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BESLUT OM HANTERINGSPLAN FÖR BEKÄMPNING AV INVASIVA FRÄMMANDE ARTER 

Bakgrund 

Enligt 9 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015, lagen om 
främmande arter) ska jord- och skogsbruksministeriet godkänna två planer och en analys med vilkas 
hjälp Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering 
av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EU:s förordning om invasiva främmande 
arter) verkställs. Planerna och analysen är följande: 

− en i artikel 13 i EU:s förordning om invasiva främmande arter avsedd analys och 
handlingsplan för förhindrande av oavsiktlig introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter, samt 

− en plan för hanteringsåtgärder enligt artikel 19 i EU:s förordning om invasiva främmande 
arter. 

Ministeriet godkände hanteringsplanen för arterna i EU:s första förteckning över invasiva främmande 
arter 13.3.2018, för arterna i den första EU kompletteringsförteckningen 23.5.2019 och för 
bekämpning av nationellt fastställda invasiva främmande arter 27.10.2020. Den hanteringsplan som 
nu lagts fram för att godkännas grundar sig på utredningar och förslag som jord- och 
skogsbruksministeriet lät utarbeta för den 2. kompletteringsförteckningen till EU-förteckningen över 
invasiva främmande arter år 2020. Denna hanteringsplan kompletterar jord- och 
skogsbruksministeriets ovannämnda tidigare godkända hanteringsplaner för bekämpning av 
invasiva främmande arter. 

Hörande 

I enlighet med 9 § i lagen om främmande arter gav jord- och skogsbruksministeriet de myndigheter 
och intressegrupper vilkas rätt eller fördel ärendet berör samt de riksomfattande föreningar och 
stiftelser som avses i 186 § i miljöskyddslagen (527/2014) tillfälle att 5.2–22.3.2021 avge utlåtanden 
om utkasten till planer. Ett sammandrag av utlåtandena finns på ministeriets webbplats på adressen 
www.mmm.fi. 

Beslut 

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner den bifogade hanteringsplanen för bekämpning av 
invasiva främmande arter. Planen innefattar en i artikel 13 i EU:s förordning om invasiva främmande 
arter avsedd analys och handlingsplan samt en i artikel 19 i förordningen avsedd plan för 
hanteringsåtgärder. Planen kompletterar de hanteringsplaner som jord- och skogsbruksministeriet 
godkänt 13.3.2018, 23.5.2019 och 27.10.2020. 
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Information om beslutet 

Information om den godkända planen ges i det allmänna datanätet. 

Tillämpade bestämmelser 

Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) 9 §. 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 

Konsultativ tjänsteman Johanna Niemivuo-Lahti 

Bilagor Hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter 8.6.2021 
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