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UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM INVASIVA FRÄMMANDE ARTER AV NATIONELL
BETYDELSE
Sammanfattning
Inom Europeiska unionen har utfärdats en förteckning över sådana invasiva främmande arter
som kan tränga undan de ursprungliga djur- och växtarterna i unionen eller orsaka annan
skada på naturens mångfald. De arter som ingår i EU:s förteckning får inte importeras till EU,
födas upp eller odlas, säljs eller transporteras inom unionen. Utsläpp av sådana arter i miljön
är förbjudet. EU-förteckningen över skadliga främmande arter kompletteras allt emellanåt,
senast i augusti 2017.
Förutom de arter som finns på EU-förteckningen förkommer det i Finland eller till Finland
kan importeras djur- och växtarter som är skadliga för våra ursprungliga arter eller som kan
utgöra en risk för människors hälsa. Om sådana djur- och växtarter som är invasiva i Finland
bestäms genom en förordning av statsrådet. Dessa arter får inte importeras från ett land utanför EU eller från en EU medlemsstat, födas upp eller odlas eller släppas ut i miljön. Genom
förordning kan det även föreskrivas om undantag från importförbud och andra förbud som
gäller arter av detta slag, förutom från förbudet att släppa ut främmande arter i miljön.
Gällande förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015) trädde
i kraft den 1 januari 2016. I de arter som regleras genom förordningen ingår för närvarande
sex djurartsgrupper och fem enskilda djurarter samt en växtart. Dessa arter utgör den nationella förteckningen över invasiva främmande arter. Det är nödvändigt att lägga till nya arter på förteckningen.
Genom den föreslagna förordningen fogas till arterna en djurartsgrupp och tre djurarter
samt nio växtarter. En växtart som ingår i den gällande förordningen stryks, eftersom arten
sedermera har införts i EU-förteckningen.
De invasiva främmande arterna av nationell betydelse omfattar för närvarande även varghundar, dvs. hybrider mellan tamhund och varg, som inte får importeras. Det föreslås att bestämmelserna ändras så att även uppfödning, försäljning och annat innehav av varghundar
ska vara förbjudet.
De djur- och växtarter som ingår i förslaget till förordning har inte någon nämnvärd ekonomisk betydelse. Vissa djurarter i förteckningen kan även hållas som sällskaps- och hobbydjur,
vilket har beaktats i förordningens övergångsbestämmelser.
För att bestämmelserna ska vara tydliga genomförs de ovan föreslagna ändringarna genom
att den nuvarande förordningen ersätts med en ny.
Utkastet till förordning har beretts i jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med en expertgrupp. Gruppen har haft företrädare från jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Tullen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga
Finland, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Skogsindustrin rf, Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry, Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry, Suomen
lemmikkiliitto ry och Finlands naturskyddsförbund rf samt Naturhistoriska centralmuseet Luomus.
Ytterligare uppgifter i jord- och skogsbruksministeriet ger lagstiftningsråd Pekka Kemppainen, tfn 0295 16 2456 (fornamn.efteramn@mmm.fi) och konsultativ tjänsteman Johanna Niemivuo-Lahti (fr.o.m. den 5 mars), tfn 0295 16 2259 (fornamn.efternamn@mmm.fi).

