • Tillsyn avfall och masshantering

Kaisa Carlgren Landsbygdsavdelningen Landsbygdens miljö • Informationsspridning till och från 

landsbygdsavdelningen

• (Rådgivning lantbruk)

Åsa Bergsten, Daniel 

Johansson, Hanna Lind 

Vattenavdelningen Vattenärenden • Tillsyn vattenlevande arter 

Amelie Wintzell, Jan 

Mogol

Avdelningen för 

verksamhetsstöd

Kommunikation • Kommunikation

Johan Lövgren (Linnea 

Ulfsdotter f-ledig)

Naturavdelningen Viltenheten • Tillsyn artskydd, sällskapsdjur

Ulf Johansson (Lene 

Laursen f-ledig)

Landsbygdsavdelningen Veterinär och djurskydd • Djurskydd, sällskapsdjur

Kirsten Jensen Landsbygdsavdelningen Landsbygdsutveckling • Landsbygdens konkurrenskraft, odling, 

växtskydd

Johanna Wiberg Samhällsavdelningen Rättsenheten • Miljöjuridiska frågor

Intern tvärgrupp med resursbrevlåda;
ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se



Ny samarbetsyta för kommuner 



Finns ej på EUs lista men är invasiv i Sverige;

Exempel;

• Svartmunnad smörbult

• Japanskt jätteostron (Stillahavsostron)

• Sjögull

• Parkslide

• Spansk skogssnigel

• Blomsterlupin

• Vresros

• Vattenpest

• Blåskrabba (asiatisk strandkrabba)

• Penselhårskrabba (småprickig penselkrabba)

Finns på EUs lista och ska bekämpas i Sverige:

Exempel;

• Gul skunkkalla 

• Gulbukig vattensköldpadda (jägareförbundet)

• Jättebalsamin

• Jätteloka

• Solabborre 

• Sidenört

• Signalkräfta (hanteringsprogram)

• Smal vattenpest 

• Kinesisk ullhandskrabba 

Fyndkartor - Artfakta från SLU Artdatabanken

https://fyndkartor.artfakta.se/searchresults?searchParameters=eyJpZCI6MTYyMTQyNzE4Mzg5OCwiaW52YXNpdmUiOmZhbHNlLCJzdGFydERhdGUiOiIyMDE1LTEyLTMxVDIzOjAwOjAwLjAwMFoiLCJlbmREYXRlIjoiMjAyMS0xMS0xNVQyMzowMDowMC4wMDBaIiwidGF4YSI6WzIxNzc3MSwyNDkzOTIsMjMzNjMxLDI0NTMxMSwyNDUzMTAsMjQyMTI4LDI0MjExNV0sImxpc3RJZHMiOlszNV0sInNlYXJjaEFyZWEiOnsiYXJlYXMiOlt7ImFyZWFUeXBlIjoiQ291bnR5IiwiZmVhdHVyZUlkIjoiMTQifV19fQ%3D%3D&filter=eyJ0YXhvbklkcyI6WzI0MjEyOF19


Stillahavsostron, Magallana gigas (ej reglerad)

- Naturligt utbredningsområde; Stilla havet
- Fynd 2007
- Enligt fiskerilagstiftningen måste man tillfråga 

markägaren om lov för att plocka 
- Eventuell förändring i lagen framöver 
- Åtgärd; resurs?

Vårt inhemska platta ostronStillahavsostron



Svartmunnad smörbult, Neogobius melanostomus (ej reglerad)

- Naturligt utbredningsområde; Svarta  havet och 
Kaspiska havet

- 2008 Östersjön, 2010 i Göta älvs mynningsområde
- Pilotprojekt sept 2021 Göteborgs skärgård 

(samarbete med Leon Green GU)
- Hantering; minimera utbredning med fiske nära 

skyddade områden och ev framtida resurs?
- Förebyggande åtgärd; Informationskampanj 2021 

ovaliderad



Blåskrabba Hemigrapsus sanguineus & Penselhårskrabba Hemigrapsus takanoi

- Naturligt 
utbredningsområde; 
Västra delarna av Stilla 
havet

- Blåskrabba 2012 
Öckerö, Penselkrabba 
2017

- Ej reglerade
- Behöver veta mer om 

var de finns och hur de 
sprids

- Förebyggande åtgärd 
medborgarforskning 
Skolprojektet

- Åtgärd ev fällor i 
prioriterade områden

- Forskningsprojekt 
www.isap.gmbl.se

http://www.isap.gmbl.se/


Klängmedusa, Gonionemus vertens

- Naturlig utbredningsområde; norra Stilla havet
- Två genetiska arter  



Exempel projekt akvatiska arter

Förebyggande arbete:
Medborgarforskning för kartläggning av invasiva arter 
och snabb upptäckt av nya främmande arter i 
kustvatten. Nationell utbredning från 2020.

Skolprojektet främmande arter 2017- 2023

EU-listade och icke-listade arter. Inrapportering till 
nationell databas (Artportalen)

Hemsida:  Invasiva arter – Ett skolprojekt om invasiva arter (gmbl.se)

https://invasiva-arter.gmbl.se/


Exempel på insamlade fynd av 
asiatiska krabbor genom 
skolprojektet som har visat på 
ökning av antal samt ökad 
spridning under 2017-2020



Exempel projekt akvatiska arter

Stöd/samverkan med kommuner
• Resurspool för bekämpning av 

sjögull
• Utlåning av ramar till LONA-

projekt Orust kommun



Hjälp oss sprida hur man rapporterar in 
fynd av invasiva arter längs kusten!

www.rappen.nu

http://www.rappen.nu/

