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Rapportera främmande
arter i vår kustmiljö
I Sveriges hav, sjöar och
vattendrag finns idag över
hundra främmande arter.
Flera av dessa bedöms
vara invasiva. Ytterligare
främmande arter finns i
vårt närområde och är så
kallade dörrknackararter.
Invasiva arter är ett av de
största hoten mot den
biologiska mångfalden.

Efterlysning!

Rapportera fynd

Har du sett en krabba i Stockholms
skärgård eller något annat djur eller
en växt som verkar främmande i vår
kustmiljö?

Du som tillbringar mycket tid i,
intill och på vattnet kan bidra
till kunskapsläget! Om du hittar
en främmande art, rapportera
ditt fynd. Du kan göra det via
webbtjänsten Rappen (Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU). Här
finns också foton och information
tillgängligt.

Främmande arter i vatten har ofta tagit
sig hit via fartygs barlastvatten eller
skrovpåväxt, men kan sedan spridas
vidare, bland annat via fritidsbåtar och
fiskeredskap.
Vissa främmande arter blir invasiva. De
kan orsaka allvarlig skada på ekosystem
och infrastruktur eller sprida sjukdomar
till inhemska arter vilket medför stora
kostnader för samhälle och enskilda.

Kartläggningen av främmande arter
sker idag till stor del via enskilda
medborgares inrapportering till
Rappen och Artportalen (SLU).

Svartmunnad smörbult

Kinesisk ullhandskrabba

Vitfingrad brackvattenskrabba

Smal vattenpest

Dessa arter kan du hitta

Förhindra spridning

Arter att hålla koll efter längs kusten, och som
du kan rapportera i Rappen, är exempelvis
svartmunnad smörbult, kinesisk ullhandskrabba,
vitfingrad brackvattenskrabba och smal vattenpest.

Fritidsbåtar kan sprida invasiva främmande arter
när man färdas mellan olika vatten, exempelvis
mellan olika delar av skärgården eller från hav
till insjö.

Två andra främmande arter som kan dyka upp längs
kusten är amerikansk trågmussla och trekantig
brackvattenmussla. Dessa finns inte med i Rappen
men kan rapporteras via Artportalen. Mer fakta om
invasiva främmande arter i vatten finns hos Havsoch Vattenmyndigheten.

Här är några tips på hur du kan förhindra spridning
av invasiva arter:

Scanna QR-koden och rapportera främmande arter!
(På Artportalen måste du skapa ett konto för att
kunna rapportera.)
Rappen

Artportalen

Havs- och
vattenmyndigheten

f Rengör båten och låt den torka innan du
använder den på ny plats. Glöm inte
att tömma ur vattnet under durken.
f Undvik att köra båten genom
växtlighet. Växtdelar, som rötter och
skott, kan flyta iväg och bilda nya
bestånd.

TI PS

f Rengör fiskeredskap och annan utrustning och
använd inte agn från andra vatten.
Läs mer om åtgärder för att hindra spridning av
invasiva arter och få fler tips för ett miljövänligare
båtliv på webbplatsen Båtmiljö (batmiljo.se).
Tack på förhand för din hjälp!

Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för miljöanalys
Tfn: 010-223 10 00 (vxl)
www.lansstyrelsen.se/stockholm
ISBN: 978-91-7937-189-0

!

