Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till akvarieföreningar 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 akvarieföreningarna ska kunna 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.
Vattenväxtart som togs in i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter 1.6.2019:
Vattenpest Elodea canadensis
Arter som sedan 2016 hört till den nationella förteckningen är till exempel:
Bergvattensalamander Ichtyosaura alpestris
Pelophylax Pelophylax
Arter som sedan 2016 hört till EU-förteckningen är till exempel:
Afrikansk vattenpest Lagarosiphon major
Amerikansk dvärgkräfta Orconectes limosus
Gulvårtskräfta Faxonius virilis
Storslinga Myriophyllum aquaticum (sedan 2017)
Kamslinga Myriophyllum heterophyllum (sedan 2017)
Kabomba Cabomba caroliniana
Vattenhyasint Eichhornia crassipes
Gul skunkkalla Lysichiton americanus
Marmorkräfta Procambarus fallax f. virginalis
Rödörad vattensköldpadda Trachemys scripta
Röd sumpkräfta Procambarus clarkii
Amursömnfisk Perccottus glenii
Bandslättning Pseudorasbora parva
Flytspikblad (penningablad) Hydrocotyle ranunculoides
Fiskar och vattenväxter som kommer att tas in i EU-förteckningen sommaren 2019:
Solabborre Lepomis gibbosus
Korallmal Plotosus lineatus
Vattenflockel Gymnocoronis spilanthoides
Jättesimbräken Salvinia molesta

Vad kan jag göra?
Du ska inte välja främmande arter till ditt akvarium och ta bort de främmande arterna från akvariet. Se till
att inga djur slipper ut och att växtdelar eller djur inte hamnar i naturen när du till exempel byter vatten i
ett akvarium. Du får inte heller beställa de främmande arter som finns upptagna på förteckningarna på
nätet. Notera att populära akvarieväxter som ingår i förteckningarna finns till salu i Finland och i Europa
även under falska namn. Om du haft en främmande djurart som sällskapsdjur innan den har tagits upp i EUförteckningen 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 sluppit ut från ett akvarium 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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