Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till djurföreningar om invasiva
främmande arter
Ni är väl medvetna om att det sedan år 2016 varit otillåtet att inneha, uppföda eller importera arter som
finns upptagna i den nationella förteckningen eller EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Vi
önskar att djurföreningarna kan förmedla denna information till medlemmarna.
Den 1 juni 2019 togs det in nya djur- och växtarter i den nationella förteckningen. Även EU-förteckningen
kommer att innehålla nya arter från och med sommaren 2019.
De arter som finns upptagna i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen 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, förmedlas, säljas eller på något annat sätt överlåtas vidare.
Djurarter som togs in i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter 1.6.2019:
Jordekorrar Tamias
Leopardgroda Lithobates pipiens
Långbensgroda Rana dalmatina
Korsningar mellan hund och andra arter av hunddjur (F1-F4) (försäljnings- och uppfödningsförbud)
Korsningar mellan en hund och ett annat hunddjur är till exempel varghybrider, det vill säga korsningar
mellan en hund och en varg i de första fyra generationerna (F1-F4), korsningar mellan en tamhund och en
annan hunddjursart i de första fyra generationerna (F1-F4) samt, oberoende av antalet generationer, alla
korsningar där den ena föräldern är en av dessa korsningar (F1-F4) och den andra föräldern något annat
hunddjur än en tamhund.
En korsning betraktas således som en varghybrid till exempel om det bland dess förfäder från högst fyra
generationer bakåt finns vargar och tamhundar. Korsningens egen generation räknas med.
Om man i stället för en tamhund använder till exempel en annan varghybrid, har den nya korsningen fortfarande vargens genetiska egenskaper. Det spelar ingen roll i hur många generationer tillbaka vargen ursprungligen har befunnit sig. Antalet generationer saknar alltså betydelse i sådana korsningar.
Sedan 2016 har det varit förbjudet att importera varghybrider. Efter den 1 juni 2019 är det också förbjudet
att föda upp, sälja, förmedla eller inneha varghybrider.
Arter som redan hör till den nationella förteckningen över invasiva främmande arter är till exempel:
Sandödla Lacerta agilis
Bergvattensalamander Ichthyosaura alpestris
Pelophylax Pelophylax
Lövgroda Hyla arborea
Gulbukig klockgroda Bombina variegata
Skunkar (stinkdjur) Mephitidae

Korsningar mellan hund och andra arter av hunddjur (F1-F4) (importförbud)
Korsningar mellan tamkatt och andra arter av kattdjur ( F1-F4)
Djurarter som redan hör till EU-förteckningen över invasiva främmande arter är till exempel:
Östlig rävekorre Sciurus niger
Gråekorre Sciurus carolinensis
Oxgroda Litobates (Rana) catesbeianus
Pallasekorre Callosciurus erythraeus
Tvättbjörn Procyon lotor
Rödörad vattensköldpadda Trachemys scripta
Sibirisk jordekorre Tamias sibiricus
Djurarter som kommer att tas in i EU-förteckningen sommaren 2019:
Brunmajna Acridotheres tristis
Solabborre Lepomis gibbosus
Korallmal Plotosus lineatus
Vad kan jag göra?
Se till att dina djur inte hamnar i naturen och ha inte främmande arter som sällskapsdjur. Du får inte heller
beställa de främmande arter som finns upptagna på förteckningarna på nätet. Om du haft en främmande
djurart som sällskapsdjur innan den har tagits upp i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen
får du ha djuret kvar tills det dör på naturlig väg. Du ska emellertid se till att djuret inte förökar sig eller
slipper ut. Sällskapsdjur som finns i förteckningen får du inte heller sälja eller överlåta vidare.
Vad är en främmande art?
Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför
artens 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
skogsbruket.
Främmande arter som förts in som sällskapsdjur, men som hamnat i naturen kan orsaka miljöskador till
exempel genom att konkurrera ut ursprungliga arter och göra arterna i utbredningsområdet mer ensidiga.
Främmande arter kan också bära på sjukdomar och parasiter som ursprungsarterna inte utvecklat motståndskraft mot.
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.
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Anvisning för uppfödare av varghybrider
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