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Statsrådets förordning  

om ändring av statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva 

främmande arter  

  I enlighet med statsrådets beslut 

  ändras i statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter 

(704/2019) 2 § och punkt 5 i bilaga A samt bilaga B till förordningen 

som följer: 

 

2 § 

Undantag som gäller djur- och växtarter 

På de arter som avses i 3–4 punkten i bilaga A tillämpas inte 4 § i lagen om främmande arter. 

De i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbuden tillämpas inte på 

1) individer av de arter som avses i 1–4 punkten i bilaga A när individerna används i verksamhet som 

avses i ett tillstånd att hålla djurpark enligt 20 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996) eller i 

verksamhet som avses i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller 

undervisningsändamål (497/2013), 

2) individer av de arter som avses i punkt 1.1 i bilaga A när individerna används som pälsdjur eller 

som avelsdjur inom pälsdjursuppfödningen. 

Det i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbudet mot att föda upp eller 

odla invasiva främmande arter av nationell betydelse tillämpas inte på den art som avses i punkt 6.4 

i bilaga B. 

 __________ 

Denna förordning träder i kraft den          20  . 

Sådana individer av i 1–5 punkten i bilaga A avsedda arter som innehavaren lagligt har fått i sin 

besittning och som när denna förordning träder i kraft används i permanenta djurutställningar enligt 

20 § 2 mom. i djurskyddslagen får innehas tills de dör en naturlig död. 

De i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna förbuden, med undantag för 

importförbudet, tillämpas på de arter som avses i punkt 6.2 och 6.3 i bilaga B från och med den 1 juni 

2025. Dessutom tillämpas de i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter föreskrivna 

förbuden, med undantag för förbudet mot att föda upp eller odla, på den art som avses i punkt 6.4 i 

bilaga B från och med den 1 juni 2025. 

 

Helsingfors den       20  . 

Jord- och skogsbruksminister 

Lagstiftningsråd 
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Bilaga A 

DJUR 

----------------------------------------------------- 

5 Blötdjur 

5.1 spansk skogssnigel Arion vulgaris 

5.2 svarthuvad snigel Krynickillus melanocephalus 

 

Bilaga B 

VÄXTER  

1 Korgblommiga växter Asteraceae 

1.1 hampstånds Jacobaea cannabifolia 

1.2 kanadensiskt gullris Solidago canadensis 

1.3 höstgullris Solidago gigantea 

1.4 jättegullris Solidago altissima 

2 Balsaminväxter Balsaminaceae 

2.1 apelsinbalsamin Impatiens capensis 

3 Ärtväxter Fabaceae 

3.1 sandlupin Lupinus nootkatensis 

3.2 blomsterlupin Lupinus polyphyllus 

4 Dybladsväxter Hydrocharitaceae  

4.1 vattenpest Elodea canadensis 

5 Slideväxter Polygonaceae 

5.1 parkslide Reynoutria japonica 

5.2 jätteslide Reynoutria sachalinensis 

5.3 hybridslide Reynoutria x bohemica 

6 Rosväxter Rosaceae 

6.1 vresros Rosa rugosa, inkl. Rosa rugosa f. alba 

6.2 rönnspirea Sorbaria sorbifolia 

6.3 vitspirea Spiraea alba  

6.4 häggmispel Amelanchier spicata 
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7 Kinesträdsväxter Sapindaceae  

7.1 tysklönn Acer pseudoplatanus 


