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Remiss avseende förslag till förordning om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
 

Skogsindustrierna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Nedan 

följer våra synpunkter.  

 

Skogsindustrierna anser att det är positivt med ett gemensamt regelverk inom 

Europa (EU) vad gäller invasiva främmande arter. Vi har ett antal främmande 

skadegörare; svampar, insekter och även däggdjur, som utgör hot mot både 

ekonomiska intressen och inhemska arter. En samordning vad gäller bekämpning 

och även förbud mot införsel är därmed positivt. 

 

Vi delar också synen att regelverket ska begränsas till de skadligaste arterna där vi 

gemensamt kan se fördelar av en samlad insats.  

 

När det gäller bedömningen av vilka arter som är invasiva och av betydelse inom 

EU krävs en transparent, rättssäker och vetenskaplig bedömning där artens 

påverkan på ekonomi, människors hälsa och inhemska arter ingår. Kommissionen 

föreslår att 3 % av ca 1500 invasiva främmande arter ska prioriteras. Det kommer 

naturligtvis ha stor betydelse om dessa arter ska prioriteras landsvis (3 % per 

land), eller på EU-nivå. Skogsindustrierna anser att arternas betydelse för EU som 

helhet bör vara avgörande. Risken är annars att arter som inte är av betydelse på 

EU-nivå får oproportionerligt stort utrymme för att de väljs ut i en nationell 

process. Skogsindustrierna deltar gärna i en fortsatt diskussion kring vilka arter 

som ska bedömas som invasiva. 
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