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Sammanfattning
En effektiv övervakning av förekomst av skadegörare är nyckeln till tidig 
upp täckt av förekomst av karantänsskadegörare. Om upptäckten görs tidigt så kan 
i sin tur kostnaderna för bekämpningen minimeras, och sannolikheten att lyckas 
ökar.

Det överordnade målet för undersöknings- och övervakningsverksamheten är att 
bidra till att hindra etablering och spridning av växtskadegörare i Sverige, och i 
förlängningen också till EU och andra länder. Inventeringar bidrar därmed till 
att upprätthålla en god växtskyddsstatus till gagn för växtproduktionen inom 
jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, och därmed till konkurrenskraftiga 
företag och sysselsättning på landsbygden. Förutom skyddet av växter på Sveriges 
territorium stödjer detta möjligheten att exportera svenska växtprodukter på ett 
säkert sätt. Ett effektivt växtskydd skyddar också biodiversitet, landskapsbild och 
rekreationsvärden och är av brett samhälleligt intresse.

Den nya EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, som troligen 
kommer att antas under 2016, och börja tillämpas från 2019, ställer ökade krav 
på medlemsstaternas inventeringar. Förordningen kräver att alla reglerade och 
potentiella karantänsskadegörare inventeras. Det finns 327 organismer/grupper i 
förteckningarna, att jämföra med det 20-tal vi traditionellt har arbetat med. Den 
stora ökningen i kombination med målsättningen att ta fram en effektiv invente-
ringsstrategi gör att vi måste prioritera hur resurserna ska användas.

Utredningen har tagit fram en stor mängd information som är nödvändig för att 
utforma en strategi för övervakning av växtskadegörare. 

• Det stora antalet arter gallrades för att avskilja sådana som inte är relevanta 
för Sverige, av regleringsmässiga skäl, eller för att klimat eller värdväxtför-
hållanden är ogynnsamma. 

• För de 216 organismer/grupper som återstod tog utredningen fram information 
om spridningsvägar, tekniska metoder för detektion, lämpliga miljöer och 
tidsperioder för inventering. 

• Vi har riskklassificerat arterna och rankat dem baserat på skadepotential och 
värdet på de hotade värdväxterna. 

• För att uppskatta kostnaderna för alla de arter vi hittills inte arbetat med 
användes kostnadsschabloner baserade på nuvarande inventeringar. Vi  
beräknade den möjliga intensiteten (antal besök, provtagningsplatser).

Utredningen ger förslag till samordning inom inventeringssystemet och samver-
kan med andra övervakningsverksamheter för att effektivisera inventeringarna. 
Arterna samordnas där metod, tid och plats medger, så att kostnader för såväl 
metodtillämpning och resor kan fördelas på flera inventeringar. Möjligheter till 
samverkan finns också med andra verksamheter, exempelvis Jordbruksverkets 
kontroller och andra myndigheters övervakningar i andra syften, och även där kan 
reskostnader reduceras.

En riskbaserad modell har använts för att beräkna fördelningen av resurser mellan 
skadegörarna. Storleksordningen för en inventeringsbudget har också beräknats. 
Modellen behöver kalibreras och utvecklas vidare, men de beräkningar som gjorts 



visar att nuvarande budget inte kommer att räcka. En budgetnivå på omkring 13 
miljoner kronor kommer att krävas för att klara den stora utvidgningen i antalet 
arter utan att sänka kvaliteten i inventeringarna. De växtvärden vi använde för 
riskberäkningarna tog endast hänsyn till produktionsvärden. Om värden för 
biodiversitet och ekosystemtjänster lades till skulle fördelningen mellan arter och 
troligen också budgetnivån påverkas.

Förutom kostnaderna för själva inventeringsarbetet tillkommer kostnader för 
planering, styrning och utveckling. Även kostnader för datasystem och generell 
övervakning tillkommer. Dessa kostnader har inte beräknats i utredningen.

En rad förslag för utveckling ges, bland annat hur samarbete med andra delar av 
samhället kan läggas upp genom generell övervakning, där kompetenta personer 
kan rapportera in observationer till växtskyddsmyndigheten.



Summary
An efficient surveillance system is key to early detection of the presence of 
quarantine pests. If early detection is achieved, the costs for control can be 
lowered and the success rate increased.

The overarching aim of the surveillance system is to contribute to the prevention 
of establishment and spread of plant pests in Sweden, and by extension to the 
EU and other countries. Surveillance thereby contributes to the protection of 
plant health, which benefits plant production within agriculture, horticulture and 
silviculture, and thereby to competitive enterprises and employment in rural areas. 
In addition to the protection of plants on Swedish territory, this also supports 
the possibilities for safe export of Swedish plant products. An efficient plant 
protection also safeguards biodiversity, landscape and recreational values, and is 
of broad societal interest.

The new EU regulation on protective measures against pests of plants, which is 
expected to be decided in 2016 and to be implemented from 2019, will increase 
the requirements on surveillance in the member states. The regulation requires 
that all regulated and potential quarantine pests be included in the surveillance. 
There are 327 organisms/groups in the lists, which may be compared to ca 20 
species in the present Swedish surveillance programme. The great increase in the 
number of species, combined with the aim to develop an efficient surveillance 
strategy, calls for a prioritization of resources.

The project has produced a large volume of information, which is necessary for 
the design of a strategy for surveillance of plant pests.

• The large number of species was screened to sort out those not relevant 
for Sweden, due to regulatory reasons, or because climate or host plants 
conditions were unfavorable.

• Regarding the remaining 216 organisms/groups information was produced 
on introduction pathways, technical methods for detection, appropriate 
environments, and seasons for surveys.

• The species were classified according to risk and ranked based on their 
damage potential and the value of endangered host plants.

• In order to estimate the costs of all the species where previous experience is 
lacking, cost templates were elaborated using present survey data. We also 
calculated the possible intensity (number of checks, sites etc).

The project makes proposals for coordination within the survey system, as well 
as cooperation with other monitoring systems, to increase the efficiency. Species 
are coordinated where method, timing and sites are shared, in order to divide the 
costs of implementation of methods and travel on several surveys. Cooperation 
with other monitoring systems, including phytosanitary controls and monitoring 
by other authorities for different aims, offer further opportunities to reduce travel 
costs.

A division of resources between pests has been calculated, using a risk based 
model. The level of a surveillance budget has also been calculated. The model 
needs further calibration, but calculations show that the present budget level will 



not suffice. A budget level of approximately 13 million SEK will be required to 
handle the large increase in species number without lowering the survey quality. 
The host plant values used for risk calculations only included production values. 
Extending the value factor to include biodiversity and ecosystem services would 
affect both resource division among pests and probably also the total budget level.

Aside from actual survey costs, additional costs pertain to planning, managing 
and developing the surveillance system. Also costs for a data system and for 
general surveillance will occur. These costs have not been calculated in the 
project.

A number of proposals for further development are given. One example is general 
surveillance, where competent persons would report observations to plant health 
authority. 
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1 Inledning

1.1 Uppdraget
Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag att ta fram en strategi för att 
upp fylla sitt ansvar som Sveriges växtskyddsmyndighet för att undersöka och 
övervaka förekomst av växtskadegörare som är karantänsskadegörare eller 
har potential att uppfylla kriterierna för att förtecknas som sådana. Uppdraget 
ska genomföras efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. I uppdraget ingår även att samråda 
med andra berörda myndigheter och universitet samt med relevanta intresse-
organisationer och ideella organisationer. 

SLU, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska bistå Jordbruksverket i arbetet 
med uppdraget inom sina respektive ansvarsområden.

1.2 Arbetssätt
En projektgrupp med deltagare från Jordbruksverket och SLU har arbetat med 
utredningen. Till projektet har en styrgrupp knutits med representanter för 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU. Projektet har  
presenterats på en workshop i april 2016. Karolina Åsman har skrivit avsnittet 4.4 
om kostnader.

Projektgruppen har bestått av:

Lars Bollmark (Jordbruksverket), projektledare

Kristof Capieau (Jordbruksverket)

Karolina Åsman (Jordbruksverket)

Karin Nordin (Jordbruksverket)

Helena Olsson (Jordbruksverket), del av tiden

Maria Hall Diemer (Jordbruksverket)

Åke Lindelöw (SLU)

Carl Appelqvist (Skogsstyrelsen)

Johan Näslund (Naturvårdsverket)
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1.3 Syfte
Utredningens syfte är att ta fram en strategi varigenom Jordbruksverket kan 
uppfylla sitt ansvar som Sveriges växtskyddsmyndighet för att undersöka och 
övervaka förekomst av reglerade och potentiella karantänsskadegörare. 

Jordbruksverket är Sveriges växtskyddsmyndighet, d.v.s. ansvarig myndighet för 
riskhantering avseende växtskadegörare. Myndigheten ska förebygga spridning  
av och bekämpa växtskadegörare, enligt 3 § i Jordbruksverkets instruktion1. 
Bemyndiganden för Jordbruksverkets arbete finns i växtskyddslagen2 och 
växtskyddsförordningen3.

Uppdraget omfattar alla karantänsskadegörare, såväl reglerade som potentiella. 
Karantänsskadegörare är sådana organismer som kan orsaka stor skada, och som 
inte är etablerade eller bara i begränsad omfattning förekommer inom EU. Om de 
påträffas ska de bekämpas i syfte att utrota dem, eller, om det inte går, innesluta 
dem så att vidare spridning förhindras. Karantänsskadegörare kan angripa 
växter och växtprodukter inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Men 
de kan också sprida sig utanför de produktionsmarkerna och göra skada i parker, 
grönområden, privata trädgårdar och vilda miljöer. Det kan leda till negativa 
konsekvenser för ekonomi, ekosystemtjänster, biodiversitet och sociala värden.

Det överordnade målet för undersöknings- och övervakningsverksamheten är att 
bidra till att hindra etablering och spridning av växtskadegörare i Sverige, och i 
förlängningen också till EU och andra länder. Därmed kan man minska ekono-
miska och miljömässiga skador och förluster till följd av angrepp av växtskade-
görare, nu och i framtiden. Förutom skyddet av växter på Sveriges territorium 
stödjer detta möjligheten att exportera svenska växtprodukter på ett säkert sätt.

För att Jordbruksverket ska kunna utföra sin uppgift att förebygga spridning av 
och bekämpa karantänsskadegörare krävs att myndigheten har information om 
förekomsten av sådana skadegörare. Det ligger alltså inom Jordbruksverkets 
ansvarsområde att se till att undersökningar och övervakning bedrivs på ett 
sådant sätt att behovet av data om förekomst av karantänsskadegörare tillgodoses 
på ett tillräckligt sätt för att ge stöd för åtgärder som utrotning och inneslutning 
av förekomster.

Information om förekomst av växtskadegörare behövs också för att utföra 
risk värderingar. Idag är tillgången till data ofta är en begränsande faktor i 
det riskvärderingsarbete som ligger till grund för en relevant och kostnads-
effektiv riskhantering. EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) 
åter kommer ofta till den begränsning tillgången till data utgör. Jordbruksverket 
trycker i sin rapport Riskvärdering av växtskadegörare (2014:14) på vikten av 
inventeringar och andra metoder för att samla in dessa data. 

Ökad internationell handel och resande leder tillsammans med förändringar 
i klimat och odlingssystem till markant ökade risker för introduktion av 
växt skadegörare till nya områden. 

1  Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

2  Växtskyddslagen (1972:318)

3  Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.
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Klimatförändringarna medför att växtskyddsproblemen kommer att öka i 
om fattning, och att nya utmaningar tillkommer. Klimatförändringen innebär 
förändrade väderförhållanden, vegetationsperioder och odlingszoner, och nya val 
av grödor och odlingsåtgärder. Det medför en ökning i omfattning av befintliga 
växtskyddsproblem och dessutom en ökad risk för etablering och spridning av för 
Sverige nya skadegörare. Jordbruksverket har i rapporten Vässa växt skyddet för 
framtidens klimat (2012:10) pekat på behovet av bland annat utökade inventerings-
insatser för att möte dessa förändringar. Skogsstyrelsen har i rapporten Beredskap 
vid skador på skog (3:2012) pekat på motsvarande behov.

Ett effektivt och hållbart växtskydd är av stor ekonomisk och ekologisk betydelse 
för Sverige. Arbetet med reglerade växtskadegörare går ut på att förhindra intro-
duktion och spridning av nya växtskadegörare, det är förebyggande och syftar 
till att undvika de ekonomiska och miljömässiga kostnader som uppkommer om 
skadegörarna skulle etableras. 

Utredningens syfte är att ta fram en strategi för Jordbruksverkets övervakning av 
förekomsten av reglerade och potentiella karantänsskadegörare. Det är ett verktyg 
som kontinuerligt kommer att behöva utvecklas för att möta förändringarna i 
riskbilden.

De val som görs i planeringen av inventering är avgörande för hur tidigt 
före komster av karantänsskadegörare och nya arter av växtskadegörare kan 
upptäckas, och därmed för bekämpningskostnader och sannolikheten att lyckas 
med utrotningssatsningar. Valen inkluderar vilka skadegörare som ska omfattas, 
geografiska områden och tidsperioder, metoder, provtagningsfrekvens mm. 

1.4 Avgränsningar för utredningen
När det gäller växter omfattar definitionen av växtskadegörare i den nya 
EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, i första hand 
parasit ära växter. Endast om invasiva främmande växter kan anses orsaka 
särskilt all varliga skador kan de komma att omfattas av den lagstiftningen. 
Utgångspunkten är istället att invasiva främmande växter kommer att omfattas 
av den nyligen beslutade EU-förordningen om invasiva främmande arter4. Den 
förordningen gör dock undantag för arter som regleras i andra EU-rättsakter. 
Hur den nya EU-förordningen om växtskadegörare kommer att tillämpas är ännu 
så länge oklart och därmed också i vilken utsträckning att omfatta några växter 
(förutom de parasitära). 

I utredningen har vi provisoriskt tagit med de arter av invasiva främmande växter 
som finns med i EPPO:s Alert List.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om 
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
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1.5 Definitioner av begrepp
I denna utredning används följande begrepp och akronymer enligt definitionerna 
nedan:

Växtskadegörare: Any species, strain or biotype of pathogenic agents, animals 
or parasitic plants injurious to plants or plant products (förslag till definition i 
EU:s kommande förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare).

Karantänsskadegörare: Växtskadegörare som inte förekommer inom EU eller 
har en begränsad utbredning, och som kan etablera och sprida sig och har  
potential att orsaka allvarliga (direkta eller indirekta) skador på växter eller 
växtprodukter. Eventuella förekomster av dessa skadegörare ska utrotas. 

IPPC: Den internationella växtskyddskonventionen (International Plant 
Protection Convention).

ISPM: IPPC:s internationella standarder för växtskyddsåtgärder (International 
Standards for Phytosanitary Measures).

EPPO: Den europeiska växtskyddsorganisationen (European and Mediterranean 
Plant Protection Organization).

Inventering: procedurer med vilka växtskyddsmyndigheten samlar information 
om skadegörare på bestämda platser och under en definierad tidsrymd. Syftet kan 
vara att påvisa nya förekomster, avgränsa angrepp eller övervaka populationer. 
Detta är officiell verksamhet och ska planläggas av växtskyddsmyndigheten. 
Termen har översatts från engelskans ’specific surveys’ (se ISPM 5 och 6).

Generell övervakning: en process där information om skadegörare samlas från 
många källor. Termen har översatts från engelskans ’general surveillance’ (se 
ISPM 5 och 6).
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2 Bakgrund

2.1 Lagstiftning om inventering

2.1.1 EU-lagstiftning

Undersökningar av förekomst av karantänsskadegörare bedrivs för närvarande  
av Jordbruksverket utifrån de krav som ställs i gällande EU-lagstiftning. 
Förutsättningarna för verksamheten kommer dock att ändras till följd av den 
pågående översynen av EU:s lagstiftning på området, genom det s.k. Santé-
paketet. En preliminär politisk överenskommelse om den nya EU-förordningen 
om skyddsåtgärder mot växtskadegörare nåddes i december 2015. Den förväntas 
bli formellt antagen under 2016.

Inventering berörs mer eller mindre på flera ställen i gällande EU-lagstiftning: 
Råds direktivet 2000/29/EG5, kontrolldirektiv för potatis samt relevanta 
kommissions beslut. Rådsdirektivet ger mycket knapphändiga informationer 
om medlemsstaternas inventeringar. Uttryckliga anvisningar för inventering 
ges endast i fråga om skyddade zoner (se avsnitt 3.1.2). För den stora mängden 
karantäns skadegörare sägs endast att medlemsstaterna ska rapportera förekomst 
av skadegörare som tidigare inte påvisats där (artikel 16.1 och 16.2). Det 
för  utsätter förstås att förekomster detekteras, eller att information samlas in på 
annat sätt, men detta lämnas underförstått i direktivet. Angående kommissions-
beslut och kontrolldirektiv, se avsnitt 3.1.1 respektive 3.1.3.

Den nya EU-förordningen ställer tydligare och mer omfattande krav på 
medlems     staternas inventeringsarbete, i linje med översynens fokusför-
skjutning till förebyggande och tidiga åtgärder. kommissionen föreslår att alla 
EU-karantänsskadegörare och potentiella sådana ska omfattas av någon form av 
inventering, och en miniminivå avseende metoder anges. Förordningen ska enligt 
förslaget börja tillämpas tre år efter att den träder i kraft, d.v.s. tidigast 2019. Det 
kommer att krävas en anpassning av de svenska inventeringarna.

Kommissionens förordningsförslag ska också ses mot bakgrund av kraven på 
parterna till IPPC (den internationella växtskyddskonventionen) att bevaka 
sina territorier avseende förekomst av växtskadegörare och genomslaget för 
WTO-avtalet inom området, det s.k. SPS-avtalet. Trovärdiga undersöknings-
program för växtskadegörare inom EU utgör grunden för att kunna motivera 
restriktioner vid import till EU och för marknadstillträde för växter och 
växt produkter vid export.

5  Rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter 
förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen
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Följande krav ställs i artikel 21 i den nya EU-förordningen. Inventeringarna ska:

• utformas med utgångspunkt i risken för att skadegöraren förekommer i 
området ifråga

• utföras av den ansvariga myndigheten åtminstone genom visuell granskning, 
och där så krävs även av provtagning och analyser.

• äga rum på alla relevanta platser, och ska inkludera lokaliteter, fordon,  
maskiner och förpackningar.

• baseras på goda vetenskapliga och tekniska principer 

• utföras vid lämpliga tidpunkter för att detektera den aktuella skadegöraren

Ett undantag från inventeringskraven föreslås för skadegörare som inte är 
relevanta för landet ifråga:

Dessa inventeringar behöver inte utföras för sådana skadegörare för vilka 
det otvetydigt kan fastslås att de inte kan etablera eller sprida sig i den 
berörda medlemsstaten, på grund av klimatförhållanden eller frånvaro av 
värdväxter.

EU-reglerna utgår från risken i medlemslandet. Det blir därmed upp till medlems-
landet att värdera vilken risk skadegörarna utgör i landet, och att utforma sina 
inventeringar därefter. 

Artikel 21 innehåller inget bemyndigande till kommissionen att ta fram detalj-
regler, s k sekundärlagstiftning, för hur inventeringarna ska utföras. Det bemyn-
digande som finns gäller hur rapporteringen ska ske. Det bör betyda att utform-
ningen av inventeringarna lämnas till nationellt beslutsfattande.

Genom Santé-paketet infördes också med Utgiftsförordningen6 en möjlighet till 
medfinansiering av medlemsstaternas inventeringar. Det gäller inte alla skadegö-
rare utan kommissionen ska varje år ta fram en arbetsplan som anger vilka skade-
görare som kan få bidrag den kommande säsongen (se vidare 4.7.2).

2.1.2 Svensk lagstiftning

Jordbruksverket är Sveriges växtskyddsmyndighet, d.v.s. ansvarig myndighet för 
riskhantering avseende växtskadegörare. Myndigheten ska förebygga spridning 
av och bekämpa växtskadegörare, enligt 3 § i Jordbruksverkets instruktion. 

För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera spridning 
av reglerade växtskadegörare ger växtskyddslagen och växtskyddsförordningen 
Jordbruksverket rätt att undersöka växter, växtprodukter, jord eller annat odlings-
substrat, mark, lokaler, transportmedel, förpackningar, redskap eller andra 
föremål som kan hysa växtskadegörare. 

6  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 
2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, 
djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 
2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) 
nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande
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2.2 Ändamål med inventeringar
Inventeringar kan göras för flera ändamål.

1. Tidig upptäckt för effektiv bekämpning.

2. Visa att Sveriges territorium är fritt från arter som utgör hot här. Detta 
utgör grund för att införa och upprätthålla importrestriktioner. 

3. Visa att hela eller delar av Sveriges territorium är fria från arter som vi 
önskar få eller upprätthålla skyddad zon för.

4. Visa att hela eller delar av Sveriges territorium är fritt från arter som utgör 
hot i annat land. Detta görs för att understödja marknadstillträde och 
export.

5. Avgränsningsinventeringar vid angrepp

6. Verifiering av bekämpningsinsatser

Utredningen har fokuserat på det första ändamålet: tidig upptäckt. Ju tidigare 
efter en introduktion skadegöraren detekteras desto snabbare kan relevanta åtgär-
der sättas in. Sannolikheten att lyckas med exempelvis en utrotning blir då större. 
Och om spridningen inte hunnit bli så stor blir kostnaderna för åtgärderna lägre.

Det säkraste sättet att hindra introduktion av nya skadegörare är att hindra deras 
ankomst genom handelsregler och kontroller. Dessa åtgärder kan dock inte helt 
förebygga introduktioner, och därför behövs även inventering och utrotningsåt-
gärder. Exempel på lyckade utrotningsinsatser finns sammanställda7. I Sverige har 
begränsade förekomster utrotats i växthusmiljö, där odlingsmiljön i sig bidrar till 
att minska smittspridningen, och i potatisodlingen, där detaljerade inventerings- 
och kontrollregler bidrar till framgången. Skadegörare som etablerar sig ute i 
landskapet är betydligt svårare att fullt ut detektera och utrota.

Ändamål 2 bygger på ändamål 1 samt antagandet att landet sedan tidigare är fritt 
från skadegöraren. Detta antagande är inte alltid oproblematiskt. Exempelvis 
har den reglerade svampen Scirrhia pini visats ha förekomster på flera platser 
i Sverige, utan att vi tidigare påvisat den. För att säkert kunna uttala sig om att 
större områden är fria från en skadegörare skulle inventeringar behöva göras 
som inte fokuserar på högriskområden för införsel utan täcker större arealer av 
värdväxter. Det kräver dock stora resurser att fortlöpande utföra sådan bevakning. 

Inventeringar för att upprätthålla skyddade zoner enligt ändamål 3 ingår i utred-
ningens upplägg. Inventeringar inför en ansökan om skyddad zon kan dock kräva 
särskilt utformade inventeringar, och ligger utanför utredningen.

Ändamål 4 kan nås med hjälp av ändamål 1, men bara när mottagarlandets regle-
rade arter är desamma som EU:s (Sveriges). Ett exempel på en skadegörare som 
är reglerad i många länder världen över är tallvedsnematod, och den inventeras i 
Sverige. Många andra arter som regleras i mottagarländer omfattas däremot inte 
av våra inventeringar. Arten kan vara väl etablerade här. Det är också så att arter 

7  Liebhold et al. 2016. Eradication of Invading Insect Populations: From Concepts to Applications. 
Annu. Rev. Entomol. 61:335-52.
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som inte gör större skada i sin ursprungsmiljö kan uppträda som allvarliga skade-
görare när de förs över till en ny miljö, ibland angrips t o m nya växtslag. När 
mottagarländer ställer krav på svenska exportsändningar utifrån skade görare som 
vi inte själva har reglerade så kan marknadstillträdet kräva särskilda satsningar. 
Sverige bedriver idag regelbundet en sådan exportrelaterad inventering, nämligen 
den för päronpest (Erwinia amylovora). Det motiveras av EU-krav (bilaga 4.A.II 
till direktiv 2000/29/EG) för att Sverige ska kunna sälja värdväxter, t ex frukt-
växter, till andra EU-länder baserat på områdesfrihet.

Ändamål 5 och 6 ingår i en annan fytosanitär procedur; bekämpning. Om 
angrepp av en skadegörare detekteras så behöver det angripna området avgränsas. 
Eventuellt kan inventeringar av fler områden behövas, om det finns risk att skade-
göraren introducerats eller spritts till flera platser. För vissa skadegörare, de s.k. 
prioriterade karantänsskadegörarna, kommer EU i och med PHR-förordningen att 
kräva att medlemsstaterna har beredskapsplaner för. I dessa planer bör metoder 
för inventering finnas med. Sverige kan välja att ta fram beredskapsplaner för 
ytterligare arter. För övriga karantänsskadegörarna får metodiken tas fram utifrån 
det aktuella läget.

2.3 Relationen mellan inventering och 
Jordbruksverkets kontroller

Gränsdragningen mellan inventeringar och växtskyddsmyndighetens kontroller 
av EU-handeln påverkas av den översyn av EU:s regelverk som görs i det s.k. 
Santé-paketet. Hittills har det funnits EU-krav på att medlemsländerna ska utföra 
slumpmässiga kontroller av växter och växtprodukter som förflyttas på den inre 
marknaden, s.k. marknadskontroll. Med den nya ordningen kommer motsvarande 
kontroll att vara en del av de inventeringsprogram som medlemsländerna ska ta 
fram. 

Inventeringen ska inte dubblera de kontroller i handeln som Jordbruksverket 
bedriver utifrån andra regler. Men den kan utföras parallellt eller i anslutning 
till de kontrollerna. Ett exempel är import av rundvirke, där själva sändningen 
omfattas av importkontroll, medan inventeringen kan riktas in på lastrumsskräp 
eller bestånd av värdväxter i hamnens omedelbara omgivningar. På motsvarande 
vis kan plantor vara föremål för inventering i en plantskola om detta inte görs i 
någon annan fytosanitär verksamhet, eller så kan inventering ske i plantskolans 
omgivningar. 
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3 Nuvarande inventeringar
Sverige bedriver idag inventeringsverksamhet i enlighet med de krav som ställs i 
EU-lagstiftningen (se avsnitt 2.1.1). 

Det nuvarande inventeringsprogrammet omfattar 19 arter som inventerats under 
en lång följd av år. Den medfinansiering som EU nyligen infört har gjort att 
Sverige har tagit med ytterligare arter under åren 2015 och 2016. År 2015 tillkom 
13 arter och år 2016 tillkom 11 arter utöver de traditionella. Vilka arter som 
läggs till varierar från år till år, beroende på att listan över de arter som EU ger 
med finansiering förändras mellan åren. Åtta av de medfinansierade arterna var 
för Sveriges del desamma åren 2015 och 2016.

3.1 Organismer som inventeras idag

3.1.1 EU:s kommissionsbeslut

I Kommissionens nödåtgärdsbeslut regleras organismer när åtgärder behöver 
vidtas på grund av akuta växtskyddshot mot EU. Tabell 1 listar de beslut som är 
relevanta för inventering i Sverige. Fyra av nödåtgärdsbesluten gäller sådana arter 
som redan är reglerade i direktiv 2000/29/EG, medan sju av besluten gäller dittills 
oreglerade arter.

Tabell 1. Inventeringar enligt EU-kommissionens nödåtgärdsbeslut.

Art Svensk benämning KOM beslut nr Reglerad även i dir. 
2000/29/EG

Anoplophora chinensis Kinesisk långhorning 2012/138 X

Anoplophora glabripennis Kinesisk långhorning 2015/893 X

Bursaphelenchus xylophilus Tallvedsnematod 2015/226 X

Epitrix spp 4 arter jordloppor på 
potatis

2012/270

Gibberella circinata Svamp på tall 2007/433

Phytophthora ramorum Svamp på främst lövträd 
och -buskar

2013/782

Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae

Bakterie på kiwi 2012/756

Rhynchophorus ferrugineus Röd palmvivel 2010/467

Xylella fastidiosa Bakterie på många 
lövträd och -buskar

2015/789 X

EU:s krav i nödåtgärdsbesluten begränsas oftast till att medlemslandet ska utföra 
inventering och rapportera resultatet. I vissa av besluten anges detaljer i någon 
mån, oftast vilken typ av växtmaterial som ska undersökas. Däremot ställs inga 
krav på intensiteten (antal platser, prover etc). 
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3.1.2 Skadegörare som Sverige har skyddad zon för

Sverige har för närvarande skyddad zon för fyra skadegörare. De ska övervakas 
genom regelbundna och systematiska inventeringar, enligt krav i artikel 2.1.h till 
rådsdirektiv 2000/29/EG.

Sveriges skyddade zoner:

• Bomullsmjöllus (Bemisia tabaci)

• Kastanjekräfta (Cryphonectria parasitica)

• Koloradoskalbagge (Leptinotarsa decemlineata)

• Tomatbronsfläckvirus (Tomato spotted wilt tospovirus TSWV)

3.1.3 Potatisskadegörare enligt kontrolldirektiven

I EU:s regelverk finns fyra s.k. kontrolldirektiv. De handlar om fem arter, 
alla skadegörare på potatis. Samtliga är även reglerade i 2000/29/EG. 
Kontrolldirektiven ställer krav på regelbundna inventeringar i medlemsländerna.

Kontrolldirektiven omfattar:

• Ljus ringröta (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus)8

• Mörk ringröta (Ralstonia solanacearum)9

• Vit och gul potatiscystnematod (Globodera pallida, resp. Globodera 
rostochiensis)10

• Potatiskräfta (Synchytrium endobioticum)11

3.1.4 Krav för EU-handel

De skadegörare för vilka områdesfrihet åberopas i EU-handeln (bilaga 4.A.II till 
direktiv 2000/29/EG) ska inventeras för att verifiera områdesfriheten.

Sverige bedriver för närvarande regelbundna inventeringar för päronpest (Erwinia 
amylovora), som angriper växter i familjen Rosaceae, t ex äppelträd. Regleringen 
finns i punkt 9 i bilaga 4.A.II till direktiv 2000/29/EG.

3.1.5 Beskrivningar av nuvarande inventeringar

Beskrivningar av de nuvarande inventeringarna har utförts av utredningsgruppenen, 
men redovisas inte i rapporten. De finns tillgängliga på Jordbruksverket.

8 COMMISSION DIRECTIVE 2006/56/EC of 12 June 2006 amending the Annexes to Council 
Directive 93/85/EEC on the control of potato ring rot

9 COMMISSION DIRECTIVE 2006/63/CE of 14 July 2006 amending Annexes II to VII to Council 
Directive 98/57/EC on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

10 COUNCIL DIRECTIVE 2007/33/EC of 11 June 2007 on the control of potato cyst nematodes and 
repealing Directive 69/465/EEC

11 COUNCIL DIRECTIVE of 8 December 1969 on control of Potato Wart Disease (69/464/EEC)
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4 Grunder för en strategi

4.1 Vilka organismer ska omfattas?

4.1.1 Bruttolistan

Uppdraget anger att utredningen ska omfatta växtskadegörare som är karantäns-
skadegörare eller har potential att uppfylla kriterierna för att förtecknas som 
sådana.

I utredningen har vi tagit med de växtskadegörare som finns listade i:

• rådets direktiv 2000/29/EG

• EU-kommissionens nödåtgärdsbeslut

• Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1995:94 om skyddsåtgärder mot 
spridning av växtskadegörare

• EPPO:s Alert List

I bilaga I och II till direktiv 2000/29/EG finns 285 organismer/organism grupper 
listade. Det är inte enbart enskilda arter som listas, utan ibland grupper av 
växtskadegörare, exempelvis familjen Scolytidae (barkborrar) som rymmer 
tusentals arter. Alla de reglerade enheterna är inte unika, för i åtta fall är en och 
samma organism reglerad på två ställen i bilagorna. Växtskadegörarna benämns i 
direktivet ”harmful organisms” som motsvarar begreppet karantänsskadegörare.

I kommissionens nödåtgärdsbeslut regleras organismer när åtgärder behöver 
vidtas på grund av akuta växtskyddshot mot EU. Flera nödåtgärdsbeslut gäller 
sådana arter som redan är reglerade i direktiv 2000/29/EG. Men sju av besluten 
gäller dittills oreglerade arter, och i och med att beslutet om Epitrix spp. täcker 
fyra arter så tillkommer tio arter till utredningen.

I SJVFS 1995:94 finns en art listad som inte finns med i EU:s 
växtskyddsregleringar.

EPPO:s ”Alert List” listar växtskadegörare som organisationen vill uppmärk-
samma sina medlemsländer på. Listan ger länderna en tidig varning om annal-
kande risker, och anger om riskvärdering planeras eller pågår för arten. Om 
riskerna visar sig vara låga stryks arten, men om risken är tillräckligt hög flyttas 
arten till EPPO:s A1/A2-listor. EPPO:s ”Alert List” ändras alltså successivt, och 
den version vi utgått från i utredningen (augusti 2015) bidrar med 31 arter till 
utredningen.

EPPO:s A1/A2-listor innebär en rekommendation till medlemsländerna att reglera 
arten. På A1-listan finns arter som inte förekommer inom EPPO-regionen, och 
på A2-listan finns arter med endast begränsad förekomst inom EPPO-regionen. 
EPPO:s A1- och A2-listor har sammanlagt 383 arter, d v s fler än de som regleras 
i EU:s lagstiftning. Här skulle det kunna finnas arter som kunde övervägas om 
relevanta som potentiella karantänsskadegörare, men eftersom EU valt att inte 
reglera dessa arter har vi inte tagit med dessa arter i utredningen. De går dock inte 
att utesluta att vissa av dem kan vara relevanta för svenska förhållanden, så även 
dessa bör bedömas som en kommande utvecklingsåtgärd. 
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Förteckningarna över skadegörare är inte statiska över tiden. Växtskadegörare kan 
förlora sin status som karantänsskadegörare, andra arter kan komma att läggas 
till. Processen med identifiering av nya risker, riskvärdering och risk hantering 
pågår ständigt. När nya hot uppmärksammas kan förväntningarna bli höga att 
medlemsstaterna ska undersöka skadegörarens status på sitt territorium bl.a. i 
syfte att kunna upprätta anpassade skyddsåtgärder. Sådana kostnader är svåra att 
planera för. 

Utredningen utgår från läget i slutet av 2015. Den omfattar därmed totalt 327 
organismer och organismgrupper.

4.1.2 Gallring baserad på regleringar 

KOM:s pågående översyn av EU:s listor över skadegörarna (bilagorna till 
2000/29/EG). Två kommissionsarbetsgrupper bedömer, med stöd av EFSA, om 
vissa utpekade skadegörare ska avregleras, omregleras eller kvarstå med nuvaran-
de reglering. Processen pågår alltjämt, och kommer att avslutas genom beslut i 
den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder – växtskyddssektio-
nen (PAFF). I utredningen har vi utgått från de rekommendationer från KOM WG 
som nu föreligger. Fem organismer föreslås bli avreglerade, medan 32 föreslås bli 
omreglerade till reglerade icke-karantänsskadegörare (RNQP), som inte behöver 
inventeras. Därigenom har 37 organismer avskrivits från utredningen. För vissa 
omreglerade organismer kan det bli möjligt att ansöka om skyddad zon, och 
skulle Sverige välja det så uppstår behov av inventering i de fallen.

Vissa skadegörare är enbart reglerade för skyddad zon, d v s ett regionalt förstärkt 
skydd för områden inom EU som har speciella skyddsbehov. Reglerna gäller 
inom den skyddade zonen och vid införsel till den. Det medlemsland som har 
en skyddad zon är skyldigt att utföra regelbundna inventeringar inom den för 
att verifiera att frånvaron av skadegöraren upprätthållits. Andra medlemsländer 
ska säkerställa att relevant material som transporteras in i den skyddade zonen 
inte bär med sig skadegöraren. Sverige har skyddad zon för fyra arter. Övriga 
24 organismer som har denna form av reglering har avskrivits från utredningen, 
utom i ett fall: päronpest (Erwinia amylovora) behöver inventeras för Sveriges 
handel med länder som har skyddad zon för denna bakterie.

Vissa vektorspridda organismer har avskrivits från utredningen. Det gäller de sju 
reglerade virus som sprids av bomullsmjöllus (Bemisia tabaci), eftersom åtgärder-
na här helt kan inriktas på vektorn och varje enskilt virus inte behöver inventeras. 
Det gäller också en organism vars vektor saknas i Sverige.

Några organismer har avskrivits från utredningen av redaktionella skäl. I sex fall 
är hela grupper av organismer reglerade i kombination med en lista över ingående 
arter. I de fallen har vi tagit med de enskilda arterna och strukit gruppen, då de 
konkreta uppgifter vi behövt i arbetet har varit knutna till arterna. I tre fall har 
namn som är synonymer avskrivits. Det gäller Anoplophora malasiaca som är 
synonym med A. chinensis. Det gäller också Peach phony rickettsia och Citrus 
variegated chlorosis, som numera anses ingå i komplexet Xylella fastidiosa. Tre 
organismer (som inte strukits av andra skäl) är reglerade i två olika bilagor till 
direktiv 2000/29/EG, men behöver bara ha en notering i utredningen, och den 
andra har strukits. Det gäller Bemisia tabaci, Cryphonectria parasitica, Tomato 
spotted wilt tospovirus.
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4.1.3 Bedömning av organismernas relevans för svenska förhållanden

Växtskyddsregleringen är gemensam för hela EU-området, och vissa organismer 
skulle inte klara sig under svenska förhållanden, på grund av ogynnsamt klimat 
eller brist på värdväxter. Det är då överflödigt att inventera Sveriges territorium 
efter dessa organismer. Detta har man tagit hänsyn till i EU:s kommande förord-
ning om växtskadegörare (PHR) genom att i art 21 begränsa inventeringskravet 
till arter som är klimatmässigt relevanta och har värdväxter i landet (se avsnitt 
2.1.1).

Utredningsgruppen har bedömt organismerna efter deras relevans för svenska 
förhållanden. Bedömningen har resulterat i en sortering av organismerna baserat 
på om de klarar sig utomhus, endast i växthusmiljö eller är irrelevanta för svenska 
förhållanden. Alla organismer skulle kunna klara sig klimatmässigt i växthusmil-
jö, men det är inte alltid som värdväxterna finns i växthuskultur. De organismer 
som bedömts irrelevanta har avskrivits från utredningen.

Bedömningen har gjorts på basis av data från EPPO (mestadels) om värdväxter 
och klimat i nuvarande utbredningsområde. Data och därmed bedömningen 
tar endast hänsyn till förutsättningarna där organismen finns under nuvarande 
utbredning. Därmed tas inte hänsyn till organismens potentiella möjligheter. Det 
är okänt hur organismen skulle klara sig i andra klimatområden. Organismens 
utbredningspotential klimatmässigt kan visa sig större än nuvarande utbred-
ning, om den får möjlighet att sprida sig till nya områden. Klimatförändringar 
kan också vidga de potentiella områdena. Även när det gäller värdväxtrelationer 
är mycket okänt. En avgörande fråga är om organismen kan angripa andra 
värd växter än i sitt ursprungsområde. Organismer kan också bete sig annorlunda i 
nya miljöer och angripa andra grupper av värdväxter än i sitt ursprungsområde. 

Det är 28 organismer som avskrivits från utredningen för att de bedömts irrele-
vanta för svenska förhållanden. Ytterligare två arter har avskrivits för att de redan 
är väl spridda inom Sverige eller EU. Av de återstående organismerna är det 62 
som bedöms relevanta endast i växthusmiljö. 

4.1.4 Summering

De organismer som avskrivits från utredningen redovisas i bilaga 1, och 
över siktligt i tabell 2.

Tabell 2. Organismer som avskrivits från utredningen av olika skäl.

Orsak Antal organismer

Kommissionens översyn av artlistor 37

Skyddad zon som Sverige inte har 24

Vektorspridda 8

Redaktionella skäl 12

Ogynnsamt klimat och/eller brist på värdväxter 28

Väl spridda arter 2

Totalt 111

Av de totalt 327 organismerna/grupperna har 111 avskrivits från utredningen och 
216 återstår.  
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Utfallet för de olika källorna till listning är:

• 2000/29/EG, 97 avskrivna + 188 kvarvarande = 285 totalt

• KOM nödåtgärdsbeslut, 4 avskrivna + 6 kvarvarande = 10 totalt

• SJVFS 1995:94 1 avskriven + 0 kvarvarande = 1 totalt

• Potentiella. EPPO Alert List, 9 avskrivna + 22 kvarvarande = 31 totalt

4.2 Metoder för undersökning och övervakning
Efter den gallring som beskrevs i föregående avsnitt återstod 216 organismer/
organismgrupper, varav 61 endast är relevanta i växthusmiljö. Av de 216 arterna 
finns tre arter av invasiva främmande växter, som utredningen föreslår ska hante-
ras genom generell övervakning (se avsnitt 4.2.7). Utredningen av inventerings-
metoder, kostnader mm nedan görs för återstående 213 arter.

Utredningsgruppen tog fram förslag på metoder med syfte att åstadkomma så 
tidig detektion som möjligt efter organismens ankomst till landet. För valet av 
detektionsmetod behövs bl a uppgifter om spridningsvägar, lämpliga inventerings-
miljöer, tekniska metoder och säsong. Utredningsgruppen sökte i första hand 
uppgifter i publicerade källor, men arbetet har också i många fall krävt  
bedömningar. Detta ger en viss osäkerhet i resultatet. En ytterligare felkälla är en 
ofullständigkunskap om handeln; vilka växter och växtprodukter som kommer in, 
volymerna, införselplatser, uppehållsorter längs transportkedjan och hur  
åtföljande spridningsrisker ser ut.

4.2.1 Spridningsvägar

Spridningsväg handlar oftast om via vilka växter/växtprodukter mm som organis-
men förs in i landet. Oftast sker detta med människans hjälp via handel och andra 
transporter. Vissa organismer kan nå landet genom naturlig spridning. Typen av 
växtmaterial preciserades till den detaljeringsnivå som gör någon skillnad för 
hur man kan lägga upp inventeringen. Exempelvis påverkar en precisering av 
potatisknölar till utsädespotatis respektive matpotatis hur inventeringsmiljöer väljs i 
följande steg.

Information om spridningsvägar hämtades främst från Perseus-projektet, EPPO 
PQR-databas och EPPO Data Sheets.

Vi utgick från att dagens skyddsåtgärder (handelsrestriktioner i form av förbud, 
behandlingskrav osv) finns på plats. Det finns exempelvis omfattande importför-
bud för potatis. Sådana förbud sänker sannolikheten för introduktion radikalt, 
även om fusk och misstag gör att risken inte reduceras helt. Krav på behandlingar, 
skade görarfria ursprungsområden osv motverkar också introduktion, om än inte 
lika starkt som importförbud.

Vi tog också hänsyn till rådande handel, det vi vet om skadegörarnas nuvarande 
utbredning, kända risker för att skadegöraren sprids via kontaminering av 
material som förflyttas osv. Dessa förhållanden kan komma att ändras, vilket gör 
att strategin får uppdateras vartefter. Ett bättre kunskapsunderlag beträffande 
handelns volymer och vägar vore önskvärt. 
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För varje organism angavs flera spridningsvägar. De rangordnades så att prioritet 
gavs åt de spridningsvägar som ligger nära införseln av värdväxten, eftersom 
fokus för strategin ligger på tidig upptäckt. T ex om en skadegörare troligen förs 
in med matpotatis så har denna högre prioritet i inventeringen än utsädespotatis, 
som utgör en senare eventuell spridningsväg. Eller att en skadegörare troligen 
kommer in med träemballage, som då är högre prioriterat än den sekundära 
eventuella förekomsten i skogen.

Spridningsvägar för samtliga arter framgår av bilaga 2a. 

4.2.2 Inventeringsmiljöer

Utredningen har tagit fram förslag på inventeringsmiljöer för alla relevanta 
skadegörare för att kunna analysera kostnader, samverkan osv. Dessa val kan 
givetvis modifieras i en följande utveckling av praktiskt inventeringsprogram. 
Inventeringsmiljöerna valdes så att de låg så nära skadegörarens troliga ankomst 
till Sverige som möjligt. Detta för att möjliggöra en tidig upptäckt. Dessutom 
måste inventeringsmiljöerna ge så god möjlighet att upptäcka skadegöraren 
som möjligt. Avvägningen mellan dessa krav ger transportsättet en avgörande 
betydelse för valet av inventeringsmiljö. Om växtprodukter importeras med båt 
och läggs upp på kajen, exempelvis träflis, så exponeras hamnmiljön för spridning 
och skadegörarna kan inventeras där. Men om transporten sker med container så 
exponeras växtprodukterna mycket kort tid i hamnen, de lossas först på sin desti-
nationsort och det är först där skadegöraren kan börja sprida sig och därmed bli 
möjlig att detektera.

För varje spridningsväg tog utredningsgruppen fram minst ett förslag på lämplig 
inventeringsmiljö. I ett följande steg valdes de viktigaste inventeringsmiljöerna ut 
(se tabell 3). För arter med hög risk under svenska förhållanden (se avsnitt 4.3.1) 
tog vi med flera inventeringsmiljöer, men för arter med låg risk angavs bara den 
viktigaste inventeringsmiljön. Anledningen är att lågviktade skadegörare troli-
gen kommer att ha starkt begränsade resurser så att vi bara kan inventera i den 
inventeringsmiljö som har högst sannolikhet. För ett begränsat antal högviktade 
skadegörare kan vi däremot antagligen vara aktiva i flera inventeringsmiljöer. 

Inventeringsmiljöer för samtliga arter framgår av se bilaga 2a. 
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Tabell 3. Inventeringsmiljöer

Införselort • Hamnar med omgivning

Destinationsort • Grönområden i och kring tätorter
• Industriområden
• Produktionsplantskolor
• Växthus
• Återförsäljare av växter
• Fröhandel

Lager • Lager frukt&grönt
• Lager potatis&rotfrukter
• Lager utsädespotatis

Biomaterial • Genbank och forskningsmaterial

Odlingar • Potatisodlingar
• Majsodlingar
• Sockerbetsodlingar
• Solrosodling
• Jordgubbsodlingar
• Hallonodlingar
• Blåbärsodlingar
• Fruktodlingar (äpple, päron)
• Vinodlingar
• Humleodlingar

Landskap • Almbestånd
• Askbestånd
• Björkbestånd
• Ekbestånd
• Poppelbestånd
• Lärkbestånd
• Bestånd av Contorta-tall
• Barrskog
• Enmarker
• Lövskog
• Vattendrag

4.2.3 Tekniska metoder

För varje skadegörare hade vi preciserat en eller flera spridningsvägar. För varje 
spridningsväg behövdes därför minst en metod för detektion av skadegöraren. 

Främst användes följande källor till information om tekniska metoder:

• Beskrivningar av nuvarande inventeringar, 

• EFSA:s Perseus-projekt12 (annexet om litteraturstudien). 

• EFSA:s Perseus-projekt (se tabell 21, sid 41 i Work Package 3 om metoder 
som Medlemsstaterna använder för ett antal nuvarande inventeringar)

En varning som anfördes vid arbetet med metoderna var att de ovan nämna 
källorna kan utgå från förhållanden som skiljer sig från de svenska. Ett exempel 
är tallvedsnematod, där man inte kan utgå från att symptom uppstår i vårt klimat, 
medan det är en utgångspunkt för inventering i sydligare EU-länder.

12 Plant health surveys for the EU territory: an analysis of data quality and methodologies and the 
resulting uncertainties for pest risk assessment, EFSA 2014
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Följande typer av tekniska metoder föreslogs:

• Visuell granskning och prov vid behov

• Provtagning utan visuell granskning

• Fälla med specifikt bete (t.ex. feromonfälla)

• Fälla med generiskt bete (t.ex. doftfällor)

• Gulskål

• Blåskål

• Klisterfälla gul

• Klisterfälla blå

• Ljusfälla

• Fallfälla

• Sporfälla (aktiv, passiv)

• Fånga vektorn med fälla och provtagning av växt vid behov

Metoder som bankning, håvning och liknande ingår i metoden visuell gransk-
ning med prov vid behov. Visuell granskning med prov vid behov innebär för 
många insekter, kvalster och trips att man samlar in prov i form av individer/olika 
stadier.

Provtagningar kan användas för att påvisa latent smitta i växtmaterial, organismer 
i jordprover eller i vatten.

En fälla med specifikt bete, exempelvis ett feromon, fångar en enskild art. En fälla 
med generiskt bete kan samtidigt fånga flera arter, som attraheras av t ex etanol 
eller doftämnen från gemensamma värdväxter.

När sporfälla angivits så är det för arter som kan analyseras med generiska 
primers, dvs dessa arter kan hanteras med samma metod. För arter som kräver 
specifika primers är dagsläget osäkert avseende möjligheten att tillämpa dessa 
(om de finns utvecklade än osv), och utredningsgruppen har då valt andra 
metoder såsom visuell granskning. 

Klisterfällor fångar en blandning av insekter, som sedan får särskiljas och 
bestämmas. Arter som har klisterfälla (av en viss färg) kan alltså hanteras med 
samma metod.

Tekniska metoder för samtliga arter framgår av se bilaga 2a. 

4.2.4 Säsong

Den tidsperiod under året angavs då möjligheten att detektera skadegörararen är 
bäst. För vissa arter kan perioden var kort, t ex svärmande insekter, men det kan 
variera från år till år exakt när den infaller. Därför har som regel vidare tidsspann 
angetts.

Tidsperioder för samtliga arter framgår av se bilaga 2a.
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4.2.5 Samordning inom inventeringsverksamheten

De olika arterna av skadegörare behöver inte alltid inventeras var för sig. Ofta 
finns möjligheter att samordna inventeringsinsatserna, så att resurser kan  
användas mer effektivt.

4.2.5.1 Vektorspridda skadegörare

Ett exempel är de virus som sprids av vektorn bomullsmjöllus (Bemisia tabaci). 
Genom att inrikta inventeringen på att detektera Bemisia och utrota påvisade 
förekomster, behöver inte dessa virus inventeras separat.

4.2.5.2 Inventeringsenheter

I många fall kan flera arter av skadegörare inventeras med samma metod, t ex kan 
tio arter fruktflugor i släktena Anastrepha och Rhagoletis detekteras med samma 
klisterfälla i fruktlager.

I utredningen har begreppet ”inventeringsenhet” använts för alla arter som 
kan detekteras med samma metod, i samma inventeringsmiljö och vid samma 
tidpunkt. Det har kunnat bli vitt skilda arter om bara metod, tid och plats överens-
stämt. T ex kan visuell ytbesiktning av potatisknölar användas för både svamp-
sjukdomen potatiskräfta och jordloppor ur släktet Epitrix.

I och med att det praktiska utförandet av inventeringen blir gemensamt för alla 
de ingående arterna blir inventeringsenheten den kategori som kostnaderna kan 
beräknas för. 

Arbetet att sätta samman lämpliga inventeringsenheter har lett till många gräns-
dragningsfrågor. En utgångspunkt är att det varit eftersträvansvärt att samordna 
så många arter som möjligt, för att få effektivitet i utförandet. Och för vissa 
inventeringsmiljöer låter det sig göras. I både plantskolor och grönområden kan 
man anta att spektret av värdväxter är brett, så att man kan inventera efter alla 
de skadegörare som ingår i inventeringsenheten. Men återförsäljare av växter 
har ofta smalare sortiment. Man kan inte räkna med att påträffa alla nödvändiga 
värdväxter på samma ställe, utan flera företag kan behöva besökas. Då är det 
lämpligare att dela upp inventeringsmiljön återförsäljare i flera kategorier baserat 
på typer av värdväxter. På liknande sätt blir resonemanget för trädslag som ska 
inventeras ute i landskapet. Bestånd av olika trädslag förekommer fläckvis i 
landskapet, och därmed blir det oftast olämpligt att hålla ihop ”Landskap” som en 
och samma inventeringsmiljö. 

Allt som allt resulterade samordningen i 101 inventeringsenheter (se bilaga 3). 
Att de 214 skadegörarna samordnades bidrog till att hålla nere antalet invente-
ringsenheter. I enheten ”visuell kontroll i plantskola” finns så många som 36 arter. 
Å andra sidan placerades många skadegörare i ett flertal inventeringsenheter. 
Det senare kan behöva ses över, eftersom resurserna inte räcker till för vissa av 
skadegörarna.
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4.2.5.3 Samordning av inventeringsenheter

I nästa steg samordnas de inventeringsenheter som kan utföras i samma 
inventerings miljö och vid samma tidpunkt, oavsett teknisk metod. Ett exempel 
är inventering sommartid i en plantskola då tre olika metoder tillämpas: visuella 
observationer, provtagning och tömning av fällor. Det är tre olika inventerings-
enheter som kan samordnas här.

Inventering efter skadegörare på ek och lövträd har samordnats, eftersom ek ofta 
nämns som en av de viktigare värdväxterna för skadegörare på lövträd.

Inventeringar som ska utföras i inventeringsmiljöerna barrskog respektive 
hyggen samordnas. Om insatser görs på hyggen så finns som regel stående skog i 
närheten.

Samordningen gör att inventeringsenheterna kan dela på reskostnaderna. Visuell 
granskning kan samordnas med skötsel av fällor. Det gör att resor för att utföra 
visuell granskning alltid kan samordnas med resor för att sätta upp och tömma 
fällor. Däremot kan samordning inte alltid göras för fällornas del. Fällor behöver 
tömmas flera gånger och medan visuell granskning kanske bara görs en gång. 
Därmed får fällorna bära sina egna reskostnader.

4.2.6 Samverkan med kontrollverksamhet

4.2.6.1 Samverkan med Jordbruksverkets kontrollverksamheter

Inventeringarna kan också samverka i utförandet med verksamheter som utförs 
i andra syften. I exemplet ovan kan inventeringen sommartid i en plantskola 
samverka med den dokumentkontroll som Jordbruksverket utför på grund av 
reglerna om delegering av rätten att utfärda växtpass, d v s en kontrollverksamhet.

Även denna samordning gör att reskostnader kan delas mellan verksamheterna.

Jordbruksverket utför, med egen personal eller genom uppdrag, olika fytosanitära 
kontroller. Exempel på sådana kontroller är:

• Importkontroll

• Exportkontroll

• Kontroll av växtproducenter som delegerats rätten att utfärda växtpass

• Marknadskontroll

• Kontroll inför beslut om certifiering av utsäde och annat 
växtföröknings    material

4.2.7 Generell övervakning

Den nya EU-förordningen förutsätter att växtskyddsmyndigheten utför inven-
teringar, dvs själv eller genom uppdrag gör observationer i fält. Men artikel 21 
säger också att myndigheten ska notera all relevant information om förekomst av 
växtskadegörare. Här finns möjligheter till samverkan med aktörer i samhället. 
Generell övervakning innebär att myndigheten samlar in information från alla 
tillgängliga källor. 
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Generell övervakning kan vara ett komplement till myndighetens inventeringar. 
Det kan vara ett sätt att fånga upp signaler om nya problem, det oförutsedda som 
inte finns med i inventeringsprogrammet. Informationen kan komma från en 
mängd källor, exempelvis:

• Andra myndigheter

• Universitet och forskningsinstitutioner

• Vetenskapliga sällskap

• Amatörföreningar

• Producenter

• Konsulter, rådgivare

• Muséer

• Allmänheten

• Publikationer

Generell övervakning är också det tillvägagångssätt som utredningen föreslår för 
övervakningen av de tre arter av invasiva främmande växter, som ingår i utred-
ningen. Arterna är de på EPPO:s Alert List som bedömts relevanta för svenska 
förhållanden, nämligen Impatiens edgeworthii, Cenchrus longispinus  
och Miscanthus sinensis.

En viktig källa till observationer av nya förekomster av växtskadegörare är  
forskningsverksamhet. Forskare från SLU har exempelvis påvisat att såväl den 
reglerade svampen Scirrhia pini som lärkborren (Ips cembrae) förekommer i 
Sverige, vilket inte tidigare var känt.

Medborgarforskning (eng. Citizen science) är ett begrepp som tilldrar sig ökande 
intresse. Växtskyddsmyndigheter engagerar allmänheten i att göra observationer 
av karantänsskadegörare. För detta krävs att myndigheten gör information om 
arterna tillgänglig, främst till grupper med ämnesmässig kompetens. Det behövs 
en smidig kanal för rapporteringen. Det krävs också att myndigheten kvalitets-
säkrar observationerna. Exempel på rapportering via växtskyddsmyndigheters 
web-sidor finns från exempelvis USA, Storbritannien och Nya Zeeland. Den 
amerikanska växtskyddsmyndigheten USDA har dessutom utvecklat en app för 
rapportering av invasiva främmande arter.

I Sverige har SLU den web-baserade Skogsskada, där skogsägare kan rappor-
tera in observationer av alla typer av skador på skog. Andra exempel finns på 
Naturhistoriska riksmuseet, Hav och vattenmyndigheten osv.

Den svenska växtskyddslagen har regler om att vissa grupper i samhället har 
skyldighet att anmäla angrepp av karantänsskadegörare. Reglerna håller på att 
anpassas till Santé-paketets ändringar i EU-lagstiftningen. Jordbruksverkets 
bedömning är att anmälan om förekomst av karantänsskadegörare kommer att 
krävas av de aktörer som kan förväntas ha rätt kunskap, det vill säga framför 
allt rådgivare inom jordbruk, trädgård och skog, vissa akademiska institutioner, 
plantskolor och handelsträdgårdar samt certifierings- och kvalitetskontrollorgan.
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I utredningen ser vi en möjlighet att utveckla samverkan med allmänheten genom 
medborgarforskning. Ett förslag vore att börja med en kanal, för att sedan eventu-
ellt utveckla detta. För att få så god kvalitet på observationerna som möjligt är ett 
samarbete med kunniga amatörorganisationer att föredra. God kompetens inom 
sina områden har exempelvis entomologiska och botaniska föreningar. De senare 
skulle kunna få en central roll i bevakningen av invasiva främmande växter. 

Rapporteringen kunde ske via Artportalen. Databasen Dyntaxa, som understödjer 
Artportalen, är redan förberedd för att kunna hantera även bakterier och virus, 
förutom högre organismer. Där kan artlistor över karantänsskadegörare läggas in. 
Tekniskt skulle man redan idag kunna hantera inrapporteringen som ett projekt, 
där även önskade kringparametrar kan rapporteras in. Inom en snar framtid kan 
en extern applikation vara att föredra, dvs man bygger en app som kommunicerar 
med Artportalen, så att all data lagras där men de som gör ”fältjobbet” har en 
egen ingång.

Samverkan med andra myndigheter och organisationer ger fler möjligheter att 
utveckla den generella övervakningen. I skogliga miljöer är Skogsstyrelsens 
fältpersonal, Riksskogstaxeringen, inklusive FoMA (fortlöpande miljöanalys) och 
NRS (nationellt riktad skadeinventering) är också samarbetspartners. I jordbruket 
har Hushållningssällskapet en omfattande fältverksamhet som inkluderar fältför-
sök, inspektioner och rådgivning. Jordbruksverket kan, genom att förse dessa 
grupper med beskrivningar och bildaserat material, samt eventuellt utbildning, 
få en kostnadseffektiv täckning av större arealer som komplement till de invente-
ringar som utförs i riskmiljöer.

4.3 Prioritering mellan skadegörarna
Med den nya EU-förordningen kommer krav att inventera ca 200 arter som vi 
tidigare inte arbetat med. Alla dessa arter har inte samma betydelse för Sverige, 
exempelvis har skadegörare på palmer inte samma potentiella konsekvenser som 
skadegörare på barrträd. För att kunna ta fram en effektiv och ändamålsenlig 
strategi för inventering behöver vi en modell för fördelning av resurser mellan 
skadegörarna.

I utredningen har vi valt att basera fördelningen av resurser mellan skadegörarna 
på risk. 

Riskens komponenter är sannolikhet för skada respektive konsekvenser av skada. 
Sannolikhet för skada representeras i utredningen av den viktning som gjorts av 
varje enskild skadegörare. Konsekvenser av skada representeras i utredningen av 
värdet av de värdväxter som hotas av varje enskild skadegörare.

Det arbete som här gjorts av utredningsgruppen är egentligen en enkel 
risk klassificering för svenska förhållanden av reglerade och potentiella karantäns-
skadegörare. Detta underlag saknades tidigare, så det är ett pionjärarbete som 
utförts. Riskklassificeringen kan ge ledning i många sammanhang där priorite-
ringar ska göras i hanteringen av karantänsskadegörare, men borde först utvecklas 
vidare och kvalitetssäkras (se vidare avsnitt 6.1).
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4.3.1 Viktning

Riskens första komponent är sannolikheten för skada. Utredningsgruppen har 
bedömt sannolikheten för skada under svenska förhållanden för var och en av 
skadegörarna. De faktorer som vägts in är sannolikheten för skadegöraren ska 
komma in i landet, sannolikheten för etablering, sannolikheten för spridning, 
samt organismens förmåga att orsaka skada på sin värdväxt (oavsett värdväxtens 
utbredning och värde). Alla dessa faktorer har bedömts i klump, till ett enda 
värde.

Vi har bedömt den sannolikhet som återstår efter att riskreducerande åtgärder 
tillämpats (”mitigated risk”). För vissa skadegörare är import av värdväxten 
förbjuden. Sådana förbud sänker sannolikheten för introduktion radikalt, även om 
fusk och misstag gör att risken inte reduceras helt. Krav på behandlingar, skade-
görarfria ursprungsområden osv motverkar också introduktion, om än inte lika 
starkt som importförbud.

En skala i fyra nivåer användes för att bedöma skadegörarnas sannolikhet att 
orsaka skada, efter riskreducerande åtgärder:

• Konstaterad – Arter som har orsakat angrepp i Sverige under de senaste  
20 åren.

• Hög – Arter som vi vet utgör betydande hot för Sverige.

• Mellan – Arter som inte kan föras till hög eller låg risk.

• Låg – Arter som troligen inte utgör några större hot för Sverige. Det kan 
exempelvis vara osäkert om de kan etablera och sprida sig.

Följande arter av karantänsskadegörare har orsakat angrepp i Sverige under de 
senaste 20 åren, och kan därmed få den högsta viktningen ”konstaterad”:

• Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

• Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

• Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

• Bemisia tabaci (Gennadius)

• Tomato spotted wilt tospovirus TSWV

• Phytophthora ramorum

• Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

• Liriomyza trifolii (Burgess)

Viktning för samtliga arter framgår av Bilaga 2b.

4.3.2 Hotade växtvärden

Riskens andra komponent är konsekvenser av skada. De ekonomiskt viktigaste 
värdväxterna har preciserats för var och en av skadegörarna. För specialiserade 
skadegörare som endast har en eller några få värdväxter är det självskrivet. Men 
andra skadegörare är polyfaga och kan angripa växter i flera släkten, familjer eller 
ännu vidare grupper. Ett stöd för detta urval har varit de uppgifter som finns i UK 
Plant Health Risk Register.



23

Uppgifter om produktionsvärden (se tabell 4) för de hotade värdväxterna har 
hämtats från officiell statistik. Det är bruttovärden, utan hänsyn till de kostna-
der som uppkommit i produktionen. I många fall har uppskattningar gjorts 
utifrån statistiken där den inte varit tillräckligt detaljerad. Exempelvis redovisas 
produktionsvärdet av fruktträdplantor i plantskolor i klump i statistiken, så vi har 
fördelat värdet om 60 miljoner kronor efter uppskattningen att äpple står för halva 
värdet och päron, plommon och körsbär har lika delar av den andra halvan.

För värdväxter där det inte gått att finna eller beräkna produktionsvärden baserat 
på officiell statistik har växtvärdena satts till 1 miljon kr om produktion finns i 
Sverige, och till 100 000 kr om produktion saknas eller är mycket liten. 

Ett underliggande antagande är att hela värdväxtpopulationen hotas av angrepp, 
vilket inte behöver vara fallet. Se vidare avsnitt 5.1.1.3.

Tabell 4. Exempel på årliga produktionsvärden för olika värdväxter. För specialiserade 
skadegörare behövs värden för just den arten av värdväxt (t ex gran), medan polyfaga 
skadegörare behöver aggregerade värdväxtvärden (t ex barrträd).

Värdväxter Produktionsvärden (milj kr)

Barrträd 26 400

Gran 17 900

Tall 8 500

Vallväxter 8 300

Vete 3 700

Växthuskulturer 2 000

Potatis 1 800

Lövträd 1 800

Björk 1 000

Sockerbetor 600

Jordgubbar 500

Majs 300

Fruktodling 200

Förutom produktionsvärden bidrar värdväxterna till många andra typer av värden 
(förädlingsvärden, effekter på markpriser, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, 
sociala värden). Dessa har inte tagits med i denna utredning, men värdesättningen 
behöver utvecklas till att omfatta fler typer av värden. Eftersom detta tillskott 
skulle vara ojämnt fördelat mellan värdväxterna kommer det att påverka fördel-
ningen av resurser för inventering. Exempelvis skulle växter som är viktiga i 
grönområden, såsom stadsmiljöer, parker, trädgårdar och naturreservat gynnas, 
och deras skadegörare få större andelar av resurserna. Se vidare avsnitt 5.1.1.3. 

Växtvärden för samtliga arter framgår av bilaga 2b.
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4.3.3 Beräkning av risk och budgetandel

Fördelningen av resurser mellan skadegörarna baseras på risk. Varje skadegörare 
får den andel av budgeten som motsvarar dess andel av den totala risken. Riskens 
komponenter är sannolikhet för skada och konsekvenser av skada (se föregående 
två avsnitt).

Risken beräknades för var och en av skadegörarna genom att multiplicera 
viktningen (översatt till numeriska värden) med växtvärdet. Ett flertal värdeskalor 
prövades för att översätta de fyra viktningsstegen, konstaterad-hög-mellan-låg, 
till siffror, och skalan 1-0,3-0,15-0,075 valdes. Kriteriet var att vi ville bibehålla 
fördelningen mellan de skadegörare som ingår i nuvarande inventeringsprogram.

De artspecifika riskerna summerades så att respektive skadegörares andel av den 
samlade risken kunde beräknas.

4.3.4 Beräkning av budgetmedel per art skadegörare

Tilldelningen av medel till respektive skadegörare beror på dess budgetandel 
samt den totala budgeten. Beloppen redovisas för varje skadegörare vid två 
olika budgetnivåer (bilaga 2b). Budgetnivån 3,5 miljoner motsvarar totalnivån i 
nuvarande inventering. Budgetnivån 13 miljoner ger belopp för skadegörarna som 
överensstämmer med beloppen i nuvarande inventering.

Utfallet för ett urval av skadegörare presenteras i tabell 5 tillsammans med de 
belopp som används i nuvarande inventering som jämförelse. Endast arter som 
inventeras idag har tagits med i tabellen.
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Tabell 5.  Belopp per skadegörare (endast de som ingår i nuvarande inventering har tagits 
med), 1000-tal kronor

Skadegörare Svenskt namn (värdväxt) Budget 3,5 
mkr

Budget 13 
mkr

Nuvarande 
inventering 
3,5 mkr

Bursaphelenchus 
xylophilus

Tallvedsnematod 
(barrväxter)

314 1159 1160

Clavibacter 
michiganensis ssp. 
sepedonicus

Ljus ringröta (potatis) 72 265 250

Ralstonia solanacearum Mörk ringröta (potatis) 72 265 250

Bemisia tabaci Bomullsmjöllus 
(växthuskulturer)

77 286 236

Xylella fastidiosa Bakterie (polyfag på 
vedartade växter)

0 0 184

Agrilus planipennis Smaragdgrön 
asksmalpraktbagge (ask)

0 1 156

TSWV/INSV Tomatbronsfläckvirus 
(växthuskulturer)

77 286 153

Globodera pallida Vit potatiscystnematod 
(potatis)

22 79 70

Globodera rostochiensis Gul potatiscystnematod 
(potatis)

22 79 70

Epitrix spp. Jordloppor (främst potatis) 88 318 66

Leptinotarsa 
decemlineata

Koloradoskalbagge 
(potatis)

22 79 66

Phytophthora ramorum Svamp (vedartade, 
lövfällande växter)

71 260 62

Anoplophora chinensis Kinesisk långhorning 
(lövträd)

11 39 50

Cryphonectria parasitica Svamp (äkta kastanj) 0 0 44

Gibberella circinata Svamp (tall) 25 93 38

Rhynchophorus spp. Palmvivlar (palmer) 0 0 38

Anoplophora 
glabripennis

Asiatisk långhorning 
(lövträd)

21 78 25

Acleris spp. Vecklarfjäril (gran) 53 196 6

Arrhenodes minutus Barkborre (ek) 1 2 6

Ceratocystis fagacearum Svamp (ek) 1 2 6

Pseudopityophthorus 
minutissimus

Barkborre (ek) 1 2 6

Pseudopityophthorus 
pruinosus

Barkborre (ek) 1 2 6

Xylosandrus 
crassiusculus

Barkborre (polyfag på 
lövfällande träd)

11 39 6

Nuvarande budget på 3,5 miljoner skulle inte räcka när ca 200 nya arter ska börja 
inventeras. Exempelvis skulle beloppet för tallvedsnematod (Bursaphelenchus 
xylophilus) sjunka till mindre än en tredjedel. På nivån 13 miljoner tillgodoses 
behoven för arterna i nuvarande inventering, och de nya arterna för anslag i enlig-
het med riskfördelningen. 
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Följande kan noteras om utfallet budget på 13 miljoner (se vidare diskussion under 
avsnitt 6.2.2):

• Tallvedsnematod (Bursaphelenchus xylophilus) behåller nuvarande nivå.

• Ljus och mörk ringröta (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus och 
Ralstonia solanacearum) hamnar i nivå med nuvarande inventering, men 
denna är för låg och behöver höjas till ca 400 000 kr för vardera ringrötan. 

• Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis uppvärderas rejält, 
medan den kinesiska långhorningen A. chinensis tappar. Detta är rimligt, för 
det är den förra som utgör störst hot under svenska klimatförhållanden.

• Svampen Phytophthora ramorum får en rejäl förstärkning. Denna svamp 
utgör ett stort hot mot främst lövträd men även barrträd. Det finns globalt 
många närstående arter som riskerar att föras in via handel, och problemet 
försvåras av att hybridisering förekommer inom släktet. Detta motiverar en 
resursförstärkning.

• Smaragdgrön asksmalpraktbagge (Agrilus planipennis) får mycket låga 
belopp. Detta är ett tydligt exempel på en art som skulle vinna mycket på om 
grönområden, biodiversitet mm värdesattes. Denna skalbagge utgör ett stort 
hot mot asken i Sverige, som redan är hårt ansatt av askskottsjuka. Det är inte 
acceptabelt att en sådan art inte får några medel, så i väntan på att värdesätt-
ningen utvecklas bör medel anslås vid sidan av den riskbaserade modellen.

• Bomullsmjöllus (Bemisia tabaci) och Tomato spotted wilt tospovirus TSWV 
får större resurser, särskilt TSWV. Dessa höjningar kan ifrågasättas, särskilt 
för TSWV, då en diskussion om Sveriges skyddade zon för denna skadegörare 
snart kan bli aktuell.

• Rhyncophorus, Cryphonectria och Xylella, förlorar sina resurser. De är skade-
görare på palmer, äkta kastanj respektive vedartade växter inomhus.

Tabell 6 ger en överblick över hela budgetens fördelning. 

Tabell 6. Belopp per skadegörare vid en budget på 13 miljoner. 

Belopp per skadegörare (tkr) Skadegörare

1160 Värdväxt barrträd:
Bursaphelenchus xylophilus
Inonotus weirii
Monochamus
Scolytidae

580 Värdväxt barrträd:
Arceuthobium
Dendrolimus sibiricus
Pissodes spp.

300-400 Värdväxt barrträd:
Chrysomyxa arctostaphyli
Heterobasidion irregulare
Värdväxt barrträd och lövträd:
Choristoneura spp.
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Belopp per skadegörare (tkr) Skadegörare

260-300 Värdväxt växthuskulturer:
Bemisia tabaci
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza trifolii
Tomato spotted wilt tospovirus TSWV
Värdväxt potatis:
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Ralstonia solanacearum
Synchytrium endobioticum
Värdväxt lövträd:
Phytophthora ramorum

180-220 Värdväxt potatis och vall:
Naupactus leucoloma 
Värdväxt barrträd:
Acleris spp.
Cronartium spp.
Atropellis spp.
Endocronartium spp.
Scirrhia acicola

80-90 Värdväxt barrträd:
Gibberella circinata
Scirrhia pini
Värdväxt potatis:
Meloidogyne chitwoodi 
Epitrix cucumeris
Epitrix similaris
Epitrix subcrinita
Epitrix tuberis
Globodera pallida
Globodera rostochiensis
Leptinotarsa decemlineata
Meloidogyne fallax
Värdväxt örtartade växter:
Thrips setosus
Värdväxt vete:
Tilletia indica
Värdväxt lövträd:
Anoplophora glabripennis

30-50 11 skadegörare på potatis, tomat, frilandsodling, växthuskulturer, 
lövträd, fruktodling

20-30 15 skadegörare på potatis, tomat, björk

5-10 16 skadegörare på fruktodling, bärodling, krukväxter, sockerbeta, 
majs, ek, tomat

< 5 Resterande 133 arter

De skadegörare som får 1,2 miljoner kronor eller 600 000 kronor är alla skade-
görare på barrträd. I intervallet under 300 000 kronor tillkommer skadegörare på 
potatis, växthuskulturer och lövträd. Hela 133 skadegörare får en tilldelning under 
5 000 kronor.

De 133 skadegörarna i den grupp som får mindre än 5000 kr har oftast låg 
viktning. När de har medelviktning så är värdväxtvärdena lägre än 160 miljoner, 
att jämföra med gruppen som får 5–10 000 kronor där värdväxtvärdena ligger 
mellan 250–700 miljoner.
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I den lägsta gruppen finns också de skadegörare som saknar uppgifter om 
produktionsvärden, och därför åsatts värdväxtvärdet 1 miljon kronor (t ex  
paprika, dagliljor, trädgårdsnejlika, solros) om svensk produktion finns, eller 
100 000 kronor om svensk produktion saknas eller är mycket liten (vinranka, 
mango, citrus, persika, humle, äkta kastanj, palmer, sojaböna, hemlock, avokado, 
banan, fikus och tobak).

Av de 133 skadegörarna i den lägsta gruppen angriper 73 växter som är klart 
relevanta för produktion och landskap i Sverige. Värdväxter för dessa skade-
görare är: fruktodling, bärodling, majs, gurka, ek, tomat, alm, växthusodling, ask, 
poppel, en, lärk, hassel, paprika, dagliljor, trädgårdsnejlika och solros. Trots låg 
tilldelning till de enskilda arterna kan dock 46 av de 73 arterna få en acceptabel 
inventering tack vare samordningen i inventeringsenheter (se avsnitt 4.6). 

De återstående 60 arterna i den lägsta gruppen angriper värdväxter av 
jäm förelsevis låg relevans för svensk produktion och landskap. Det är värdväxter 
som vinranka, äkta kastanj, palmer, Citrus, mango, persika, sojaböna, hemlock, 
avokado, banan, Fikus och tobak. Det bör vara rimligt att prioritera dessa lågt i 
resursfördelningen.

I nästa avsnitt beräknas utfallet för resurserna när skadegörarna samordnas i 
inventeringsenheter.

4.3.5 Beräkning av budgetmedel per inventeringsenhet

Eftersom inventeringarna i praktiken kommer att utföras gemensamt för de 
skadegörare som ingår i samma inventeringsenhet så är det denna nivå som 
kostnaderna uppkommer på. För att i följande steg kunna jämföra kostnader med 
resurser måste även skadegörarnas belopp beräknas per inventeringsenhet. 

I det här steget summerades resurserna per inventeringsenhet (bilaga 3).

När en skadegörare förekom i fler än en inventeringsenhet fördelades skade-
görarens belopp lika mellan dessa inventeringsenheter. Detta är en grov förenk-
ling och behöver ses över, så att en skadegörares resurser fördelas på ett optimalt 
sätt mellan de inventeringsenheter (metoder) där den ingår. Metoderna skiljer sig 
i kostnadsnivå, och kan vara olika effektiva för olika skadegörare och för olika 
utvecklingsstadier av skadegörare. 

En del resurssvaga skadegörare förekommer i det liggande förslaget i alltför 
många inventeringsenheter. Detta behöver förenklas, en koncentration av resur-
serna kan göra aktiviteter möjliga även för dessa skadegörare. Ett exempel är 
ekskadegöraren Massicus raddei, som har ett belopp på 5 000 kronor och har 
föreslagits ingå i inte mindre än fem olika inventeringsenheter, som då bara får 
1 000 kronor var som bidrag från denna skadegörare.

I nästa steg beräknas kostnaderna för tillämpning av inventeringsenheterna. 
Dessa kostnader relaterades sedan till inventeringsenheternas resurser så att 
intensiteten, antalet möjliga insatser, framgår. Se vidare avsnitt 4.6 om intensitet.
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4.4 Kostnader och resursbehov
I detta steg uppskattades kostnaden för inventering för varje ”inventeringsenhet”. 
Svårigheten var att ta fram kostnader för metoder och skadegörare som vi tidigare 
inte haft erfarenhet av. Vår lösning var att ta fram kostnader för nuvarande inven-
teringar, och baserat på dem skapa schabloner som kunde tillämpas på de nya 
inventeringarna.

För att uppskatta kostnaden för de nya inventeringarna valde vi den mest 
när liggande schablonen. Det valet har utgått från att den gamla och den nya 
metoden ska har mesta möjliga överensstämmelse i faktorer som antal skadegö-
rare, antal värdväxter, avstånd, dokumentationsbehov osv.

4.4.1 Kostnader för nuvarande inventeringar 

Som underlag för att beräkna kostnad för inventeringsenheterna har kostnaden 
för Jordbruksverkets inventeringar av karantänskadegörare genomförda under 
2015 samt i några fall 2014 använts, se tabell 7 och 8. Kostnaden för respektive 
inventering inkluderar inte lönekostnad för växtregelenhetens personal (dvs 
arbetstid för att planera, beställa, följa upp och rapportera resultat av respektive 
inventering till EU-kommissionen). 

Tabell 7. Kostnader för inventeringar av de skadegörare där inventering krävs enligt 
nuvarande krav i regelverk, inklusive analyskostnad, genomförda under 2015. 

Inventeringsmiljö och  
växtskadegörare

Metod Antal platser Total 
kostnad SEK

Barrskog 
tallvedsnematod 
(Bursaphelenchus xylophilus)

Visuell granskning men 
alltid provtagning vid spår 
av tallbock (40 vedprov per 
riskområde)

100 riskområden 102372713

Insektsfällor fångst av 
vektor (tallbock) för 
analys av Bursaphelenchus 
xylophilus

2 riskområden 
(8 hyggen)

133 07314

Parker
Anoplophora chinensis
Phytophthora ramorum
Cryphonectria parasitica

Visuell granskning av 
värdväxt och provtagning 
vid misstanke

20 parker 73 892

Produktionsplantskolor 
inkl skogsplantskolor samt 
gardencenters 
Anoplophora spp, Phytophthora 
ramorum, Cryphonectria 
parasitica, Gibberella circinata, 
Pseudomonas syringae, Xylella 
fastidiosa, Rhyncohorus spp

Visuell granskning 
av värdväxter och 
provtagning vid misstanke

150 företag 264 55115

Potatisodling 
Utsädespotatis, matpotatis 
och industripotatis
Ljus och mörk ringröta
(Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus, 
Ralstonia solanacearum)

Knölprovtagning efter 
skörd
(467 prover, 200 knölar per 
prov)

93 potatislager 499 00216
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Inventeringsmiljö och  
växtskadegörare

Metod Antal platser Total 
kostnad SEK

Potatisodling 
Matpotatis och industripotatis
Potatiscystnematoder
(Globodera rostochiensis,
G. pallida)

Jordprovtagning i fält efter 
skörd,
220 prov, 1 prov per ha

150 -220 ha per år 140 26017

Potatisodling
Matpotatis
Koloradoskalbagge 
(Leptinotarsa decemlineata)
Jordloppor (Epitrix spp.)

Visuell granskning i 
växande gröda och 
provtagning vid misstanke

Kustnära fält i Skåne, 
Halland, Småland, 
Blekinge och Gotland

132 00017

Växthusodling
Julstjärna samt andra 
prydnadsväxter och 
grönsaksplantor 
Bomullsmjöllus (Bemisia 
tabaci)

Visuell granskning av 
plantor och provtagning 
vid misstanke

kommersiell 
växthusodling

51 företag produktion 
av julstjärnor samt 30 

företag produktion övr. 
värdväxter

235 63517

Växthusodling 
TSWV/INSV

Provtagning (i medeltal 3 
prov per företag) totalt 70 
prov på olika värdväxter) 

Kommersiell 
växthusodling 

25 företag

152 72017

13 14 15 16 17  
 

13 Reskostnad ingår i den totala kostnaden av inventeringen av tallvedsnematod i barrskog och 
uppskattas utgöra ca 40 % av den totala inventeringstiden samt hotellkostnad för 20 veckor. 
Kostnad för resa och hotell har subtraherats från den totala kostnaden.

14 Reskostnad ingår i den totala kostnaden av inventeringen och har uppskattats till 4 timmar per 
riskområde, dvs på en arbetsdag ska man hinna med resa till och från ett riskområde  tömma alla  
insektfällor samt packa och skicka iväg tallbockarna (levande insekter) för analys av förekomst av 
tallvedsnematoder.

15 Reskostnad ingår inte i den totala kostnaden för inventeringen.

16 Kostnad för inventering utförd 2014. Reskostnad ingår i den totala kostnaden för inventeringen och 
har uppskattats till 2 timmer per plats och besök. 

17 Den totala kostnaden för inventeringen i kustnära matpotatisodlingar i Halland, Skåne, Småland, 
Blekinge, Öland och Gotland.  Flera olika utförare av inventeringen.  Kostnad för inventering 
i Halland och Skåne utförd av Jordbruksverkets Växtkontrollenhet har använts för att beräkna 
kostnad för inventeringsmoment.



31

Tabell 8. Sammanställning av kostnader för inventeringar som genomfördes för första 
gången 2015 pga av att Sverige sökt och beviljats medfinansiering från EU.

Inventeringsmiljö och växt-
skadegörare

metod Antal platser Total 
kostnad 
SEK

Hamnar
I tre hamnar samt närområde 
hamn.
Vedlevande insekter i tre 
skalbaggsfamiljer t.ex. 
Xylosandrus crassiusculus
I närområde till en hamn 
a) Askar: Agrilus planipennis
b) Ekar: Agrilus auroguttatus

Insektsfällor med 
generiskt bete (attrahera 
vedlevande skalbaggar)
Insektsfällor i träd 
(värdväxt)

3 hamnar inkl närområde 298 67018

Trädplantskolor
Acleris spp, Agrilus planipennis, 
A. auroguttatus Anoplophora 
glabripennis, A. chinensis, 
Arrhenodes minutus, 
Pseudopityophthorus 
minutissimus, P. pruinosus, 
Ceratocystis fagacearum, C. 
virescens, Xylella fastidiosa, 
Polygraphus proximus, 
Xylosandrus crassiusculus, 
Aromia bungii, Aprocerus 
leucopoda 

Visuell granskning av 
värdväxt och provtagning 
vid misstanke

5 marknadsdominerande 
trädplantskolor

95 65019

Sporfälleinventering i 
plantskola

Aktiv och passiv sporfälla  plantskola med 
trädproduktion samt 
import av växter 

160 00020

Återförsäljare 
Xylella fastidiosa 

Visuell granskning av 
plantor och provtagning 
vid misstanke (över 
50 olika värdväxter 
granskades)

15 marknads-
dominerande 
återförsäljare

139 50020

18 19 20 

4.4.2 Framtagande av kostnadsschabloner

För att kunna ta fram en kostnadsschablon för respektive inventeringstyp 
behöver kostnaden för resor särskiljas. Underlag för restid och reskostnad finns 
inte särredovisat och flera av dagens inventeringar samordnas med jordbruks-
verkets kontroller eller andra inventeringar. Restid och reskostnad har därför 
fått uppskattas. När inventeringen samordnas med andra aktiviteter ingår inte 
reskostnad i den totala kostnaden för inventeringen eller så ingår den bara delvis. 
I dessa fall har en kostnad för resan (restid och reskostnad) uppskattats vid 
sidan av grundkostnaden för respektive inventering. På likande sätt har kostnad 
för resa (restid och reskostnad) subtraherats när den har ingått i den totala 
inventeringskostnaden).

Generellt för alla inventeringar genomförda under 2015 (eller 2014) har 
en schablon på 1000 kr per arbetsdag adderats till den totala reskostnaden 
för att täcka reskostnader t.ex. hyrbil, bensin m.m. Det är en schablon som 

18 Reskostnad ingår i den totala kostnaden av inventeringen och restid har uppskattats till 2 timmar 
per plats och besök.

19 Reskostnad ingår i den totala kostnaden av inventeringen och restid har uppskattats till 4 timmar 
per plats och besök.

20 Reskostnad ingår bara delvis i den totala kostnaden.
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Jordbruksverkets växtkontrollenhet använder för att beräkna reskostnader som 
sedan utgör underlag för att ta ut avgifter vid kontroll. 

För enkelhetens skull har restiden för att besöka en plats antingen uppskattats till 
två timmar per plats eller 4 timmar per plats. I de fall där exakt restid inte är känd 
har ett generellt antagande varit att alla inventeringar som idag genomförs på 
trädgårdsföretag, i lager samt i närheten av växtkontrollenhetens regionala kontor 
m.m. har en restid på två timmar. En restid på 4 timmar har använts för invente-
ringar som utförs i odlingslandskap eller på företag som inte ligger i närheten av 
Jordbruksverkets regionala kontor m.m. Restiden har sedan multiplicerats med 
lönekostnad per timme för Jordbruksverkets personal (växtkontrollenheten eller 
utsädesenheten).

Schabloner för olika typer av inventeringar togs fram baserat på kostnaderna för 
de inventeringar som genomfördes under 2015 (eller 2014). Kostnaden räknades 
om till den minsta möjliga insatsen med metoden (se tabell 9), en ”styckkostnad”. 
Beräkningen inkluderar analyskostnad, men exkluderar resa. Den minsta invente-
ringsinsatsen kan vara ett besök på en plats, ett företagsbesök, ett fält, ett riskom-
råde om 4 till 7 hyggen, en park. För att ta fram en schablon för inventering med 
hjälp av fällor har vi gjort antagandet att platsen ska besökas 4 gånger, dvs en 
gång för att sätta upp fällan tre gånger för att tömma fällan, samt i samband med 
sista tömningen ta ner fällan. Förbrukningsmaterial samt analyskostnad ingår i 
beräkningen men däremot inte inköp av fällor. 

Tabell 9. Schabloner för olika typer av inventeringar inklusive analyskostnad men exklusive 
reskostnad.

Schablon Metod Antal platser Kostnad SEK 

Barrskog 
tallvedsnematod 
Bursaphelenchus xylophilus

Visuell granskning men 
alltid provtagning vid spår 
av tallbock. 
Letar spår av tallbock på 
4-7 hyggen dvs tills har 
samlat in 4 vedprov för 
analys av nematoder

1 riskområde 5 983

inventering av vektor 
(levande insekter) med 
hjälp av insektsfällor för 
analys av förekomst av 
reglerad skadegörare 
tallvedsnematod 
Insektsfällor töms tre 
gånger och varje gång 
tas av levande tallbockar 
för analys av förekomst 
av nematoder i insamlade 
tallbockar.

1 riskområde  
(4 hyggen tre 
insektsfällor per hygge, 
ett samlingsprov från 
tre fällor)

8 774

Parker
Inventering av tre skadegörare 
på flera olika värdväxter 
Anoplophora chinensis 
Phytophthora ramorum 
Cryphonectria parasitica

Visuell granskning 
av värdväxter och 
provtagning vid misstanke

1 park 3 694
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Schablon Metod Antal platser Kostnad SEK 

Produktionsplantskolor 
inkl skogsplantskolor samt 
gardencenters 
Inventering av sju skadegörare 
på flera olika värdväxter.
Anoplophora spp, Phytophthora 
ramorum, Cryphonectria 
parasitica, Gibberella circinata, 
Pseudomonas syringae, Xylella 
fastidiosa, Rhyncohorus spp

Visuell granskning av 
värdväxt och provtagning 
vid misstanke

1 företag 2 204

Potatisodling 
Inventering av ringröta i 
potatislager efter skörd.
Utsädespotatis, matpotatis 
och industripotatis.
Ljus och mörk ringröta
Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus 
Ralstonia solanacearum 

Knölprovtagning efter 
skörd drygt tre prov per 
lager, 200 knölar per prov)

1 potatislager 3 918 

Potatisodling 
Matpotatis och industripotatis
Potatiscystnematoder
Globodera rostochiensis
G. pallida 

jordprovtagning i 
potatisfält 1 prov om 400 
ml jord per ha

1 ha 2 125

Potatisodling
Matpotatis
Koloradoskalbagge 
Leptinotarsa decemlineata
Epitrix spp 

visuell granskning i 
växande gröda och 
provtagning vid misstanke

1 fält 486

Växthusodling
Julstjärna samt andra 
prydnadsväxter och 
grönsaksplantor 
Bemisia tabaci 

Visuell granskning av 
plantor och provtagning 
vid misstanke

Ett företag 2 030

Växthusodling 
Prydnadsväxter och 
grönsaksplantor.
TSWV/INSV 

Provtagning utan symtom
(ca 3 prov per företag)

Ett företag 7 815

Återförsäljare 
Inventering av en skadegörare 
på över 50 olika värdväxter.
Xylella fastidiosa 

Visuell granskning av 
plantor och provtagning 
vid misstanke 

Ett företag 5 520

Inventering i plantskola
Inventering av 
svampskadegörare med 
sporfälla

En aktiv och en passiv 
sporfälla 
platsen besökas 4 ggr 

Ett företag 12 920

Hamn inkl närområde hamn
Fälla med generiskt bete 
-vedlevande insekter i tre 
skalbaggsfamiljer t.ex. 
Xylosandrus crassiusculus
eller
Agrilus planipennis insektsfälla 
i träd värdväxt ask
eller 
Agrilus auroguttatus 
insektsfälla i träd värdväxt ek

Insektsfälla med generiskt 
bete 
(attrahera vedlevande 
skalbaggar)
eller insektsfälla i träd 
(värdväxt)
platsen besökas 4 ggr

En hamn, en fälla 3 896
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4.4.3 Användning av schablonerna

I den följande kostnadsanalysen av inventeringsenheterna (se bilaga 3) har 
schablonen från tabell 9 använts. Den schablon som har bäst överensstämmelse i 
faktorer som antal skadegörare, antal värdväxter, avstånd, dokumentationsbehov 
osv. har valts.

Reskostnad och restid har applicerats på följande sätt. 

I följande miljöer har restiden för ett besök på en plats uppskattats till 2 timmar 
per resa samt för att täcka reskostnader t.ex. hyrbil, bensin m.m har en schablon 
på 1000 kr per arbetsdag använts.

• Inventeringar i företag dvs hos återförsäljare, i produktionsplantskolor, 
växthusföretag, i lager.

I följande miljöer har restiden för ett besök på en plats uppskattats till 4 timmar 
per resa samt för att täcka reskostnader t.ex. hyrbil, bensin m.m har en schablon 
på 1000 kr per arbetsdag använts.

• Inventeringar i hamn samt närområde hamn

• Inventeringar i stadsnära grönområden t.ex. industriområde, park, 

• Inventeringar i odling t.ex. äppelodling, bärodling potatisodling m.m.  

• Inventeringar i landskap t.ex., i skog, i trädbestånd, provtagning i vattendrag 
m.m.

För de schabloner som ska användas för att beräkna kostnad för inventering i 
landskap har vi förutom en restid på 4 timmar dessutom antagit att övernattning 
ska ingå i reskostnad. Vid inventering i landskap har vi därför istället för 1000 kr 
per arbetsdag använt en schablon på 3000 kr per arbetsdag (inkluderar kostnad 
för hotell). 

4.5 Samverkan med andra övervakningsverksamheter
Möjligheter till samordning och samverkan inom det fytosanitära området har 
tagits upp i avsnitten 4.2.5 - 4.2.6. I det här avsnittet behandlas samverkan med 
verksamheter utanför det fytosanitära området.

Översiktliga beskrivningar av övervakningsverksamheter som utförs under ansvar 
av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jordbruksverkets miljömålsarbete har 
sammanställts av utredningsgruppens deltagare från dessa myndigheter (se bilaga 
4a-c).

Utredningsgruppens bedömning är att det, åtminstone som ett första steg, är 
lämpligt att samverka kring okvalificerade uppgifter, främst att sköta och tömma 
fällor. Metoder som kräver kunskap om skadegörare och symptombilder kräver 
utbildning och fortlöpande övning, och kan möjligen vara en utveckling på sikt.

Fällor föreslås användas i en rad inventeringsmiljöer, och här blir typen av miljö 
avgörande för vilken samverkan som väljs.
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• På införselorter (hamnar) är tillträdet ofta begränsat. Här bedriver 
Jordbruksverket kontrollverksamhet, och det ger en bra samverkansmöjlighet. 

• På destinationsorter har Jordbruksverkets kontrollverksamhet i vissa typer av 
miljöer, såsom i plantskolor och hos återförsäljare av växter. Inventeringarna 
bör samverka med denna kontrollverksamhet. 

• I andra typer av miljöer på destinationsorter finns inte samma närvaro av 
personal från Jordbruksverket. Det gäller grönområden, industriområden, 
omgivande skog i och kring tätorter runt om i landet. Skogsstyrelsen har 
regionala kontor på 90 orter, som ger möjlighet till samverkan i många av 
dessa tätorter. En annan möjlig utveckling är att Naturvårdsverket kommer att 
initiera övervakning av IAS i urbana miljöer, och då kan det ge möjlighet till 
samverkan. Andra möjliga samarbetspartners kan vara kommuners parkför-
valtningar, och deras skogsförvaltningar när det gäller tätortsnära skog.

• Goda möjligheter till samverkan bör också finnas för de inventeringar som 
ska bedrivas ute i landskapet. Här kan resvägarna bli långa och det bör 
vara effektivt att utnyttja personal från olika myndigheter som redan har 
uppdrag i sådan miljö (se bilaga 4a-c). Samverkan med Skogsstyrelsen, 
Naturvårdsverket och Jordbruksverkets miljömålsarbete bör prövas. 
Samverkan med Skogsstyrelsens övervakning av granbarkborre bör gå bra. 
SKS personal är van vid insektsfällor. Även övervakningen av lärkborre bör 
gå bra att samverka med.

Förutom i det reguljära, planerade inventeringsarbetet kan samverkan bli 
önskvärd i akuta situationer. Om Jordbruksverket exempelvis vid någon tidpunkt 
skulle få information om förhöjd risk för introduktion av askskadegöraren 
Agrilus planipennis (arten finns österut, och kan spridas via handel med bränn-
ved) så kan det bli aktuellt med extra inventeringar i och kring östersjöhamnar. 
Jordbruksverket behöver då veta vilka andra övervakningsverksamheter som 
pågår nära införselorter i marker där värdväxten ask kan förväntas växa, t ex 
ängs- och betesmark, eller grönområden i och kring tätorter.

Ett annat exempel är ifall ett angrepp av växtskadegörare detekteras i en reguljär 
inventering. Då behöver detta följas upp genom avgränsning av det påverkade 
området. I sådana avgränsningsinventeringar skulle samverkan kunna bli aktuell, 
men det behovet och möjligheterna beror av vilken skadegörare det rör sig om 
och den aktuella situationen. En bra början är dock att ha kännedom om vilka 
övervakningsverksamheter som potentiellt kunde erbjuda samverkan.

Kostnaderna för själva utförandet av metoderna har antagits vara desamma som 
om Jordbruksverkets personal hade utfört inventeringen. Däremot har reskostna-
den sänkts om personal från andra myndigheter stått för utförandet. Exempelvis 
har inventering i landskapet belastats med normal reskostnad om samverkan 
bedöms kunna ske, istället för den högre reskostnaden inklusive hotellövernatt-
ning som skulle krävts om Jordbruksverkets personal skulle utfört den.
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4.6 Intensitet
I avsnitt 4.3.5 beräknades resurserna per inventeringsenhet. I det här steget 
relateras resurserna till kostnaden för att tillämpa den utvalda metoden (se avsnitt 
4.4.2). Därmed kan man se vilken intensitet (frekvens, exempelvis antal provplat-
ser eller antalet besök per år) som blir möjlig i utförandet.

Inventeringsenhetens belopp är den summa per år som arbetet med inventerings-
enheten får kosta. Detta belopp relaterades till styckkostnaden för en enstaka 
insats med metoden, exempelvis ett besök på ett företag för att där utföra visuell 
kontroll av de relevanta växterna. Ett annat exempel är att använda en fälla, och 
då ingår utplacering och tre tömningar av fällan i basutförandet. Relationen 
mellan beloppet och styckkostnaden visar då intensiteten, dvs hur många utföran-
den medlen räcker till. Om flera utföranden är möjliga så kan metoden tillämpas 
på flera platser eller vid ett flertal tillfällen under säsongen.

De inventeringsenheter som får högst intensitet innehåller oftast skadegörare 
på barrträd(se bilaga 3). I toppen ligger också inventeringsenheter med potatis-
skadegörare (Lager 8, Odling 8). Metoden påverkar också intensiteten. Visuell 
granskning är billigare än fällor och provtagning, så många topplacerade invente-
ringsenheter har den metoden. 

En analys av utfallet för inventeringsenheterna visar att samordningen möjliggör 
inventering av många skadegörare som enskilt fick mycket låga budgetbelopp.

Av avsnitt 4.3.4 framgår att 133 skadegörarna får mindre än 5000 kr per år. 
Där konstateras också att 73 av dessa angriper växter som är klart relevanta för 
produktion och landskap i Sverige. Tack vare samordningen i inventeringsenheter 
kan dock 46 av de 73 arterna få en acceptabel inventering. Några exempel:

• Almstrit (Scaphoideus luteolus) får endast 254 kronor som fördelas på två 
inventeringsenheter. Det räcker inte till att finansiera inventeringsenheten 
”Landskap 1” där striten som enda art skulle granskas visuellt i almbestånd i 
landskapet. Däremot kan den inventeras i inventeringsenheten ”Plantskola 1” 
där det stora antalet bidragande skadegörare möjliggör 69 insatser av visuell 
granskning per säsong.

• Conotrachelus nenuphar är en vivel som angriper fruktträd och som har ett 
belopp om 3 500 kronor fördelat på två inventeringsenheter. Viveln är ensam 
art i enheten ”Odling 5” som innebar fällfångst i äppelodlingar, men intensi-
teten för denna blir endast 0,1, dvs medlen skulle bara räcka till en insats vart 
tionde år på en plats. Däremot kan viveln inventeras i inventeringsenheten 
”Lager 5”, där de sammanlagda medlen räcker till 25 insatser med visuell 
granskning per år i frukt&grönt-lager.

• Mycosphaerella populorum, poppelkräfta, får 221 kronor. Den ingår tillsam-
mans med en annan lågprioriterad svamp i enheterna ”Landskap 8” och 
”Landskap 9” där detektionen skulle ske i poppelbestånd med sporfälla 
respektive visuella metoder, men intensiteten blir för dessa noll. Däremot kan 
svampen inventeras i enheten ”Plantskola 12” där sex svamparter detekteras i 
plantskola med sporfällor.
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Många skadegörare kan alltså inventeras trots låga budgetandelar tack vare 
samordning. De metoder som kan bli aktuella är oftast visuell granskning som 
har förhållandevis låg precision, medan de specifika metoderna med hög precision 
kommer att kosta för mycket. Det bör ändå vara en acceptable ambitionsnivå, att 
kunna täcka lågprioriterade skadegörare med någon metod, om än låg precision.

Trots samordning är det 27 av de för svenska värdväxter relevanta 73 skadegörar-
na som får så små resurser att det inte räcker till mer än en enstaka insats per år 
i någon inventeringsenhet. Här finns fruktflugor på äpple, gurka, tomat/paprika/
aubergine, vinbär, körsbär, amerikanskt blåbär; vecklare äpple; mal i fruktod-
ling; rotnematod i fruktodling; virus på hallon; praktbagge på ask; fytoplasma 
på plommon/körsbär; bakterie på plommon/körsbär; mott på päron; virus på 
krysantemum; svamp på plommon; virus på amerikanskt blåbär; minerarfluga 
i dagliljor; svamp på trädgårdsnejlika; fruktfluga i solros. En möjlighet här kan 
vara att utföra inventeringarna med några års mellanrum, en utväg som riskerar 
att inte leda till tidig upptäckt, men kanske måste accepteras för skadegörare av 
låg prioritet.

Skadegörare som får låg intensitet har oftast en kombination av låg viktning och 
lågt växtvärde. Ett speciellt fall är askskadegöraren Agrilus planipennis som har 
hög skadepotential men lågt produktionsvärde, och endast får en årlig tilldel-
ning på 1 000 kronor. Den ingår endast i inventeringsenheter där den är enda 
art, så den får heller ingen draghjälp genom samordning. Om andra växtvärden 
än produktion, såsom biodiversitet, togs med skulle medel till denna viktiga art 
kunna ges i resursfördelning. 

De återstående 60 arterna i den grupp som får mindre än 5000 kr per år (avsnitt 
4.3.4) angriper värdväxter av låg relevans för svensk produktion och landskap. 
Det är värdväxter som vinranka, äkta kastanj, palmer, Citrus, mango, persika, 
sojaböna, hemlock, avokado, banan, fikus och tobak. Några av dem får genom 
inventeringsenheterna möjligheter till inventering, men det bör vara rimligt att 
prioritera dessa lågt i resursfördelningen.

4.7 Finansieringsmöjligheter

4.7.1 Finansiering genom avgifter

Uppdraget trycker på att möjligheten till avgiftsfinansiering ska utredas. 

Vilken finansiering som är lämpligast kan skilja mellan inventeringar som har 
olika syften. Sverige har som medlemsstat krav från EU och växtskyddskon-
ventionen att utföra inventeringar av sitt territorium. Detta pekar åt en statlig 
finansiering. Men inventeringar som görs i syfte att förbättra marknadstillträdet 
för svenska exportprodukter svarar inte på sådana mellanstatliga krav, utan skulle 
göras i en viss närings intresse. Detta pekar åt finansiering från den aktuella 
näringen.

I det senare fallet handlar det om export och EU-handel med svenska produkter. 
Sådan handel kräver att Sverige intygar att mottagarlandets eventuella importrest-
riktioner uppfylls. Det är då det mottagande tredje landets skadegörarlistor som 
ligger till grund för intygandet, dvs det kan röra sig om skadegörare som Sverige 
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normalt inte inventerar. För EU-handeln kan restriktioner finnas om mottagarlan-
det har skyddad zon, och Sverige behöver då ta reda på vår status för det motta-
gande EU-landets skyddad zon-skadegörare. Inte heller här har Sverige normalt 
inventeringar. Det skulle kunna diskuteras om intressenterna i handeln kan stå för 
finansieringen när behov av sådana inventeringsinsatser uppstår.

Ett eventuellt avgiftsupptag måste kunna göras rättvist och effektivt, utan alltför 
stora administrativa kostnader. Dessutom måste det säkerställas att det blir en 
avgift som motsvaras av en motprestation och att avgiften inte blir en skatt, i 
regeringsformens mening.

Finansiering med avgifter förekommer idag på potatisområdet. Dessa avgifter 
används bl a för att finansiera inventeringarna av skadegörare på potatis. Inom 
potatisodlingen finns ett nära samband mellan risktagande och nyttan av frihet 
från skadegörare, det är samma grupp som står för båda aspekterna. Därmed 
kan acceptans för avgifterna finnas här. Men i andra fall är ansvarsfördelningen 
betydligt oklarare, det gäller särskilt då en intressentgrupp står för riskbeteendet, 
medan en annan utsätts för konsekvenserna. Ett exempel är tallvedsnematod, där 
den mest sannolika införselvägen är användningen av träemballage, medan de 
som skulle drabbas mest av en introduktion är skogsägare. Ska då aktörer inom 
handeln eller skogssektorn betala avgiften?

Det krävs också smidiga lösningar för avgiftsupptaget. Intressenterna måste 
finnas registrerade, som är fallet med potatisodlarna. Lantbrukare rapporterar sina 
odlade arealer i SAM, vilket kunde ge information som behövs för ett avgiftsut-
tag. Det vore betydligt svårare att ta ut avgifter från flera tiotusentals skogsägare 
och dessutom med delägare för många fastigheter. De administrativa kostnaderna 
skulle bli stora. Ett alternativ vore SkogForsks finansieringsmodell med ett påslag 
på något öre per kubikmeter virke som levereras till de industrier som är anslutna 
till systemet. En nackdel här är att hela skogssektorn inte är med i systemet, så en 
hel del företag skulle åka snålskjuts på de andra.

En fråga har via Centrala skogsskyddskommittén ställts till skogsintressenter om 
synen på finansiering av inventering. Mycket få svar har kommit in, och hittills 
har inställningen varit att det handlar om att infria EU-krav och att det därför är 
rimligt med statlig finansiering.

4.7.2 Medfinansiering

I och med antagandet 2014 av EU:s utgiftsförordning infördes möjligheten till 
medfinansiering av medlemsstaternas inventeringar. Det gäller inte alla skade-
görare utan kommissionen ska varje år ta fram en arbetsplan som anger vilka 
skadegörare som kan få bidrag den kommande säsongen. Maximalt kan 50 % av 
kostnaderna ersättas, men ansökningar och rapportering kräver också en hel del 
administration så det effektiva nettot blir ungefär 30 %.

Eftersom det är medfinansiering så begränsas EU-medlen av den insats medlems-
landet självt gör. År 2014 var det 18 länder som sökte medfinansiering, och hela 
EU:s budget togs inte i anspråk. Sverige lämnade den ansökan som uppgick till 
det näst minsta beloppet och beviljades ett bidrag på ca 63 000 Euro. År 2015 
var det 22 länder som sökte medfinansiering, och EU-budgeten togs inte fullt ut 
i anspråk då heller. Sverige har lämnat en ansökan som uppgår till sammanlagt 
111 000 Euro.
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En annan begränsande faktor är kommissionens urval av arter som kan få bidrag. 
Listorna över arter som medfinansieras ändras mellan åren. Bland de skadegörare 
som återkommit i kommissionens lista varje år sedan 2014 finns flera citrusska-
degörare, flera skadegörare som angriper potatis, några skadegörare på lövträd, 
samt flera skadegörare som omfattas av EU nödåtgärdsbeslut och som Sverige 
inventerade redan tidigare. År 2014 fanns det en uttalad målsättning att priori-
tera organismer som angriper Citrus och lövartade växter. Det belopp Sverige 
kan få beror på överensstämmelsen mellan kommissionens lista och vad som är 
relevant för svenska förhållanden. Målet kan inte vara att maximera beloppet vi 
får från EU, då skulle vi behöva satsa även på Citrusskadegörare. Vi bör satsa 
våra inventeringsresurser på de skadegörare som är relevanta för Sverige, och 
hämta hem de EU-bidrag som följer av det urvalet. Såväl 2014 som 2015 valde 
Sverige att söka EU medel för 17 skadegörare utav 39 respektive 47 organismer 
som ingick i kommissionens lista. Den lista som KOM publicerade 2016 omfattar 
52 st organismer. Bland annat har KOM lagt till släktena Atropellis (svamp) och 
Pissodes (tallvivlar) som angriper barrväxter. Andelen organismer som angriper 
barrväxter som ingår i kommissionens lista har alltså ökat sedan 2014.

Sverige kan inte heller få medfinansiering för inventeringen av potatisskadegö-
rare, eftersom de inte finansieras med statliga medel. 
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5 Utveckling
5.1 I

5.1.1 Förbättrat dataunderlag

5.1.1.1 Skadegörare

I den pågående översynen av EU:s listor över förtecknade skadegörare blir 
somliga arter omreglerade så att de inte längre är karantänsskadegörare för hela 
EU. Utredningen har utgått från de aktuella rekommendationerna i februari 2016, 
och detta bör stämmas av när EU-processen är slutförd. Även efter översynen 
kommer arterna på EU:s listor att omsättas, om än i långsammare takt, och denna 
utveckling behöver Jordbruksverket följa.

Vissa skadegörare kommer att omregleras så att det blir möjligt att ansöka om 
skyddad zon för dem. Jordbruksverket bör analysera Sveriges behov av skyddade 
zoner, och bör här kunna ta hjälp av riskvärderingsfunktionen vid SLU. I de fall 
Sverige väljer att ansöka till EU-kommissionen om skyddade zoner uppkom-
mer behov av dels initial inventering för att fastställa frihet från skadegöraren i 
området, och dels fortlöpande inventering för att verifiera att friheten upprätthålls.

Den nya EU-förordningen inför en ny kategori av skadegörare, nämligen ’priori-
terade karantänsskadegörare’. Kategorin ska utgöras av de karantänsskadegörare 
som kan orsaka allra störst skada inom EU, och resurser ska kanaliseras till dessa 
genom EU-budgeten. Särskilda regler för prioriterade karantänsskadegörare är 
bl a att inventeringar måste utföras årligen, och att antalet inventeringsinsatser 
ska vara tillräckligt högt för att säkerställa att tidig upptäckt kan klaras med 
hög konfidens. Vidare ska medlemsstaterna arbeta fram beredskapsplaner för 
hanteringen av förekomster av prioriterade karantänsskadegörare. Planerna ska 
bl a innehålla principer för avgränsning av påverkade områden, och metoder för 
visuell granskning, provtagning och laboratorieanalyser. När EU:s process att 
välja ut vilka skadegörare som ska bli prioriterade är färdig, bör Jordbruksverket 
anpassa inventeringsstrategin därefter. 

EPPO:s Alert List listar aktuella skadegörare, och arterna byts ut relativt snabbt. 
Dessa förändringar bör följas av Jordbruksverket.

EPPO tillhandahåller även listor över arter som rekommenderas att länderna 
reglerar som karantänsskadegörare. På A1-listan finns arter som inte förekom-
mer inom EPPO-regionen, och på A2-listan finns arter med endast begränsad 
förekomst inom EPPO-regionen. EPPO:s A1- och A2-listor har sammanlagt 383 
arter, d v s fler än de som regleras i EU:s lagstiftning. Här kan det finnas arter 
som skulle kunna övervägas som potentiella karantänsskadegörare, men eftersom 
EU valt att inte reglera dessa arter har vi inte tagit med dem i utredningen. Det 
går dock inte att utesluta att vissa av dem kan vara relevanta för svenska förhål-
landen, så Jordbruksverket bör överväga att göra en bedömning av dem. 

5.1.1.2 Handel

Ett bättre kunskapsunderlag beträffande handelns volymer och transportvägar 
vore önskvärt, bl a för att förbättra bedömningen av spridningsvägar och lämpliga 
inventeringsmiljöer. Exempel på projekt kan vara att kartlägga transporter och 
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mottagare för EU-handelns växtmaterial och ett ytterligare exempel är handels-
mönster för brännved och flis. En del av denna kunskapsinhämtning bör kunna 
ske genom uppdrag till riskvärderingsfunktionen vid SLU, men förändringarna 
bör även följas kontinuerligt genom omvärldsspaning i Jordbruksverkets regi.

Även ökade kunskaper om de risker som uppstår genom privatpersoners resande 
och inköp av växter och växtprodukter, t ex internet-handel skulle behövas. 
Problemet har uppmärksammats på EU-nivå, och ett förslag kan vara att utveckla 
verktyg för att följa och analysera dessa förflyttningar gemensamt på europeisk 
nivå. 

Den nya EU-förordningen om officiell kontroll kommer att medföra vissa 
ändringar av de fytosanitära kontroller som medlemsstaterna ska utföra. Det 
gäller t ex marknadskontrollen, som idag utförs som slumpmässiga kontroller 
av sändningar med växter och växtmaterial som rör sig inom EU-handeln. Det 
blir troligen så att begreppet marknadskontroll kommer att försvinna, och att 
funktionen tas över av inventeringsverksamheten. När EU-processen är färdig bör 
Jordbruksverket se över följderna för inventeringsstrategin. Om inventeringarna 
ska övervaka EU-handeln blir ökade kunskaper om handelsmönster nödvändiga. 
Eftersom verksamheten då kan inbegripa många platser på större avstånd från 
Jordbruksverkets regionala kontor, bör möjligheterna till utökad samverkan med 
andra myndigheter analyseras. Förutom regional täckning bör analysen ta upp 
vilka uppgifter, med åtföljande utbildningsbehov, som kan läggas ut.

5.1.1.3 Växtvärden

I utredningen har värdet av värdväxterna beräknats på basis av deras produktions-
värden. Ett förbättrat underlag för produktionsvärden behövs, och skulle påverka 
fördelningen av resurser.

• Mer detaljerade data vore önskvärt. Med den nuvarande detaljeringsnivån i 
den offentliga statistiken har antaganden ofta behövt göras. Exempelvis har 
värdet för fruktträdsplantor fördelats enligt en antagen relation mellan äpple, 
päron, plommon och körsbär.

• För vissa värdväxter har det inte gått att finna eller beräkna produktionsvärden 
baserat på officiell statistik, utan antagna, låga värden har använts

• Bruttovärden har använts, utan hänsyn till kostnaderna för produktionen. 

• Ett underliggande antagande är att hela värdväxtpopulationen hotas av 
angrepp. Det behöver inte vara fallet, utan en skattning borde göras av hur stor 
andel av populationen som skulle angripas.

Jordbruksverket bör överväga att inkludera de data för produktionsvärden, med 
tillräcklig upplösning, som behövs för fytosanitära ändamål i sin insamling av 
statistiska uppgifter. Jordbruksverket bör också överväga möjligheten att samla in 
motsvarande uppgifter om produktionskostnader så att produktionens nettovärden 
kan beräknas och användas som mått på värdväxternas värde.

Kunskapen om hur stor andel av värdväxtpopulationen som hotas vid angrepp 
av karantänsskadegörare är bristfällig. Här behövs forskning om olika faktorers 
betydelse för om skadegörare ska lyckas etablera sig i nya områden, samt metoder 
för att förutsäga hur stor utbredning en främmande växtskadegörare skulle kunna 
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få i Sverige. Sådan forskning kan göras på redan introducerade arter, som modell, 
för att sedan tillämpas för förutsägelser avseende karantänsskadegörare.

Förutom produktionsvärden bidrar värdväxterna till många andra typer av värden, 
exempelvis förädlingsvärden, effekter på markpriser, ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald samt kulturella och sociala värden. Värdesättningen behöver utvecklas 
till att omfatta fler typer av värden. Detta tillskott skulle förmodligen vara ojämnt 
fördelat mellan värdväxterna, och skulle därmed påverka fördelningen av resur-
ser för inventering. Om biodiversitet och ekosystemtjänster inkluderades skulle 
växter som är viktiga i grönområden, såsom stadsmiljöer, parker, trädgårdar och 
naturmiljöer, gynnas, och deras skadegörare skulle få större andelar av resurser-
na. Ett exempel är skadegöraren på ask Agrilus planipennis. En omfördelning av 
andelarna bör också analyseras så att resurserna inte blir för låga för andra arter; 
då kan budgetnivån behöva justeras uppåt.

Flera värden för träd än produktionsvärden har tagits med i Storbritanniens Plant 
Health Risk Register. Värdet baserades där på en uppskattning av det kapitalise-
rade värdet av skogsplanteringar, och inbegrep rekreation, landskap, biodiversitet, 
kolsänkor och absorption av luftföroreningar. Tillsammans med timmervärdet gav 
det ett samlat värde för träd på 50 000 miljoner pund. Värdet fördelades sedan 
mellan trädslagen efter deras andel av skogsarealen.

Arbete pågår bl a på EU-nivå för att ta kvantifiera fler typer av värden. Ett 
exempel är EU-projektet FPS COST Action FP1401 ‘A global network of nurser-
ies as early warning system against alien tree pests (Global Warning)’. Ett av 
projektets mål är att ta fram information om det miljömässiga värdet av inhemska 
trädslag i Europa.

5.1.1.4 Kostnader

Kostnader för nuvarande inventeringar har använts för att uppskatta kostna-
derna för nya metoder som vi hittills inte haft erfarenhet av. Data för dagens 
kostnader finns endast redovisade som klumpsummor, och ett antal antaganden 
och uppskattningar har gjorts för att lösa upp summorna till användbara nivåer. 
Särskilt har detta gällt reskostnader, som måste särredovisas för beräkningar av 
samverkanseffekter. Eftersom reskostnader kan uppgå till lika stora eller större 
belopp än alla övriga kostnader tillsammans, får eventuella felaktiga antaganden 
stort genomslag i beräkningarna. Ett bättre underlag kommer att finnas efter 
att detta års inventeringar genomförts, då EU-kommissionen ställt krav på mer 
detaljerad redovisning för medfinansieringen. Jordbruksverket bör använda de nya 
uppgifterna för att se över kostnadsberäkningarna.

De siffror som använts i utredningen inkluderar endast kostnaderna för genom-
förandet av inventeringarna. De tar inte hänsyn till lönekostnaden för växtre-
gelenhetens personal, d v s arbetstid för att planera, beställa, följa upp och rappor-
tera resultat av respektive inventering till EU-kommissionen. Jordbruksverket bör 
ta fram underlag för dessa kostnader och inkludera dem vid budgetberäkning för 
inventeringsverksamheten.
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5.1.2 Förbättrad viktning av skadegörarna

I utredningen har en starkt förenklad bedömning gjorts av skadegörarnas 
sannolikhet att orsaka skada under svenska förhållanden (se avsnitt 6.1). Den har 
använts som viktning av skadegörarna och ligger tillsammans med växtvärdena 
till grund för fördelningen av resurserna. 

En grundligare analys av organismernas skadepotential skulle ge en mer 
ändamålsenlig fördelning av resurserna. En möjlighet är att utnyttja Finlands 
erbjudande om att använda den modell, FinnPRIO, som de nyligen utvecklat. 
Detta bör vara en uppgift för riskvärderingsfunktionen vid SLU. 

5.1.3 Samverkan

I utredningen har vi valt att begränsa samverkan med andra övervakningsverk-
samheter till okvalificerade moment, främst skötsel och tömning av fällor.

Kontroller som kräver kunskap om skadegörare och symptombilder kräver 
utbildning och fortlöpande övning. Jordbruksverket bör vid behov analysera 
denna möjlighet vidare, exempelvis om den nuvarande marknadskontrollen av 
EU-handeln blir en uppgift för inventeringsverksamheten.

5.1.4 Datasystem

Den nya EU-förordningen ställer ökade krav på medlemsstaternas inventering, 
bl a genom att avsevärt öka antalet skadegörare som ska omfattas av inventering. 
För en effektiv hantering kommer det att krävas systematisk datahantering. Ett 
datasystem behövs för att:

• Registrera företag och växtslag

• Spara inventeringsdata (underlag för växtskyddsstatus i SE, rapportering  
till EU)

• Arkivera och uppdatera kartor

• Registrera var inventeringar utförts över åren

5.1.5 Fortlöpande utvärdering

Valet av inventeringsmetoder, och utfallet av inventeringarna, bör fortlöpande 
utvärderas så att effektiviteten är så hög som möjligt. 

Den låga sannolikheten för förekomst medför svårigheter för utvärderingen, men 
det finns vissa möjligheter. Jordbruksverket bör följa metoddiskussionen inter-
nationellt, och anpassa metodvalet efterhand. Man kan också utvärdera metoder 
mot varandra. Om exempelvis visuella metoder används parallellt med uttag 
prover för analys så kan förekomsten av smittor utan symptom observeras (latent 
förekomst).

Skadegörarnas risker varierar över tid, och det talar för att strategin kontinuerligt 
ses över. Jordbruksverket kan överväga att bilda en referensgrupp som inkluderar 
intressenter från andra myndigheter och näring. En modell för detta kan vara den 
referensgrupp som används inom Nationell riktad skadeinventering (under FoMa) 
där representanter för SKS och skogsnäringen deltar i en genomgång av inrikt-
ningen inför årets inventeringsinsatser. En enklare ansats är att Jordbruksverket 
använder befintliga fora för sådana avstämningar. 
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5.1.6 Forskning

LRF skriver i sitt remissvar att det kommer att ställas stora krav på kunskap om 
skadegörarna, deras spridningsvägar osv. Utökade resurser behövs för att upprätt-
hålla kompetensen inom området. Utredningen håller med om detta och tillägger 
att mer kunskap också behövs om förekomst av vektorer som behövs för att sprida 
reglerade arter.

Det behövs forskning som syftar till att utveckla och effektivisera metoder och 
tekniker för tidig upptäckt, identifiering och prognos Det behövs metoder för 
detektion av skadegörare vid strategiskt viktiga inkörsportar som exempelvis 
hamnar men även metoder för tidigare och effektivare upptäckt, kvantifiering och 
identifiering längs handelskedjan och ut i landskapet. Dessutom kan det behövas 
förbättrade modelleringsmetoder för prognoser för framtida odling och markan-
vändning, samt för klimatförändringar. 

5.1.7 Internationell samverkan

Under den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) pågår en översyn 
av standarden för övervakning av växtskadegörare (ISPM 6). Bland annat ska 
tekniskt stöd mm för ländernas tillämpning utvecklas. Denna utveckling bör 
följas och nya möjligheter utnyttjas. 
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6 Diskussion

6.1 Riskbaserad resursfördelning
Den nya EU-förordningen ställer väsentligt högre krav på medlemsstaternas 
inventeringar, bl a genom kraven på inventeringsdata för samtliga reglerade arter 
samt för nya arter som påträffas. Sammanlagt finns för närvarande 327 organis-
mer/grupper på listorna, att jämföra med det 20-tal vi traditionellt har arbetet 
med. Den stora ökningen i kombination med målsättningen att ta fram en effektiv 
inventeringsstrategi gör att vi måste prioritera hur resurserna ska användas. 
Utredningen har tagit fram en riskbaserad modell för fördelning av resurserna.

Andra medlemsländer utgår också från risk vid fördelningen av resurser. 
Nederländerna fördelar sin inventeringsbudget baserat på en prioritetsrankning 
som utgår från sannolikheten för att skadegöraren förs in i landet och konsekven-
serna av detta. Finland har utvecklats modellen FinnPRIO21 för prioritering under 
nordiska förhållanden. Den uppskattar sannolikheterna för införsel, etablering 
och spridning, samt de troliga konsekvenserna. I det arbetet har ca ett årsarbete 
gått åt för värdering av drygt 100 arter. Storbritannien har utvecklat sitt Plant 
Health Risk Register22 med samma parametrar, som omfattar många hundra arter 
(inklusive många som inte är karantänsskadegörare) och som ska användas för 
fördelning av resurser mellan skadegörare baserat på sannolikhet för skada och 
värdet av de hotade växterna.

Riskklassificeringar av detta slag poängsätter och rankar skadegörarna på ett 
systematiskt vis. De kan ge ledning i många sammanhang där prioriteringar ska 
göras i hanteringen av karantänsskadegörare. De ger beslutsunderlag som bidrar 
till effektivare och mer ändamålsenlig resursfördelning. 

Den enkla riskklassificering (viktning och växtvärde) som gjorts i utredning är 
en första sådan ansats för Sverige. Flera faktorer som i andra länders modeller 
behandlas separat har i vår modell bedömts i klump. De faktorer som vägts in 
är sannolikheten för att skadegöraren ska komma in i landet, sannolikheten för 
etablering, sannolikheten för spridning, samt organismens förmåga att orsaka 
skada på sin värdväxt (oavsett värdväxtens utbredning och värde). Vår värdeskala 
hade fyra nivåer, medan andra länder har använt betydligt större upplösning.

Riskklassificering för svenska förhållanden bör utvecklas vidare, t ex genom att 
använda Finlands FinnPRIO-modell. Ett förbättrat dataunderlag för värden på 
värdväxter vore önskvärt som indata. En förbättrad riskklassificering kan använ-
das för att förbättra inventeringsstrategin och för annan prioritering av resurser i 
riskhanteringen.

21 Jaakko Heikkilä et al. 2016 FinnPRIO: a model for ranking invasive plant pests based on risk. 
Biological Invasions, published online

22 Baker et al. 2014. The UK Plant Health Risk Register: a tool for prioritizing actions. EPPO Bulletin 
44(2).
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6.2 Budget

6.2.1 Kalibrering av budgetnivå

Utredningens modell prövades med ett flertal värdesättningar på viktningen 
för att ta fram en godtagbar relativ resursfördelning mellan skadegörarna. 
Fördelningarna sedan prövades vid olika budgetnivåer. Det utfall som presenteras 
i rapporten valdes för att det gav bäst överensstämmelse avseende fördelning 
och budgetbelopp med det som anses önskvärt för några viktiga skadegörare i 
nuvarande inventeringsprogram. Även om förbättringar av modellen och indata 
bör göras, så ger de utförda beräkningarna en uppfattning om fördelningen av 
resurser och storleksordningen på den budget som kommer att behövas.

För att beräkna budgetens storlek kalibrerades modellen mot arter i det nuvarande 
programmet som har en välmotiverad resursanvändning. I första hand användes 
tallvedsnematod men utfallet stämdes även av mot andra viktiga skadegörare i det 
nuvarande inventeringsprogrammet.

De beräkningar som gjorts tillgodoser resursbehovet för tallvedsnematod, den 
organism som vi har bäst underlag för. Resurserna för denna art bör inte sänkas. 
Man kan hävda att provantalet som görs idag är för litet, åtminstone som stick-
prov relaterat till skogsarealen. I en modelleringsstudie uppskattades att det skulle 
behövas 10 000 prover per år för att möjliggöra utrotningsmålet, att jämföra med 
de ca 3000 prover som tagits ut i den svenska inventeringen över 15 år23. Genom 
urvalet av provpunkter kan dock kvalitén höjas jämfört med ett stickprovsför-
farande. Detta kan uppnås genom att inrikta sig på hyggesrester angripna av 
vektorn Monochamus, fällfångster av vektorn, provtagning i riskområden såsom 
hamnar och historiskt intressanta områden där virke togs in i Sverige innan 
importrestriktionerna kom till och det importerades stora volymer barrträdsvirke 
från Nordamerika. Slutsatsen blir att resurserna för tallvedsnematod inte bör 
sänkas, men bör ligga kvar på nuvarande nivå.

SLU ifrågasätter i sitt remissvar att en budget på 10 miljoner (ett tidigare alterna-
tiv som presenterades i remissversionen) skulle räcka med tanke på det dramatiskt 
ökade antalet av arter som skall övervakas, i alla fall om tidig upptäckt är huvud-
målet. SLU ifrågasätter antagandet, som beräkningarna utgår från, att dagens 
budgetnivå för redan pågående inventeringar är en optimal nivå. Utredningens 
antagande att dagens nivåer är tillräckliga baseras på jämförelser med andra 
länder. Budgetnivån bör optimeras genom utvärdering av inventeringar och forsk-
ning om sannolikheten för detektion.

6.2.2 Utfallet av tilldelning till olika skadegörare

Störst resurser får skadegörare på barrträd, till följd av det höga värdet på deras 
värdväxter (se avsnitt 4.3.2). Stora belopp går även till vissa skadegörare på 
potatis, växthuskulturer och lövträd. Många skadegörare tilldelas mycket små 
belopp; hela 133 skadegörare får en tilldelning under 5 000 kronor.

För vissa skadegörare blir utfallet för lågt i förhållande till vad som anses 
önskvärt. Det gäller särskilt ljus och mörk ringröta på potatis (265 000 kronor 

23  Ökland et al. 2010. Is Eradication of the Pinewood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus) Likely? 
An Evaluation of Current Contingency Plans. Risk Analysis.
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vardera). För att motsvara de förväntningar som finns från EU och de andra 
medlemsstaterna är bedömningen att Sverige bör anslå ca 400 000 kronor årligen 
för var och en av dessa sjukdomar. Till bilden hör att budgeten de senaste åren 
legat för lågt med avseende på att Sverige tillhör den grupp länder inom EU som 
har de största påvisade riskerna (länder där ljus ringröta är etablerad eller där 
smitta påvisats nyligen i produktionen av utsädespotatis). Ett sätt att lösa diskre-
pansen är att omfördela resurser mellan de skadegörare som angriper potatis. Om 
resurserna poolas ihop för ringrötor, cystnematoder (Globodera spp), kolorado-
skalbagge (Leptinotarsa decemlineata) och Epitrix spp, blir den sammanlagda 
summan 1 083 000 kr, att jämföra med 1,1 miljoner som hela gruppen bedöms 
behöva. 

En pragmatisk omfördelning av resurser, som den som diskuterats ovan för 
ringrötorna, är rimlig eftersom den modell som använts behöver utvecklas vidare. 
Förutom att utveckla riskmodellen i sig så kan man överväga att ta med fler fakto-
rer än risk i modellen (se diskussion nedan). 

Modellen ger med den valda kombinationen av viktning och budget nivå mycket 
små belopp till 133 skadegörare (se avsnitt 4.3.4). Samordningen i invente-
ringsenheter råder till stor del bot på detta (se avsnitt 4.6) för skadegörare på 
värdväxter som är tydligt relevanta för produktion och landskap i Sverige, där 
46 av 73 skadegörare får en acceptabel inventering. De 27 återstående arterna, 
samt merparten av de 60 arter som angriper värdväxter av låg relevans för svensk 
del, får resurser som inte ens räcker till årliga inventeringsinsatser. Syftet om 
tidig upptäckt kan därmed inte uppfyllas för dessa arter, och vi får acceptera en 
ökad risk för etablering och spridning med de konsekvenser i form av skada på 
växter och bekämpningskostnader som följer. Detta är mer acceptabelt för arter 
som bedöms ha liten sannolikhet för etablering i Sverige, men kan vara ett större 
problem för arter som nedprioriterats pga låg sannolikhet för införsel.

Bland de 27 arterna, vars resurser inte räcker till att uppnå syftet med en tidig 
upptäckt, finns skadegörare som bör prioriteras högre. Ett exempel är askska-
degöraren Agrilus planipennis. Om man vill skapa resurser för inventering av 
dessa kan man modifiera växtvärden eller viktning. Om man tar med värden för 
ekosystemtjänster och biodiversitet så kommer skadegörare på värdväxter som 
ask, alm, ek, en och hassel att få mer resurser. Om man vill förstärka resurserna 
för produktionsgrödor och –kulturer får man ändra viktningen. Om fördelningen 
förändras med bibehållen totalbudget så förs resurser över från de arter som får 
stor tilldelning i nuvarande beräkning, och det bör analyseras om det är accep-
tabelt att minska resurserna för de viktigare skadegörarna. Om det inte är det 
behöver totalbudgeten höjas.

6.2.3 Analys av intensiteten

Analysen av resurstilldelningen bör, utöver skadegörarnas enskilda belopp som 
räknats fram med modellen, även ta hänsyn till den intensitet som blir möjlig, dvs 
effekterna av samordning i inventeringsenheter. Denna analys har bara påbörjats 
och bör göras grundligare. Det kan finnas effektivitetsvinster som kan påverka 
den samlade budgetnivån.

Fördelningen av resurser till inventeringsenheterna gjordes på ett förenklat 
sätt. När en skadegörare förekom i fler än en inventeringsenhet fördelades 
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skadegörarens belopp lika mellan dessa inventeringsenheter. Detta behöver ses 
över, så att en skadegörares resurser fördelas på ett mer optimalt sätt mellan de 
inventeringsenheter (metoder) där den ingår. Metoderna skiljer sig i kostnadsnivå, 
och kan vara olika effektiva för olika skadegörare och för olika utvecklingsstadier 
av skadegörare. 

Många skadegörare placerades i ett flertal inventeringsenheter. Detta behöver 
ses över, särskilt för skadegörare med små resurser. För sådana skadegörare bör 
inventeringsenheter väljas som ger samverkan med resursstarka skadegörare. Det 
blir i många fall avgörande för möjligheten att inventera dessa arter.

Den analys som gjorts visar att om flera skadegörare samordnas och inventeras 
med gemensam metod, tid och plats så uppnås effektivitetsvinster. Även för 
skadegörare med låg tilldelning kan deras sammanlagda belopp räcka till en 
rimlig verksamhet. Detta gäller förstås särskilt om metoden inte är för dyr i sig. 
Visuell granskning kan vara överkomlig även när resurserna är små.

I andra änden av spektret hamnar vissa potatisskadegörare i topp avseende inten-
sitet, vilket stöder att det kan finnas utrymme att omfördela resurser till andra 
mer resurskrävande potatisskadegörare, såsom ljus och mörk ringröta. 

6.2.4 Tillkommande kostnader

Förutom kostnaderna för själva inventeringsarbetet tillkommer kostnader för 
planering, styrning och utveckling. Dessa kostnader har inte beräknats i utred-
ningen. Kostnader tillkommer också för utveckling av ett datasystem för att 
effektiv hantering av de stora datamängder som följer av de ökade EU-kraven. 
Även den generella övervakningen skulle ha kostnader för rapporteringskanalen 
(anpassning av Artportalen), bildbaserat informationsmaterial till utförarna och 
kvalitetssäkring av observationer.

6.2.5 Medfinansiering

En del av utgifterna för inventeringarna kan hämtas hem genom den medfinan-
siering som baseras på EU:s utgiftsförordning. Sverige har beviljats 63 000 Euro 
respektive 111 000 Euro för de två första åren som systemet varit i funktion. Den 
ökning av resurserna för inventering som föreslås bör leda till större bidrag från 
medfinansieringen, men det kommer inte att ske fullt ut, eftersom det bara är ett 
urval av skadegörare som varje år berättigar till bidrag. Vidare varierar det från år 
till år vilka arter som tas med på kommissionens lista (se avsnitt 4.7.2).

6.3 Fler faktorer för fördelningen
Den riskbaserade modellen fördelar resurser utifrån skadegörarnas skadepotential 
och konsekvenserna av skadan. En diskussion bör föras om vi även bör ta hänsyn 
till andra faktorer i fördelningen av resurser. 

En faktor är vad informationen från inventeringen kan användas till och med 
vilka följder. En utrotning (vid upptäckt) kan i många fall kosta miljonbelopp 
eller mer, men genom tillräckliga resurser för övervakning kan man upptäcka 
förekomster tidigt och därmed minska insatsen för utrotning. Om utrotningsin-
satsen leder till ett bestående resultat så var inventeringen en god investering, 
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men om skadegöraren snart förs in igen, t ex genom naturlig spridning blir nyttan 
mindre. Om inventeringen leder till skärpta handelsregler så kan sannolikheten 
för nya introduktioner minskas. Ett inventeringsresultat som å andra sidan visar 
att skadegöraren är väl spridd bör utesluta utrotningsinsatser och leda till att 
arten avregleras. Det finns viss information om resultatet av utrotningsförsök24, 
men mer forskning behövs. Om denna faktor ska tas med i resursfördelningen så 
behöver motsvarande information för alla skadegörarna. 

Ytterligare en faktor är sannolikheten för att med de utvalda metoderna påvisa 
skadegörarna. IPPC:s nyligen utkomna guide för övervakning av växtskadegö-
rare25 ger vissa råd för prioriteringen mellan skadegörare. Under rubriken Tidig 
upptäckt skriver man att växtskyddsmyndigheten bör ta i beaktande svårigheten 
och kostnaderna för att detektera skadegörare. Om en skadegörare är svår att 
detektera, och det är osannolikt att den kan rapporteras tidigt under invasionsfa-
sen så kan växtskyddsmyndigheten välja att inte satsa resurser på den även om 
den utgör en stor risk. Man bör då hellre satsa resurserna på en art som är lätt 
att detektera och har medium till hög risk. För att tillämpa denna faktor behövs 
information om metodernas effektivitet, vilket kräver forskningsinsatser.

6.4 Fler ändamål
Utredningen har fokuserat på inventering med ändamålet tidig upptäckt, dvs att 
inventera i inventeringsmiljöer som ligger nära introduktionen. 

Utredningen har också begränsats till för närvarande reglerade och potentiella 
karantänsskadegörare. Därmed tas endast arter som redan uppmärksammats med, 
sådana som är reglerade eller finns på listor över ’door knockers’. Om man vill 
ligga ett steg tidigare så behövs metoder för att detektera nya ännu inte uppmärk-
sammade arter. Metoder som kan användas är:

• Generellövervakning, som kan rendera i observationer av sådant som avviker 
från det normala.

• Metoder som samlar in breda, ospecifika prover. För svampar finns sporfäl-
lor som beroende på utformning kan samla in sporer från ett stort antal arter 
samtidigt. Detta ger goda möjligheter att effektivisera inventeringen, främst 
dock för kända och specificerade arter. När det gäller nya ännu inte uppmärk-
sammade arter kan det vara svårt att särskilja det nya från vad som redan är 
etablerat, pga bristande dataunderlag för vad som normalt förekommer.

• Motsvarande brett insamlande metoder finns också för insekter. Sugfällor 
samlar in insekter av skilda slag. Det är också möjligt att sortera vad som 
tillhör faunan och vad som är nytt, men kostnaderna kan bli höga.  
 
 
 

24 Liebhold et al. 2016. Eradication of Invading Insect Populations: From Concepts to Applications. 
Annu. Rev. Entomol. 61:335-52.

25 FAO 2016. Plant Pest Surveillance. A guide to understand the principal requirements of surveillance 
programmes for national plant protection organizations.
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Det bör också utvecklas inventeringar för andra ändamål. Det kan gälla:

• avgränsning av angrepp, dvs de procedurer som vidtar efter att en första 
detektion gjorts i inventeringen

• mer territoriella angreppssätt för att verifiera frånvaro av organismer i 
större områden, t ex för exportändamål, eller för ändamålet att motivera 
importrestriktioner 

• metoder för att snabbt ta fram information när akuta problem uppmärksam-
mats inom EU och kräver omedelbar undersökning av skadegörarens eventu-
ella förekomst i medlemsstaterna. 

6.5 Landsbygdssäkring
En effektiv övervakning av förekomst av skadegörare är nyckeln till tidig 
upptäckt av förekomst av karantänsskadegörare. Om upptäckten görs tidigt så kan 
i sin tur kostnaderna för bekämpningen minimeras, och sannolikheten att lyckas 
ökar. Inventeringar bidrar därmed till att upprätthålla en god växtskyddsstatus till 
gagn för växtproduktionen inom jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, och 
därmed konkurrenskraftiga företag och sysselsättning på landsbygden. Ett effek-
tivt växtskydd skyddar också biodiversitet, landskapsbild och rekreationsvärden 
och är av brett samhälleligt intresse.
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7 Slutsatser
De beräkningar som gjorts utifrån den riskbaserade fördelningen av resurserna 
ger en uppfattning om storleksordningen av de resurser som behövs för att 
motsvara kraven på inventering i den nya EU-förordningen. Modellen ger möjlig-
het att uppskatta behovet av resurser för det stora antal skadegörare som vi hittills 
inte har erfarenhet av.

Arbetet med att utveckla och kalibrera modellen bör fortsätta så att utfallet ger en 
bättre överensstämmelse med önskad resursanvändning för välkända skadegörare. 
Det bör även övervägas om fördelningen ska ta hänsyn till fler faktorer än risk. 
En grundligare analys av inventeringsenheternas intensiteter, dvs när hänsyn tas 
till effektivitetsvinster av samordning, skulle också kunna modifiera bilden av 
resursbehovet.

Den nuvarande budgetnivån på ca 3,5 miljoner kronor skulle innebära en rejäl 
sänkning av kvalitén i inventeringar av arter som finns med i nuvarande program, 
och dagens ambitionsnivå bör åtminstone behållas. För att upprätthålla nuvarande 
nivå i arbetet, efter utvidgningen av EU-kraven från 19 till över 200 arter, krävs 
en budget i storleksordningen 13 miljoner kronor. 

Förutom kostnaderna för själva inventeringsarbetet tillkommer kostnader för 
planering, styrning och utveckling. Även kostnader för datasystem och generell 
övervakning tillkommer. Dessa kostnader har inte beräknats i utredningen.

Möjligheten att utveckla generell övervakning bör utvecklas. Det upplägg som 
bör prövas först är att söka samarbete med amatörföreningar som kan rapportera 
observationer via Artportalen. I ett nästa steg kan samarbeten utvecklas med 
organisationer vars personal kan utbildas för att utföra visuella observationer i 
fält, såsom Skogsstyrelsen, SLU och Hushållningssällskapet.
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Rapporter inom samma område
• A strategy for delimitation survey in case of an introduction of the pine wood 

nematode in Sweden - En strategi för avgränsningsinventering om tallvedsne-
matoden påträffas i svensk skog. Rapport 2014:25

• Riskvärdering av växtskadegörare. Rapport 2014:14

• Vässa växtskyddet för framtidens klimat. Rapport 2012:10

• Strategies for detection and delimitation surveys of the pine wood nematode in 
Sweden. Rapport 2012:4
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Bilaga 1.  Organismer och grupper som avskrivits från utredningen.

Art Svenskt namn Taxonomisk grupp Bilaga till 2000-29-EC, 
eller annan lista

Skäl för  gallring

Aculops fuchsiae Keifer gallkvalster Acarina 2AIa KOMs översyn - RNQP

Agrilus auroguttatus praktbagge Insecta EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Amaranthus palmeri Invasive plants EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Anoplophora malasiaca (Forster) långhorning Insecta 1AIa Synonym

Anthonomus grandis Boheman blomvivel Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Aonidiella citrina (Coquillett) sköldlus Insecta 2AIa KOMs översyn - RNQP PZQP

Aphelenchoides besseyi Christie bladnematod Nematoda 2AIa Klimat/värdväxt

Aphelenchoides besseyi Christie bladnematod Nematoda 2AIIa Klimat/värdväxt

Apple proliferation phytoplasma häxkvast fytoplasma Viruses etc. 1AIId Väl spridd

Arabis mosaic nepovirus ArMV arabismosaikvirus Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP

Artioposthia triangulata Dendy Nya Zeeländsk plattmask Platyhelmintes SJVFS 1995:94, 1AIIe Klimat/värdväxt

Bean golden mosaic virus Viruses etc. 1AId Bemisia-spritt virus

Beet leaf curl ‘rhabdovirus’ BLCV Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - deregulation

Beet necrotic yellow vein furovirus BNYVV rhizomania Viruses etc. 1Bb Ej svensk skyddad zon

Cephalcia lariciphila (Klug) Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr trakeomykosis Fungi 2AIIc Klimat/värdväxt

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr trakeomykosis Fungi 2Bb Ej svensk skyddad zon

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Fungi 2AIc Klimat/värdväxt

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori and Nambu) Deighton Fungi 2AIc Klimat/värdväxt

Cherry leafroll nepovirus CLRV Viruses etc. 2AId KOMs översyn - RNQP

Cicadellidae, 
non-European, vectors of Pierce’s disease (caused by Xylella 
fastidiosa Wells et al.), such as: 
(a) Carneocephala fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala minerva Ball 
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

dvärgstritar Insecta 1AIa Grupp

Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey) dvärgstritar Insecta 2AIIa KOMs översyn - deregulation

Circulifer tenellus (Baker) dvärgstritar Insecta 2AIIa KOMs översyn - deregulation

Citrus tristeza closterovirus CTV, European isolates Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP PZQP

Citrus tristeza closterovirus CTV, European isolates Viruses etc. 2Bd KOMs översyn - RNQP PZQP

Citrus variegated chlorosis, se Xylella fastidiosa Bacteria 2AIb Synonym
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Art Svenskt namn Taxonomisk grupp Bilaga till 2000-29-EC, 
eller annan lista

Skäl för  gallring

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. insidiosus 
(McCulloch) Davis et al.

bakterios på lusern Bacteria 2AIIb KOMs översyn - RNQP

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. 
michiganensis (Smith) Davis et al.

gulbakterios på tomat Bacteria 2AIIb KOMs översyn - RNQP

Cowpea mild mottle virus Viruses etc. 1AId Bemisia-spritt virus

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) 
Collins et Jones

Bacteria 2Bb Ej svensk skyddad zon

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) vinbladlus Insecta 1Ba Ej svensk skyddad zon

Dendroctonus micans Kugelann jättebastborre Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Ditylenchus destructor Thorne potatisrötnematod Nematoda 2AIIa KOMs översyn - RNQP

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu gallstekel Insecta 1Ba Ej svensk skyddad zon

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. päronpest Bacteria 2Bb Ej svensk skyddad zon

Euphorbia mosaic virus Viruses etc. 1AId Bemisia-spritt virus

Florida tomato virus Viruses etc. 1AId Bemisia-spritt virus

Galenia pubescens Invasive plants EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Geosmithia morbida and its insect vector (Pityophthorus 
juglandis) 

Fungi EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Gilpinia hercyniae (Hartig) Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Globodera pallida (Stone) Behrens vit potatiscystnematod Nematoda 1Ba Ej svensk skyddad zon

Glomerella gossypii Edgerton Fungi 2Bc Ej svensk skyddad zon

Gonipterus scutellatus Gyllenhal Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Grapevine flavescence dorée phytoplasma Viruses etc. 2AIId Vektor saknas

Grapevine flavescence dorée phytoplasma Viruses etc. 2Bd Ej svensk skyddad zon

Grapevine red blotch-associated virus Viruses etc. EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet Fungi 2Bc Ej svensk skyddad zon

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Fungi 2AIc Klimat/värdväxt

Helicoverpa armigera (Hübner) nattfly Insecta 2AIIa KOMs översyn - RNQP

Hirsmanniella Luc et Goodey spp., other than Hirsmanniella 
gracilis (de Man) Luc et Goodey

nematod Nematoda 1AIa Klimat/värdväxt

Hosta virus X Viruses etc. EPPO Alert List 2015-08 Väl spridd

Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller Fungi 2Bc Ej svensk skyddad zon
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Art Svenskt namn Taxonomisk grupp Bilaga till 2000-29-EC, 
eller annan lista

Skäl för  gallring

Ips amitinus Eichhoff liten granbarkborre Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Ips cembrae Heer Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Ips duplicatus Sahlberg dubbeltandad barkborre Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Ips sexdentatus Börner tolvtandad barkborre Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Ips typographus Heer åttatandad barkborre Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Lettuce infectious yellows virus Viruses etc. 1AId Bemisia-spritt virus

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) minerarfluga Insecta 1Ba Ej svensk skyddad zon

Margarodes spp., non-European, such as:  
(a) Margarodes vitis (Phillipi)  
(b) Margarodes vredendalensis de Klerk  
(c) Margarodes prieskaensis Jakubski

sköldlus Insecta 2AIa Grupp

Pardalaspis quinaria Bezzi, se Tephritidae spp. fruktflugor Insecta 1AIa Klimat/värdväxt

Paysandisia archon (Burmeister) fjäril Insecta 2AIIa KOMs översyn - RNQP PZQP

Peach mosaic virus (American) Viruses etc. 1AId Klimat/värdväxt

Peach phony rickettsia, se Xylella fastidiosa subsp. 
Multiplex 

Viruses etc. 1AId Synonym

Peach rosette mycoplasm Viruses etc. 1AId Klimat/värdväxt

Pepino mosaic virus Viruses etc. COM Decission 2004/200 KOMs översyn - RNQP

Pepper mild tigré virus Viruses etc. 1AId Bemisia-spritt virus

Phoma tracheiphila (Petri) Kantschaveli and Gikashvili Fungi 2AIIc KOMs översyn - RNQP PZQP

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et 
Duncan

rödröta Fungi 2AIIc KOMs översyn - RNQP PZQP

Pomacea äppelsnäcka Mollusca COM Decission 2012/697 Klimat/värdväxt

Potato stolbur phytoplasma 
(Candidatus Phytoplasma solani)

Bacteria 2AIId KOMs översyn - RNQP PZQP

Potato viruses and virus-like organisms, such as:  
(a) Andean potato latent virus 
(b) Andean potato mottle virus 
(c) Arracacha virus B, oca strain 
(d) Potato black ringspot virus 
(e) Potato spindle tuber viroid 
(f) Potato virus T 
(g) non-European isolates of potato viruses A, M, S, V, X and 
Y (including Yo , Yn and Yc ) and Potato leafroll virus

Viruses etc. 1AId Grupp



57

Art Svenskt namn Taxonomisk grupp Bilaga till 2000-29-EC, 
eller annan lista

Skäl för  gallring

Prunus necrotic ringspot ilarvirus Viruses etc. 2AId KOMs översyn - deregulation

Pseudomonas caryophylli (Burkholder)  
Starr et Burkholder

vissnesjuka Bacteria 2AIIb Klimat/värdväxt

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Bacteria COM Decission 2012/756 Klimat/värdväxt

Pseudomonas syringae Van Hall  
pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

bakterios Bacteria 2AIIb KOMs översyn - RNQP

Raffaelea lauricola (laurel wilt) and its insect vector 
(Xyleborus glabratus) 

Fungi EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Raspberry ringspot nepovirus RRSV hallonringfläckvirus Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP

Rhagoletis cingulata (Loew) fruktflugor Insecta 1AIa KOMs översyn - deregulation

Rhagoletis completa Cresson fruktflugor Insecta 1AIa Klimat/värdväxt

Rhagoletis suavis (Loew) fruktflugor Insecta 1AIa Klimat/värdväxt

Rhynchophorus ferrugineus Insecta COM Decission 2010/467 KOMs översyn - RNQP PZQP

Scrobipalpopsis solanivora Povolny stävmal Insecta 2AIa Klimat/värdväxt

Sirococcus tsugae Fungi EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Spiroplasma citri Saglio et al. Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP PZQP

Spodoptera littoralis (Boisduval) egyptiskt bomullsfly Insecta 1AIIa KOMs översyn - RNQP PZQP

Squash leaf curl virus Viruses etc. 1AId Bemisia-spritt virus

Sternochetus mangiferae Fabricius Insecta 2Ba Ej svensk skyddad zon

Strawberry crinkle cytorhabdovirus SCrV jordgubbskrussjukevirus Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP PZQP

Strawberry latent ringspot ‘nepovirus’ SLRSV latent jordgubbsringfläckvirus Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP

Strawberry mild yellow edge luteovirus jordgubbsgulkantvirus Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP PZQP

Strawberry vein banding virus Viruses etc. 1AId KOMs översyn - RNQP
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Art Svenskt namn Taxonomisk grupp Bilaga till 2000-29-EC, 
eller annan lista

Skäl för  gallring

Tephritidae spp., non-European, such as 
(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
(b) Anastrepha ludens (Loew) 
(c) Anastrepha obliqua Macquart 
(d) Anastrepha suspensa (Loew) 
(e) Dacus ciliatus Loew 
(f) Dacus curcurbitae Coquillet 
(g) Dacus dorsalis Hendel 
(h) Dacus tryoni (Froggatt) 
(i) Dacus tsuneonis Miyake 
(j) Dacus zonatus Saund. 
(k) Epochra canadensis (Loew) 
(l) Pardalaspis cyanescens Bezzi 
(m) Pardalaspis quinaria Bezzi 
(n) Pterandrus rosa (Karsch) 
(o) Rhacochlaena japonica Ito 
(p) Rhagoletis cingulata (Loew) 
(q) Rhagoletis completa Cresson 
(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) 
(s) Rhagoletis indifferens Curran  
(t) Rhagoletis mendax Curran 
(u) Rhagoletis pomonella Walsh 
(v) Rhagoletis ribicola Doane 
(w) Rhagoletis suavis (Loew)

fruktflugor Insecta 1AIa Grupp

Thaumatopoea processionea L. ekprocessionsspinnare Insecta 1Ba Ej svensk skyddad zon

Tomato black ring nepovirus TBRV tomatsvartringvirus Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP

Tomato leaf curl New Delhi virus  Viruses etc. EPPO Alert List 2015-08 Klimat/värdväxt

Tomato yellow leaf curl bigeminivirus TYLCV Viruses etc. 2AIId KOMs översyn - RNQP PZQP

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold kransmögel Fungi 2AIIc KOMs översyn - RNQP PZQP

Verticillium dahliae Klebahn kransmögel Fungi 2AIIc KOMs översyn - RNQP PZQP
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Art Svenskt namn Taxonomisk grupp Bilaga till 2000-29-EC, 
eller annan lista

Skäl för  gallring

Viruses and virus-like organisms of Cydonia Mill., Fragaria L., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L., 
such as:  
(a) Blueberry leaf mottle virus 
(b) Cherry rasp leaf virus (American) 
(c) Peach mosaic virus (American) 
(d) Peach phony rickettsia 
(e) Peach rosette mosaic virus 
(f) Peach rosette mycoplasm 
(g) Peach X-disease mycoplasm 
(h) Peach yellows mycoplasm 
(i) Plum line pattern virus (American) 
(j) Raspberry leaf curl virus (American) 
(k) Strawberry latent ‘C’ virus 
(l) Strawberry vein banding virus 
(m) Strawberry witches’ broom mycoplasm 
(n) Non-European viruses and virus-like organisms of 
Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., 
Ribes L., Rubus L. and Vitis L.

Viruses etc. 1AId Grupp

Viruses transmitted by Bemisia tabaci Genn., such as:  
(a) Bean golden mosaic virus 
(b) Cowpea mild mottle virus 
(c) Lettuce infectious yellows virus 
(d) Pepper mild tigré virus 
(e) Squash leaf curl virus 
(f) Euphorbia mosaic virus 
(g) Florida tomato virus

Viruses etc. 1AId Grupp

Xanthomonas campestris (Pammel) Dawson  
pv. phaseoli (Smith) Dye

bakterios Bacteria 2AIIb KOMs översyn - RNQP

Xanthomonas campestris (Pammel) Dawson  
pv. vesicatoria (Doidge) Dye

fläckbakterios Bacteria 2AIIb KOMs översyn - RNQP

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye and pv. 
oryzicola (Fang. et al.) Dye

Bacteria 2AIb Klimat/värdväxt

Xanthomonas fragariae Kennedy et King bakterios på jordgubbar Bacteria 2AIIb KOMs översyn - RNQP

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo migrerande nematod Nematoda 1AIa Klimat/värdväxt

Xylella fastidiosa (Wells and Raju) subsp ”undefined”, Se även 
Xylella fastidiosa. 

Bacteria 1AIb Klimat/värdväxt

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Bacteria 2AIIb KOMs översyn - RNQP PZQP
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Bilaga 2a. Arter och grupper av växtskadegörare som omfattas av utredningen. Grundläggande data och metoder.

Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Acleris Hübner spp., 
non-European

vecklare Insecta 1AIa Utomhus Levande växter och 
växtdelar av Abies och 
Picea. Övervintrar som ägg 
på barren. Larverna äter av 
barren.

1. D/produktions- 
plantskolor

1. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla) 

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Feromonfälla 
sommaren. 

2. Visuell granskning 
(bankning på 
sommaren och ägg 
på vintern)

Agrilus anxius Gory amerikansk 
björksmal– 
praktbagge

Insecta 1AIa Utomhus 1. Björkved 2. Björkplantor > 1 
cm i diameter

1. I/hamnar med 
omgivning

2. L/björkbestånd

1. Fälla med specifik 
färg.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Fällor under 
flygperioden 
juni-augusti.

2. Visuell granskning 
under hela året.

Agrilus planipennis 
Fairmaire

smaragdgrön 
asksmal- 
praktbagge

Insecta 1AIa Utomhus 1. Askved.  
2. Naturlig spridning.

1. I/hamnar med 
omgivning

2. L/askbestånd

1. Fälla med specifik 
färg.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Fällor under 
flygperioden 
juni-augusti.

2. Visuell granskning 
hela året.

Aleurocanthus 
Quaintance et Baker 
spp.

mjöllöss Insecta 2AIa Växthus Plantor av Citrus, Fortinella, 
Poncirus

1. D/återförsäljare av 
växter

1. Visuell granskning 
och prov vid behov  

2. Klisterfälla gul   

Hela året

Alternaria alternata 
(Fries) Keissler, 
non-European 
pathogenic isolates

Fungi 2AIc Utomhus 1) import och införsel av 
växter av olika slag från 
icke-europeiska länder 

1. D/produktions- 
plantskolor 
 

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår till höst

Amauromyza maculosa 
(Malloch)

minerarfluga Insecta 1AIa Utomhus Levande växter och växtdelar 
med eller utan jord. Fam. 
Asteracae. Aster spp., 
chrysanthemum, Dahlia spp. 
och sallatsväxter. 

1. D. Växthus (odling 
krukväxter /
prydnadsväxter)

1. visuell granskning 
och prov vid behov. 

1. senvinter vår  

Anastrepha fraterculus 
(Wiedemann)

fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Sprids med infekterade 
frukter, citrus och äpplen

1. Lager/ frukt&grönt 1. Klisterfälla (gul 
även ofärgade 
används och i 
kombination 
med doftbeten). 
Ljusfälla. 

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Anastrepha ludens 
(Loew)

fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Sprids med infekterade 
frukter, citrus och mango

1. Lager/ frukt&grönt Se A. fraterculus hela året
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Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Anastrepha obliqua 
Macquart

fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Sprids med infekterade 
frukter, sumak och mango

1. Lager/ frukt&grönt Se A. fraterculus hela året

Anastrepha suspensa 
(Loew)

fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Sprids med infekterade 
frukter, guava och 
surinamkörsbär

1. Lager/ frukt&grönt Se A. fraterculus hela året

Andean potato latent 
virus

Viruses 
etc.

1AId Utomhus Utsädespotatis, ’beetle 
transmitted’ Epitrix

1. B/genbank 
&forskning

provtagning utan 
visuell granskning 

hela året

Anisogramma anomala 
(Peck) E. Müller

kräfta på hassel Fungi 2AIc Utomhus 1) handel med plantor av 
Corylus från USA och 
Kanada

1. D/produktions-
plantskolor

2. D/grönområden

1. sporfällor
2. visuell granskning 

och prov vid behov 
(av plantor)

3. provtagning utan 
visuell granskning 
(av vatten)

hela året

Anomala orientalis 
Waterhouse

bladhorning Insecta 1AIa Utomhus 1. Levande växter (Dahlia, Iris 
m.fl.) i jord. 

2. Enbart jord

1. D/återförsäljare av 
växter

1. Visuell granskning 
och prov vid behov. 

2. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla).  

3. Provtagning 
(jord) utan visuell 
granskning

Visuell granskning 
hela året. Adulter 
under sommaren. 
Larver året runt.

Anoplophora chinensis 
(Thomson)

kinesisk 
långhorning

Insecta 1AIa Utomhus 1. Levande träd inkl. Bonzai. 
Mycket polyfag, Acer spp., 
Aesculus hippocastanum, 
Citrus spp., Cornus spp, 
Corylus spp., Cotoneaster 
spp., Crataegus spp, 
Cryptomeria japonica, 
Fagus spp., Ficus 
spp., Hibiscus spp., 
Lagerstroemia spp., 
Mallotus spp., Malus spp, 
Platanus spp., Populus spp., 
Prunus spp., Pyrus spp., 
Salix spp., Rosa spp., och 
Ulmus spp. 

2. Förpackningsmaterial och 
lastpallar av trä.

1. D/produktions-
plantskolor

2. D/återförsäljare av 
växter

3. D/grönområden

Visuell granskning 
och prov vid behov. 

1. hela året
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Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Anoplophora 
glabripennis 
(Motschulsky)

asiatisk 
långhorning

Insecta 1AIa Utomhus Förpackningsmaterial och 
lastpallar av trä.

1. D/industriområden
2. D/grönområden
3. I/hamnar med 

omgivningar 

Visuell granskning 
och prov vid behov. 

1. hela året

Anthonomus bisignifer 
(Schenkling)

blomvivel Insecta 2AIa Utomhus Levande plantor av Fragaria 1. D/produktions-
plantskolor

2. O/bärodling
3. D/återförsäljare av 

växter

1. Visuell granskning 
och prov vid behov. 

2. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla) 

1. senvinter vår 
2. Sommar

Anthonomus eugenii 
Cano

vivel Insecta 1AIa Växthus Levande chiliplantor, 
chilifrukter som innehåller 
puppor/adulter

1. D/återförsäljning av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 

Hela året

Anthonomus signatus 
(Say)

blomvivel Insecta 2AIa Utomhus Levande plantor av Fragaria 
och Rubus

1. D/produktions-
plantskolor

2. O/bärodling
3. D/återförsäljare av 

växter

1. Visuell granskning 
och prov vid behov.  

2. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla) 

1.senvinter vår 
2. Sommar

Apiosporina morbosa 
(Schweinitz) von Arx

Fungi 2AIc Utomhus 1) import av växter för vidare 
plantering av Prunus från 
Nordamerika

1. D/återförsäljare av 
växter

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår till höst

Apricot chlorotic leafroll 
phytoplasma

Viruses 
etc.

1AIId Utomhus 1. Prunus för vidare odling 
från länder inom och utom EU 
2. infekterat okuleringsris och 
grundstammar från länder 
inom och utom EU 
3. förädlingsmaterial

1. D/återförsäljare av 
växter

1. provtagning utan 
visuell granskning

2. visuell granskning 
och prov vid behov               

april till oktober

Arceuthobium M. Bield. 
spp., non-European

dvärgmistel Parasitic 
plants

1AIe Utomhus 1. barrväxter för plantering 
från Nordamerika till södra 
mexiko guatemala.

1. D/produktions-
plantskolor 

visuell granskning 
och prov vid behov 

april till oktober

Arracacha virus B, oca 
strain

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Utsädespotatis 
2. true seed

1. B/genbank 
&forskning

provtagning utan 
visuell granskning

hela året

Arrhenodes minutus 
Drury

barkborre Insecta 1AIa Utomhus Ekved 1. I/hamnar med 
omgivningar

2. D/industriområde

Visuell granskning 
och prov vid behov. 

Hela året.

Aschistonyx eppoi 
Inouye

gallmygga Insecta 2AIa Utomhus 1. Levande plantor Juniperus.  
2. Dito med jord.

1. D/produktions-
plantskolor 

Visuell granskning 
och prov vid behov. 

Hela året.
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Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Atropellis Zeller et 
Goodding spp.

amerikansk 
barrträdskräfta

Fungi 2AIc Utomhus 1) levande växter Pinus från 
nordamerika

2) import trä Pinus från 
nordamerika

3) import avskurna grenar 
och kvistar Pinus från 
Nordamerika

4) lös bark Pinus från 
Nordamerika

1. I/hamnar
2. L/contortabestånd
3. D/produktions-
plantskolor
4. D/grönområden

1. visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Beet curly top 
hybrigeminivirus BCTV, 
non-European isolates

Viruses 
etc.

2AId Utomhus grönsaksplantor för vidare 
odling från Nordamerika, 
Sydamerika, Afrika, Asien 
samt Egypten, Turkiet, Italien 
Spanien, Cypern.

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

senvinter vår 

Bemisia tabaci 
(Gennadius), European 
populations. 
and 
Non-European 
populations vector of 
viruses such as:  
(a) Bean golden mosaic 
virus 
(b) Cowpea mild mottle 
virus 
(c) Lettuce infectious 
yellows virus 
(d) Pepper mild tigré 
virus 
(e) Squash leaf curl virus 
(f) Euphorbia mosaic 
virus 
(g) Florida tomato virus

bomullsmjöllus Insecta 1Ba  
(European  
pop) 
1AIa (Non- 
European 
pop)

Växthus 1. Spridning med levande 
växter. Extremt polyfag 
Compositae, Cruciferae, 
Cucurbitaceae, Solanaceae 
och Leguminosae 
Prydnadsväxter och 
grönsaker. Alla stadier 
knutna till växten. 

2. Naturlig spridning med 
flygande adulter.

1. D/växthus odling 
av krukväxter 
(julstjärna m fl). 
Samt odling av 
grönsaksplantor

2. D/återförsäljare av 
växter

1. Klisterfälla gul. 
Ljusfälla.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov. 

1. augusti till novem-
ber (julstjärna). 

2. senvinter-oktober

Black raspberry latent 
ilarvirus

Viruses 
etc.

2AId Utomhus Växter för vidare odling (inkl 
frö och pollen) av Rubus från 
Nordamerika, Australien och 
Nya Zealand

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Blight and blight-like Viruses 
etc.

2AId Växthus växer för plantering av Citrus 1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året
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Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Blueberry leaf mottle 
virus

Viruses 
etc.

1AId Utomhus Växter för vidare odling av 
Vaccinum corymbosum 
amerikanska blåbär från 
Ungern, Bulgarien, Portugal 
och Nordamerika

1. D/återförsäljare av 
växter

2. O/bärodling

1. provtagning utan 
visuell granskning

2. visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner and 
Bührer) Nickle et al.

tallveds-
nematod

Nematoda 1AIIa Utomhus 1a. Till SE WPM, 
1b. Till SE bark 
2. Inom SE, arter av 
Monochamus

1. D/industriområden
2. L/barrskog

1. visuell granskning 
och prov vid behov

2. Fälla med specifikt 
bete för att samla 
in vektor för analys

1. hela året
2a. snöfria delen av 

året.
2b. under vektorns 

flygperiod se 
Monochamus

Cadang-cadang viroid Viruses 
etc.

2AId växthus växter för plantering av 
kokospalmer

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Candidatus Liberibacter 
spp., causal agent of 
Huanglongbing disease 
of citrus/citrus greening

Bacteria 1AIb Växthus 1. Vektor saknas i SE 
(Diaphorina citri och Trioza 
erytreae) 

2. Citrusväxter för vidare 
odling  

1. D/återförsäljare av 
växter

1. Visuell granskning 
och prov vid behov 

2. invetera förekomst 
av vektor, se T. 
erytreae och 
Diaphorina citri  

hela året

Carneocephala 
fulgida Nottingham, 
non-European, vectors 
of  
Pierce’s disease (caused 
by Xylella fastidiosa 
Wells et al.), such as: 
(a) Carneocephala 
fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala 
minerva Ball 
(c) Graphocephala 
atropunctata (Signoret)

dvärgstritar Insecta 1AIa Växthus Levande växter. Svårt 
att precisera med vilka 
växter arten kan föras in i 
Sverige. Vindruverankor, 
persikoplantor, men vad 
med gräs, t ex. Bermudagräs 
(Cynodon dactylon)? Alla 
stadier tycks knutna till 
växten och spridning med 
jord förefaller inte troligt. 
Däremot kan arten flyga och 
naturlig spridning möjlig. 

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

mars-oktober

Carposina niponensis 
Walsingham

mal Insecta 2AIa Utomhus 1. Frukter av plommon, 
persika, äpple, päron, 
aprikos.

2. Larven övervintrar i jord, 
men det är väl knappast 
troligt att fruktbärande 
träd med jord importeras 
till Sverige

1. Lager/frukt&grönt.  Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Ljusfälla. Visuell 
granskning och prov 
vid behov 

hela året
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Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Ceratocystis fagacearum 
(Bretz) Hunt

vissnesjuka 
på ek

Fungi 1AIc Utomhus 1. import trä Quercus från 
östra USA

2. import ekplantor från USA

1. I/hamnar
2. D/produktions-

plantskolor
3. D/grönområden
4. L/ekbestånd

1. fånga vektorn med 
fälla och provtag-
ning av växt vid 
behov

2. visuell gransk-
ning och prov vid 
behov (av ved eller 
ekplantor)

1. sommar - höst
2. hela året

Cercospora angolensis 
Carvalho et Mendes

Fungi 2AIc Växthus 1) Import frukter av släktet 
Citrus, Fortunella, Poncirus 
från tredjeländer 

2) Import levande växter av 
släktet Citrus, Fortunella, 
Poncirus från tredjeländer

1. Lager/frukt&grönt 
(citrusfrukt)

1. visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Cherry rasp leaf virus 
(American)

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. växter för vidare odling av 
Prunus, Malus och Rubus 
(hallon) från Nordamerika 
och Kina, Förekommer utan 
symtom på hallon

2. vektorburen Xiphinema 
americanum Vektorn kan 
följa med plantor via  jord 
men kan troligtvis inte 
övervintra utomhus i SE. 
Oklart om kan spridas med 
inhemska nematodarter  

1. D/produktions-
plantskolor

1. provtagning utan 
visuell granskning

2. visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Choristoneura spp. , 
non-European

vecklare Insecta 1AIa Utomhus Hela eller delar av barrväxter 
från Nordamerika. 
Pseudotsuga menziesii, 
Abies concolor, A. grandis, A. 
lasiocarpa, Larix occidentalis, 
Picea engelmannii, P. glauca 
och P. pungens. Övervintrar 
som nykläckt larv i spinn, 
larven äter inne i barren.

1. D/produktions-
plantskola

2. återförsäljare av 
växter

3. D/grönområden

Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Sommar 
2. april till oktober 
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Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Chrysanthemum stem 
necrosis virus

Viruses 
etc.

2AId Utomhus 1. Vektorburen trips 
Frankliniella occidentalis 
och Frankliniella schultzei

2. växter för vidare odling 
av krysantemum och 
tomatplantor från länder 
inom och utom EU.   Svårt 
att upptäcka symtom på 
chrysantemum.

1. D/växthus 1. klisterfälla gul 
inventera vektor 
och provtagning 
på växten vid 
behov

2. provtagning utan 
visuell granskning

senvinter-vår

Chrysanthemum stunt 
viroid CSVd

krysantemum-
dvärgsjuka

Viruses 
etc.

2AIId Utomhus Chrysantemum för vidare 
odling från länder inom och 
utom EU. Förekommer utan 
symtom.

1. D/växthus 1. provtagning utan 
visuell granskning

2. visuell granskning 
och prov vid behov

senvinter-vår

Chrysomyxa 
arctostaphyli Dietel

mjölongulrost Fungi 1AIc Utomhus 1) import plantor för vidare 
plantering Picea från 
nordamerika

2) import ved, grenar mm 
Picea från nordamerika

3) naturlig spridning mellan 
kontinent via aeciospores 
beskrivs som möjlig

1. I/hamnar
2. L/barrskog
3. D/produktions-

plantskolor

1. sporfällor
2. visuell granskning 

och prov vid behov

hela året

Citrus bark cracking 
viroid  

Viruses 
etc.

EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1. humleplantor från länder 
inom och utom EU. 

2. kontaktsmitta 

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Citrus mosaic 
badnavirus CMV

Viruses 
etc.

2AId växthus växer för plantering av Citrus 1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Citrus tristeza 
closterovirus CTV, 
non-European isolates

Viruses 
etc.

2AId växthus växer för plantering av Citrus 1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Clavibacter 
michiganensis 
(Smith) Davis et al. 
ssp. sepedonicus 
(Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al.

ljus ringröta Bacteria 1AIIb Utomhus 1. utsädespotatis. 
2. användning av frånsorte-

ring (egen eller sk återtag) 
som utädespotatis

1. Lager/
utsädespotatis

2. Lager/potatis 
&rotfrukter

provtagning utan 
visuell granskning

lagringsperiod för 
potatis, dvs oktober 
- april

Conotrachelus nenuphar 
(Herbst)

vivel Insecta 1AIa Utomhus Äpple m.fl. 1. Lager/frukt&grönt
2. O/fruktodling

1. Visuell granskning 
och prov vid behov.

2. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla).

1. Hela året.
2. Sommaren.
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Cronartium Fries spp., 
non-European

rost Fungi 1AIc Utomhus 1) import plantor för vidare 
plantering av Pinus

2) import av trä Pinus icke-
europeiska länder

3) import lös bark Pinus icke-
europeiska länder

4) naturlig spridning

1. I/hamnar
2. L/barrskog
3. D/produktions-

plantskolor
4. grönområden

1. visuell granskning 
och prov vid behov

2. sporfällor?

hela året

Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr.

kastanjekräfta Fungi 2AIIc, 2Bb Utomhus 1) import och införsel med 
Castanea och Quercus 
plantor för vidare plante-
ring från länder utanför 
Sverige

2) import och införsel av trä 
Castanea förutom barkfritt 
trä 

3) handel med lös bark 
Castanea

1. D/återförsäljare av 
växter

1. sporfällor
2. visuell granskning 

och prov vid behov

hela året

Dacus ciliatus Loew fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Många olika arter i familjen 
gurkväxter. Pumpa, gurka, 
jord. Importerad frukt 
och grönsaker. Frukt som 
privatpersoner tar med sig.

1. Lager/frukt&grönt 1. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 

Hela året

Dacus cucurbitae 
Coquillet

fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Pumpa, gurka, jord 1. Lager/frukt&grönt se Dacus ciliatus Hela året

Dacus dorsalis Hendel fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Polyfag, >150 frukter och 
växter, jord?

1. Lager/frukt&grönt se Dacus ciliatus Hela året

Dacus tryoni (Froggatt) fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Polyfag, >150 frukter och 
växter, jord?

1. Lager/frukt&grönt se Dacus ciliatus Hela året

Dacus tsuneonis Miyake fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Citrusfrukter. jord? 1. Lager/frukt&grönt se Dacus ciliatus Hela året

Dacus zonatus Saund. fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Mango, guava, persika. jord? 1. Lager/frukt&grönt se Dacus ciliatus Hela året

Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch)

vinbladlus Insecta 2AIIa Utomhus Vinstockar med jord. 1. D/Återförsäljare 
växter

1. Klisterfälla gul. 
2. Visuell granskning 

och prov vid behov

mars -oktober

Dendrolimus sibiricus 
Tschetverikov

ädelspinnare Insecta 1AIa Utomhus 1. Levande barrväxter. 
2. Virke från härjningsområde

1. I/hamnar med 
omgigning

2.D/ produktions-
platskolor

1. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

Sommar
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Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Diabrotica barberi Smith 
et Lawrence

bladbagge Insecta 1AIa Utomhus Majsplantor, jord, liftare. 
Naturlig spridning om den 
skulle etablera sig i Europa.

1. O/majsodlingar 1. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla) 

2. Visuell granskning 
och prov vid behov. 

Sommar

Diabrotica 
undecimpunctata  
undecimpunctata 
Mannerheim

bladbagge Insecta 1AIa Utomhus Gurkväxter, rosor, jord, liftare. 
Naturlig spridning om den 
skulle etablera sig i Europa.

1. O/majsodlingar
2. D/återförsäljare av 

växter

se Diabrotica barberi Hela året i växthus 
annars under 
odlingssäsong

Diabrotica 
undecimpunctata 
howardi Barber

bladbagge Insecta 1AIa Utomhus Majs, gurkväxter, jord, liftare. 
Naturlig spridning om den 
skulle etablera sig i Europa.

1. O/majsodlingar
2.  D/återförsäljare av 

växter

se Diabrotica barberi Hela året i växthus 
annars under 
odlingssäsong

Diabrotica virgifera zeae 
Krysan & Smith

bladbagge Insecta 1AIa Utomhus Majs, Poaceae, Cucurbitaceae, 
Fabaceae och Asteraceae, 
jord. Naturlig spridning om 
den skulle etablera sig i 
Europa.

1. O/majsodlingar
2.  D/återförsäljare av 

växter

se Diabrotica barberi Hela året i växthus 
annars under 
odlingssäsong

Diaphorina citri Kuway rundbladloppa Insecta 1AIa Växthus Citrusfrukter 1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Klisterfälla gul. 
Klisterfälla blå

Hela året.

Diaporthe vaccinii Shaer Fungi 2AIc Utomhus 1) handel med växter 
av Vaccinium (import 
Nordamerika, Chili men 
även införsel)

1. D/produktions-
plantskolor

2. O/bärodling
3. D/återförsäljare av 

växter

1. visuell granskning-
och prov vid behov

vår till höst

Didymella ligulicola 
(Baker, Dimock and 
Davis) von Arx

svartröta Fungi 2AIIc Utomhus 1) import och införsel växter 
för vidare plantering av 
Dendranthema 

2) import och införsel 
snittblommor av 
Dendranthema

1. D/växthus 1. visuell granskning 
och prov vid behov

senvinter - vår

Diplocarpon mali Fungi EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1) import och införsel av 
plantor av Malus

1. D/produktions-
plantskolor

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår till höst
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Ditylenchus dipsaci 
(Kühn) Filipjev

stjälknematod Nematoda 2AIIa Utomhus 1. fröer, lökar och plantor 
av Allium och en mängd 
blomsterlöksväxter + 
utsäde av Medicago sativa 

1. D/fröhandel provtagning utan 
visuell granskning

1. hela året 
2. vegetations- 

perioden, bästa 
provtagningstid är 
mitten av maj

Draeculacephala 
minerva Ball, 
non-European, vectors 
of  
Pierce’s disease (caused 
by Xylella fastidiosa 
Wells et al.), such as: 
(a) Carneocephala 
fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala 
minerva Ball 
(c) Graphocephala 
atropunctata (Signoret)

dvärgstritar Insecta 1AIa Utomhus Gräs, Vitis 1. D/återförsäljare av 
växter

1.  Klisterfälla gul. 
Ljusfälla

Hela året 

Elm phloem necrosis 
phytoplasma

floemnekros på 
alm

Bacteria 1AId Utomhus 1. växter för plantering av 
Ulmus sp

1. D/produktions-
plantskolor

visuell granskning 
och prov vid behov

Bladsymptom 
juli-september i norra 
USA

Elsinoe spp. Bitanc. and 
Jenk. Mendes

Fungi 2AIc Växthus se Cercospora angolensis se Cercospora 
angolensis

se Cercospora 
angolensis

se Cercospora 
angolensis

Enarmonia packardi 
(Zeller)

vecklare Insecta 2AIa Utomhus Frukter och plantor av 
Rosaceae och Ericaceae

1. Lager/frukt &grönt
2. D/produktions-

plantskolor

Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Hela året 
2. april till oktober 

Enarmonia prunivora 
Walsh

vecklare Insecta 2AIa Utomhus Crataegus, Prunus, Pyrus, 
Malus. Frukter, plantor med 
jord.

1. Lager/frukt&grönt
2. D/produktions-

plantskolor

1. Visuell granskning 
och prov vid behov. 
eller 

2. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla)

1. Hela året 
2. april till oktober 

Endocronartium 
Y. Hirats. spp., 
non-European

rost Fungi 1AIc Utomhus 1) import plantor för vidare 
plantering av Pinus 
ursprung nordamerika

2) import avskurna grenar, 
ved, mm från nordamerika 

3) naturlig spridning?

1. I/hamnar
2. L/barrskog
3. D/produktions-

plantskolor 
4. grönområden

1. visuell granskning 
och prov vid behov

2. sporfällor?

hela året
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Epitrix cucumeris (Harris) bladbagge Insecta COM 
Decission 
2012/270

Utomhus 1) Handel med matpotatis 
med ev jord från ES och PT

2) Handel med utsädespotatis 
(produceras ej i ES och PT)

3) Användning av utsädespo-
tatis (produceras ej i ES och 
PT), frukt?

1. Lager/potatis 
&rotfrukter

2. O/potatisodling

Visuell granskning 
och prov vid behov

1) Hela året 
2) juni-augusti

Epitrix similaris 
(Gentner)

bladbagge Insecta COM 
Decission 
2012/270

Utomhus Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris

Epitrix subcrinita (Lec.) bladbagge Insecta COM 
Decission 
2012/270

Utomhus Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris

Epitrix tuberis (Gentner) bladbagge Insecta COM 
Decission 
2012/270

Utomhus Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris Se Epitrix cucumeris

Epochra canadensis 
(Loew)

fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Importerade bär av Ribes. 1. Lager/frukt&grönt
2. O/bärodling

Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al.

päronpest Bacteria 2AIIb Utomhus 1. växter för plantering av  
‘sub-family Pomoideae of 
the family Rosaceae’.

2. flyttning av bikupor.
3. aerosoler

1. D/produktions-
plantskolor

visuell granskning 
och prov vid behov

vegetations-
perioden. Bästa tiden 
upptäcka symtom 
efter blommning till 
sensommar.   Finns 
varningsmodeller för 
när det är optimaltid 
för att se symptom

Erwinia chrysanthemi 
Burkholder et al. pv. 
dianthicola (Hellmers) 
Dickey

krysantemum -
bakterios

Bacteria 2AIIb Utomhus 1. växter för plantering av 
chrysantemum och nejlika

1. D/växthus visuell granskning 
och prov vid behov

senvinter-vår

Erwinia stewartii (Smith) 
Dye

Bacteria 2AIb Utomhus 1. utsäde av majs
2. plantor av majs (i första 

hand sötmajs)

1. D/fröhandel 1.provtagning utan 
visuell granskning 

2. visuell granskning 
och prov vid behov

1. Hela året
2. juni till september

Eutetranychus lewisi 
McGregor

spinnkvalster Acarina 2AIa Växthus Polyfag. Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., och 
hybrider. Handel med växter 
från länder inom och utanför 
EU. PT och PL.

1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Hela året 
2. augusti-nov
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Eutetranychus orientalis 
Klein

spinnkvalster Acarina 2AIIa Växthus Plantor av Citrus, Fortunella, 
Citrontörne (Poncirus) och 
hybrider, oliv, päron, persika.

1. D/ återförsäljare av 
växter                                          

Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Hela året 

Fusarium oxysporum 
Schlechtendahl  
f.sp. albedinis (Killian et 
Maire) Gordon

Fungi 2AIc Växthus import av större plantor av 
levande växter av Phoenix 
dactylifera, och Lawsonia 
inermis (hennabuske) från 
Marocko, Algeriet och 
Mauritanien

1. D/återförsäljare av 
växter

1. visuell granskning 
och prov vid behov

2. provtagning utan 
visuell granskning 
(av jord)

hela året

Gibberella circinata Fungi COM 
Decission 
2007/433

Växthus import fröer av Pinus från 
länder där G. circinata 
förekommer

1. D/fröhandel provtagning utan 
visuell granskning

hela året

Globodera pallida 
(Stone) Behrens

vit potatiscyst-
nematod

Nematoda 1AIIa Utomhus 1. jord som följer med 
utsädespotatis

2. jord som följer med 
matpotatis

3. jord som följer med växter 
eller produkter

4. jord som följer med maski-
ner och utrustning 

1. O/potatisodling
2. Lager/

potatis&rotfrukter

provtagning utan 
visuell granskning

1. Höst
2. hela året

Globodera rostochiensis  
(Wollenweber) Behrens

gul potatiscyst-
nematod

Nematoda 1AIIa Utomhus 1. jord som följer med 
utsädespotatis

2. jord som följer med 
matpotatis

3. jord som följer med växter 
eller produkter

4. jord som följer med maski-
ner och utrustning 

1. O/potatisodling
2. Lager/

potatis&rotfrukter

provtagning utan 
visuell granskning

1. Höst
2. hela året
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Graphocephala 
atropunctata (Signoret), 
non-European, vectors 
of  
Pierce’s disease (caused 
by Xylella fastidiosa 
Wells et al.), such as: 
(a) Carneocephala 
fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala 
minerva Ball 
(c) Graphocephala 
atropunctata (Signoret)

dvärgstritar Insecta 1AIa Utomhus Vinstockar, lucern, mandel 1. D/återförsäljare av 
växter

2. D/växthus
3. D/vinodlingar

Klisterfälla gul. Visuell 
granskning och prov 
vid behov

1. Sommar.
2. Hela året.

Grapholita inopinata 
Heinrich

vecklare Insecta 2AIa Utomhus frukt och grönsaker (äpplen). 
Naturlig spridning.

1. Lager/frukt&grönt 1. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Ljusfälla.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året 

Guignardia citricarpa 
Kiely, all strains 
pathogenic to Citrus

Fungi 2AIc Växthus se Cercospora angolensis se Cercospora 
angolensis

se Cercospora 
angolensis

se Cercospora 
angolensis

Guignardia laricina 
(Sawada) Yamamoto 
et Ito

vissnesjuka på 
lärk

Fungi 1AIc Utomhus 1) import plantor av Larix för 
vidare plantering från Asien 
och östra Ryssland 

1. D/produktions-
plantskolor

2. D/återförsäljare av 
växter

3. L/lärkbestånd

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår till höst

Gymnosporangium 
Hedw. ex DC spp., 
non-European

rost Fungi 1AIc Utomhus A) Gymnosporangium asiati-
cum Miyabe G. Yamada

1) Import av växter av Pyrus 
och Juniperus från USA, 
Asien och östra Ryssland 

B) Gymnosporangium 
clavipes (Cooke & Peck) 
Cooke and Peck Import av 
växter av Malus, Juniperus, 
Cydonia och Crataegus från 
Nordamerika

1. D/produktions-
plantskolor

1. visuell granskning 
och prov vid behov

1) sommaren till höst 
(för Pyrus, Malus)

2) våren (för 
Juniperus)
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Heliothis zea (Boddie) nattfly Insecta 1AIa Utomhus Polyfag. Bomull, tomat och 
majs

1. D/återförsäljare av 
växter

1. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Ljusfälla.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov.

Sommar och hela 
året.

Heterobasidion 
irregulare 

Fungi EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1) obehandlat träembal-
lage från IT (Lazio) och 
nordamerika 

2) handel med (rund)virke av 
Pinopsida (barrträd) från 
Nordamerika och IT 

3) handel med flis, träavfall, 
mm av Pinopsida (barrträd) 
och vissa lövträd från 
Nordamerika och IT

4) plantor för vidare 
plantering av Pinopsida, 
Quercus, Prunus serotina, 
Arbutus menziensi, 
Arctostaphylos spp. från IT 
och nordamerika:

5) handel med bark av 
Pinopsida (barrträd) från 
Nordamerika och IT 

6) handel med (rund)virke 
av Quercus, Prunus 
serotina, Arbutus menziesii, 
Artostaphylos spp. 

7) handel flis, träavfall mm 
av lövträd från IT och 
Nordamerika 

8) handle med bark av lövträd 
från IT och Nordamerika 
[Ref; EPPO PRA]

1. I/hamnar
2. D/industriområden
3. L/barrskog

1. sporfällor
2. visuell granskning 

och prov vid behov

hela året

Heterodera elachista cystnematod Nematoda EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1. till SE: jord som följer med 
växter för plantering

2. växter för plantering, i 
första hand majs. 

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året
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Hishimonus phycitis 
(Distant)

dvärgstrit Insecta 2AIa Växthus Levande växter av Citrus, 
Fortunella, dvärgapelsin, 
Poncirus, citrontörne och 
deras hybrider.

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året.

Inonotus weirii (Murrill) 
Kotlaba et Pouzar 

ticka Fungi 1AIc Utomhus 1) import av rundvirke av 
barrträd från Nordamerika, 
Kina, Japan 

2) import bark av barrträd 
från Nordamerika, Kina, 
Japan 

1. I/hamnar
2. D/industriområden
3. L/barrskog

1. sporfällor
2. visuell granskning 

och prov vid behov

hela året

Leprosis Viruses 
etc.

2AId Växthus växer för plantering av Citrus 1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Leptinotarsa 
decemlineata Say

kolorado-
skalbagge

Insecta 1Ba Utomhus 1. Potatis. 
2. Naturlig spridning över 

Östersjön

1. Lager/potatis 
&rotfrukter 

2. O/potatis- 
odlingar

Visuell granskning 
och prov vid behov

Sommar

Leucaspis japonica 
Cockerell

sköldlus Insecta 2AIa Växthus Plantor av Citrus, Fortunella, 
Poncirus, och hybrider.

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard)

minerarfluga Insecta 2AIIa Utomhus Polyfag bladminerare, Apium 
graveolens L., Capsicum 
annuum L., Cucumis melo 
L., Cucumis sativus L., 
Chrysanthemum x morifolium 
Ramat., Lactuca sativa L., 
Solanum lycopersicum L., 
Phaseolus vulgaris L., Verbena 
hybrids 

1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter

1. Fälla med generiskt 
bete. Klisterfälla 
gul.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov. 

1. mars-april 
2. hela året

Liriomyza sativae 
Blanchard

minerarfluga Insecta 1AIa Utomhus Polyfag, Gurkväxter, 
ärtväxter, potatis. Jord.

1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter

1. Fälla med generiskt 
bete. Klisterfälla 
gul.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov. 

1. mars-april 
2. hela året

Liriomyza trifolii 
(Burgess)

serpentin- 
minerarfluga

Insecta 2AIIa Utomhus Polyfag, Chrysantemum 1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter

1. Fälla med generiskt 
bete. Klisterfälla 
gul.

2. Visuell granskning 
och prov vid behov. 

1. mars-april 
2. hela året

Listronotus bonariensis 
(Kuschel)

vivel Insecta 2AIa Utomhus Gräs. Jord. 1. D/Fröhandel 1. Provtagning Året runt



75

Art Svenskt namn Taxono-
misk 
grupp

Lista9 Relevans för 
Sverige

Spridningsvägar Inventerings-miljö Tekniska metoder Säsong

Little cherry pathogen, 
non-European 
isolatesnon-European 
isolates

Viruses 
etc.

2AId Utomhus 1. växter för vidare odling av 
Prunus från Nordamerika 
Nya zealand, Japan och 
Kina               

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober 

Longidorus diadecturus 
Eveleigh et Allen

migrerande 
nematod

Nematoda 1AIa Utomhus 1. till SE, jord som följer med 
fruktträd

2. inom SE ,fruktträd och jord 
som följr med dessa

1. D/produktions-
plantskolor

provtagning utan 
visuell granskning

Hela året

Lycorma delicatula 
(Hemiptera: Fulgoridae)

lyktstrit Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus Polyfag på vedartade växter 
Vitis spp, fruktträd Malus, 
Prunus, Pyrus, men också 
Acer, Betula, Cornus, Juglans, 
Hibiscus, Liriodendron, Pinus, 
Populus, Quercus, Robinia, 
Salix, Syringa, Tetradium. 
70 oilka, huvudsakligen 
vedartade växter men ocks 
ett fåtal örter. Liftare

1. D/produktions-
plantskolor 
återförsäljare av 
växter

2. D/grönområden

 Visuell granskning 
och prov vid behov. 

april -oktober

Maize redness (Stolbur 
phytoplasma) 

Bacteria EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1. plantor av majs
2. utsädessmitta av phyto-

plasma anses mindre 
sannolik. 

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

senvinter vår

Margarodes prieskaensis 
Jakubski

sköldlus Insecta 2AIa Utomhus Rötter av vinranka 1.D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

Året runt

Margarodes vitis (Phillipi) sköldlus Insecta 2AIa Utomhus Rötter av vinranka 1.D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

Året runt

Margarodes 
vredendalensis de Klerk 

sköldlus Insecta 2AIa Utomhus Rötter av vinranka 1.D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

Året runt

Massicus raddei 
(Coleoptera: 
Cerambycidae) 

långhorning Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1. Träförpackningsmaterial.
2. Ekplantor.
3. Liftare

1. I/hamnar med 
omgivning

2. D/industriområden
3. D/Produktions- 

plantskolor

Visuell granskning 
och prov vid behov

1. Året runt 
3. april till oktober

Megacopta cribraria 
(Hemiptera: 
Plataspidae)

halvvinge Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus Liftare, frukt och grönsaker, 
soyabönor, ärtväxter.

1. Lager/frukt&grönt Visuell granskning 
och prov vid behov

Året runt
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Melampsora farlowii 
(Arthur) Davis

hemlock-rost Fungi 1AIc Utomhus 1) import växter för vidare 
plantering av Tsuga från 
Nordamerika

1. D/produktions-
plantskolor

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår till sommar

Melampsora medusae 
Thümen

poppelrost Fungi 1AIIc Utomhus 1) import och införsel med 
plantor av Populus 
2) handel med plantor av 
Larix spp., Pseudotsuga 
spp. and Pinus spp

1. D/produktions- 
plantskolor

2. L/poppelbestånd

1. sporfällor
2. visuell granskning 

och prov vid behov

vår till höst

Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al., all 
populations

rotgallnematod Nematoda 1AIIa Utomhus 1a. Utsädespotatis 
1b. matpotatis från länder 
där M. c. förekommer.

2. Blomsterlök och prydnas-
växter med rötter från 
länder där M.c förekommer

1. Lager/
utsädespotatis

2. Lager/potatis 
&rotfrukter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året men sen 
vinter/vår mest 
sannolikt

Meloidogyne ethiopica rotgallnematod Nematoda EPPO 
Alert List 
2015-08

Växthus 1.grönsaksplantor för odling 
i växthus från länder där 
M.e. förekommer.

2. Jord och odlingsmedier. 

D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

Senvinter-vår

Meloidogyne fallax 
Karssen

rotgallnematod Nematoda 1AIIa Utomhus 1a. Utsädespotatis 
1b. matpotatis från länder 
där M. f. förekommer.

1. Lager/
utsädespotatis

2. Lager/potatis 
&rotfrukter

Visuell granskning 
och prov vid behov

hela året men sen 
vinter vår mest 
sannolikt

Meloidogyne mali rotgallnematod Nematoda EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1. växter för plantering 
(polyfag art) från länder där 
M.m. förekommer.

2. Jord och odlingsmedier. 

D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Monochamus Dejean 
spp., non-European

tallbockar Insecta 1AIa Utomhus Träförpackningsmaterial och 
annat trämaterial av barrträd, 
levande barrträd, liftare

1. I/hamnar med 
omgivning

2. L/barrskog
3. D/industriområden

1. Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla) 

2. Visuell granskning 
och prov vid behov.  
Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla)

Året runt. Fällor 
maj-sept

Mycosphaerella laricis-
leptolepidis Ito et al.

barrfall på lärk Fungi 1AIc Utomhus 1) import plantor för vidare 
plantering av Larix från 
östra Asien

1. D/produktions- 
plantskolor

1. visuell granskning 
och prov vid behov 
(av nedfallna barr)

2. sporfällor?

1. höst-vinter 
2. vår till sommar
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Mycosphaerella 
populorum 
G.E.Thompson

poppelkräfta Fungi 1AIc Utomhus 1) import plantor för vidare 
plantering av Populus från 
nordamerika och Argentina

2) import av rundvirke 
Populus från amerikanska 
kontinenten 

3) import grenar Populus 
amerikanska kontinenten

1. D/produktions- 
plantskolor

2. L/poppelbestånd

1. sporfällor
2. visuell granskning 

och prov vid behov

vår till höst

Myiopardalis pardalina 
(Diptera: Tephritidae)

fruktfluga Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Växthus Frukt och grönsaker. Särskilt 
melon och gurka. 

1. Lager/frukt&grönt Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Fälla med generiskt 
bete

Hela året

Myndus crudus Van 
Duzee

strit Insecta 1AIa Växthus Kokosnöt och andra 
palmarter.

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Klisterfälla blå 

Hela året

Nacobbus aberrans 
(Thorne) Thorne et 
Allen

falsk 
rotgallnematod

Nematoda 1AIa Utomhus 1. rötter och jord på importe-
rade plantor

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

1. april till oktober

Naturally spreading 
psorosis

Viruses 
etc.

2AId Växthus växer för plantering av Citrus 1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Naupactus leucoloma 
Boheman

vivel Insecta 1AIa Utomhus Polyfag. Trifolium spp., Lotus 
spp., majs (Zea mays), potatis 
(Solanum tuberosum) och 
solros (Helianthus annuus), 
Fragaria. Jord.

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Fallfälla

Sommar

non-European isolates 
of potato viruses A, M, 
S, V, X and Y (including 
Yo , Yn and Yc ) and 
Potato leafroll virus

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Utsädespotatis från land 
utanför Europa

1. B/genbank 
&forskning

provtagning utan 
visuell granskning

hela året

Non-European 
viruses and virus-like 
organisms of Cydonia 
Mill., Fragaria L., Malus 
Mill., Prunus L., Pyrus L., 
Ribes L., Rubus L. and 
Vitis L.

Viruses 
etc.

1AId Utomhus Växter för vidare odling av 
Cydonia, Fragaria, Malus, 
Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus 
och Vitis från land utanför 
Europa

1. D/produktions- 
plantskolor

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober
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Numonia pirivorella 
(Matsumura)

mottfjäril Insecta 2AIa Utomhus Plantor av Pyrus. Övervintrar 
som första eller andra 
stadie larv, huvudsakligen 
i blomknoppar, men även i 
blad och fruktknoppar som 
inte faller till marken på 
hösten.

1. D/produktions- 
plantskolor

Ljusfälla. Fälla 
med specifikt bete 
(feromonfälla)

Året runt inomhus 
annars sommar

Oligonychus perditus 
Pritchard et Baker

spinnkvalster Acarina 2AIa Utomhus Levande växter av 
Chamaecyparis funebris; 
Chamaecyparis obtusa; 
Chamaecyparis pisifera; 
Chamaecyparis sp. 
Cryptomeria japonica; 
Cupressus funebris; Fokienia 
hodginsii; Juniperus 
chinensis; Juniperus 
communis; Juniperus 
formosana; Juniperus x 
media; Juniperus rigida; 
Juniperus sabina; Juniperus 
spp.; Juniperus virginiana; 
Platycladus orientalis.

1. D/produktions- 
plantskolor

Visuell granskning 
och prov vid behov

april-oktober

Ophiomyia kwansonis minerarfluga Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus Hemerocallis (dagliljor) 1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 

Året runt

Opogona sacchari 
(Bojer)

bananmal Insecta 1AIIa Växthus Bananplantor, bananer, 
Cactaceae, Dracaena, 
Strelitzia och Yucca, 
ibland Alpinia, Begonia, 
Bougainvillea, Bromeliaceae, 
Chamaedorea och 
andra palmer, Cordyline, 
Dieffenbachia, Euphorbia 
pulcherrima, Ficus, Gloxinia, 
Heliconia, Hippeastrum, 
Maranta, Philodendron, 
Sansevieria och Saintpaulia, 
och Capsicum och aubergines

1. D/växthus  Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Ljusfälla. Visuell 
granskning och prov 
vid behov 

beror på kultur t.ex. 
julstjärna aug-nov

Palm lethal yellowing 
phytoplasma

Viruses 
etc.

2AId Växthus Infected vegetative 
plant material, including 
ornamental species, could 
carry the pathogen in 
international trade.

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året 
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Parasaissetia nigra 
(Nietner)

Insecta 2AIIa Växthus Polyfag 95 olika växtfamiljer. 
Ficus och Hibiscus ,̈ 
Anthurium, bambu, kaffe, 
bomull, croton, äggplanta, 
fikon, ätlig ingefära, guava, 
macadamia, prydnadsväxter, 
and ananas

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

hela året 

Pardalaspis cyanescens 
Bezzi

fruktflugor Insecta 1AIa Växthus tomatplantor och andra 
Solanaceae, inklusive 
Capsicum och aubergine 
(Solanum melongena)

1. Lager/frukt&grönt Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Visuell granskning 
och prov vid behov 

Året runt

Peach rosette mosaic 
virus

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Växter för vidare odling av 
Vitis labrusca V. vinifera 
och fransk-amerikanska 
-”grapevine cultivars and all 
cultivar of Prunus persica 
från Nordamerika.

2. Vektorburen via nematoder 
bl.a. Xiphinema america-
num Vektorn kan följa med 
plantor via jord men kan 
troligtvis inte övervintra 
utomhus i SE. Oklart om 
kan spridas med inhemska 
nematodarter 

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Peach X-disease 
mycoplasm

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. växter för vidare odling av 
Prunus från Nordamerika 
främst Prunus persica, 
Prunus salicina. Kan 
förekomma utan symtom.

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Peach yellows 
mycoplasm

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Vektor Macropsis 
trimaculata

2. Växter för vidare odling av 
Prunus från Nordamerika.

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Pear decline 
phytoplasma

moriasjuka 
fytoplasma

Viruses 
etc.

1AIId Utomhus 1. Växter för vidare odling av 
Pyrus från länder inom och 
utom EU.

2. Vektor buren Cacopsylla 
pyricola vektor finns i SE                        

1. D/produktions- 
plantskolor

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober
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Phialophora cinerescens 
(Wollenweber) van 
Beyma

nejlikvissnesjuka Fungi 2AIIc Utomhus handel med (snittblommor 
av) Dianthus (nejlikor) 

1. D/återförsäljare av 
växter

1. visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Phoma andina 
Turkensteen

phomaröta Fungi 1AIc Utomhus 1) knölar, lökar av potatis 
samt andra solancéer med 
jordrester från vissa länder i 
Sydamerika 
2) import blad och växtres-
ter från potatisplantor och 
andra solanacéer från vissa 
länder i Sydamerika

1. B/genbank 
&forskning

1. visuell granskning 
och prov vid behov 
(blad)

2. provtagning utan 
visuell granskning 
(i fall av jord)

hela året

Phyllosticta solitaria Ellis 
et Everhart

bladfläcksjuka Fungi 1AIc Utomhus 1) import plantor för vidare 
plantering av i synnerhet 
Malus, men även minor 
hosts Pyrus och Crataegus 
från (östra) USA och Kanada

1. D/produktions- 
plantskolor

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår till höst

Phytophthora ramorum Fungi COM 
Decission 
2013/782

Utomhus 1) import och införsel av en 
rad olika värdväxter (fokus 
på Viburnum spp., Camellia 
spp. och Rhododendron 
spp.) från USA och Kanada, 
respektive EU 

2) import av virke av Acer 
macrophyllum, Aesculus 
californica, Lithocarpus 
densiflorus, Quercus spp. 
L. och Taxus brevifolia från 
USA och Kanada

3) import av isolerad bark 
av Acer macrophyllum, 
Aesculus californica, 
Lithocarpus densiflorus, 
Quercus spp. L. och Taxus 
brevifolia från USA och 
Kanada (totalt sett: än så 
länge finns KOM Beslut 
2002/757) 

4) jord och odlingssubstrat 
5) botaniska trädgårder 
6) collections of rhodo-

dendron societies for P. 
ramorum

1. D/återförsäljare av 
växter

2. D/grönområden
3. D/produktions- 

plantskolor
4. L/vattendrag

1. visuell granskning 
och prov vid behov

2. provtagning utan 
visuell grankning 
(av vatten)

vår till höst
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Pissodes Germ. spp., 
non-European

tallvivlar Insecta 2AIa Utomhus Stöttor, ”Cratings”, annat 
trämaterial, levande 
barrträdsplantor. 

1. I/hamnar
2. D/industriområden
3. L/barrskog

Fälla med generiskt 
bete.

Sommar

Plasmopara halstedii 
(Farlow) Berlese et de 
Toni

Fungi 2AIIc Utomhus 1) import och införsel av fröer 
av Helianthus annuus 

2) naturlig spridning från bl.a. 
Tyskland?

1. D/fröhandel 1. provtagning utan 
visuell granskning 
(av fröer)

1. hela året

Plum line pattern virus 
(American)

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Växter för vidare odling av 
Prunus från Kanada, USA, 
Italien,

1. D/produktions- 
plantskolor

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Plum pox potyvirus PPV sjarkavirus Viruses 
etc.

2AIId Utomhus 1. Växter för vidare odling av 
Prunus från länder inom 
och utom EU.

2. Vektorburen och vektor 
finns i SE  

1. D/produktions-
plantskolor

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Popillia japonica 
Newman

japanbagge Insecta 1AIIa Utomhus Päron, frukter och plantor 
(med jord?), Acer L., Aesculus 
L., Asparagus officinalis L., 
Castanea Mill., Glycine max 
(L.) Merr., Juglans, Malus Mill., 
Platanus L., Populus L., Prunus 
L., Rosa L., Rubus L., Salix L., 
Tilia L., Ulmus L., Vitis L., Zea 
mays L., Rheum x hybridum 
Murray

1. D/produktions-
plantskolor

2. D/återförsäljare av 
växter

3. Lager/frukt&grönt

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla)

Fällor på sommaren 
annars hela året

Potato black ringspot 
virus

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Utsädespotatis,
2. true seed

1. B/genbank 
&forskning

provtagning utan 
visuell granskning 

hela året

Potato spindle tuber 
viroid

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. utsädespotatis, 
2. tomatfrö
3. plantor av sötpotatis, 

avokado, pepino (S murica-
tum), tomat, S jasminoides 

1. B/genbank 
&forskning

2. D/Fröhandel

provtagning utan 
visuell granskning

hela året

Potato virus T Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Utsädespotatis, 
2. true seed

1. B/genbank 
&forskning

provtagning utan 
visuell granskning

hela året

Premnotrypes Pierce 
spp., non-European

vivlar Insecta 1AIa Utomhus Potatis 1. Lager/potatis 
&rotfrukter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Fallfälla

Året runt inomhus 
annars sommar
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Pseudacysta perseae halvvinge Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Växthus Avocadoplantor (Persea 
americana), men P. borbonica 
och Cinnamomum camphora 
(alla Lauraceae)

1. D/Återförsöljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov.

Hela året

Pseudopityophthorus 
minutissimus 
(Zimmermann)

ekbarkborre Insecta 1AIa Utomhus Ekved med bark. 1. I/hamnar
2. D/industriområde
3. L/ekbestånd

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla)

Hela året. Fällor 
under sommaren.

Pseudopityophthorus 
pruinosus (Eichhoff)

ekbarkborre Insecta 1AIa Utomhus Ekplantor 1. D/produktions-
plantskolor

2. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla)

Hela året. Fällor 
under sommaren.

Pterandrus rosa (Karsch) fruktflugor Insecta 1AIa Växthus Polyfag. Kaffe, olika frukter 1. Lager/frukt&grönt Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla)

Hela året

Puccinia horiana 
Hennings

vit 
krysantemum- 
rost

Fungi 2AIIc Utomhus se Didymella ligulicola 1. D/återförsäljare av 
växter

1. visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Puccinia pittieriana 
Hennings

Fungi 2AIc Utomhus Se Phoma andina 1. B/genbank 
&forskning

se Phoma andina se Phoma andina

Radopholus citrophilus 
Huettel, Dickson and 
Kaplan

migrerande 
rotnematod

Nematoda 2AIa Växthus växer för plantering av Citrus 1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Radopholus similis 
(Cobb) Thorne

migrerande 
rotnematod

Nematoda 2AIIa växthus Rotade sticklingar av 
Musaceae (bananas, 
Strelitzia), Araceae 
(Philodendron, Anthurium), 
Marantaceae (Calathea), and 
some dicotyledons (e.g. Piper 
nigrum), dvs svartpeppar, från 
Sydostasien, USA, Egypten 
och Libanon samt BE, FR, 
DE,IT, NE, PT.

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al.

mörk ringröta Bacteria 1AIIb Utomhus 1. utsädespotatis. 
2. användning av frånsorte-
ring (egen eller s k återtag) 
som utädespotatis 
3 användning av kontami-
nerat bevattningsvatten

1. Lager/
utsädespotatis 
2. Lager/potatis
&rotfrukter 
3. L/vattendrag

provtagning utan 
visuell granskning

lagringsperiod för 
potatis, dvs oktober 
- april
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Raspberry leaf curl virus 
(American)

Viruses 
etc.

1AId Utomhus  1. Infekterat växtma-
terial Rubus spp från 
Nordamerika

2. vektor Aphis rubicola 
(present in North America) 
and A. idaei (present in 
Europe). 

1. D/återförsäljare av 
växter 
2. O/bärodling

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Rhacochlaena japonica 
Ito

fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Frukt och grönsaker 1. Lager/frukt&grönt
2. D/återförsäljare av 

växter 

 Klisterfälla gul 
(funkar troligen). 
Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Rhagoletis fausta 
(Osten-Sacken)

fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Levande växter, frukt och 
grönsaker

1. Lager/frukt&grönt
2. D/återförsäljare av 

växter

 Klisterfälla gul. 
Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Rhagoletis indifferens 
Curran 

fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Levande växter, frukt och 
grönsaker

1. Lager/frukt&grönt
2. D/återförsäljare av 

växter

 Klisterfälla gul. 
Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Rhagoletis mendax 
Curran

fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Levande växter, frukt och 
grönsaker

1. Lager/frukt&grönt
2. D/återförsäljare av 

växter

 Klisterfälla gul. 
Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Rhagoletis pomonella 
Walsh

fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Levande växter, frukt och 
grönsaker

1. Lager/frukt&grönt
2. D/återförsäljare av 

växter

 Klisterfälla gul. 
Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Rhagoletis ribicola 
Doane

fruktflugor Insecta 1AIa Utomhus Levande växter, frukt och 
grönsaker

1. Lager/frukt&grönt
2. D/återförsäljare av 

växter

 Klisterfälla gul. 
Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året
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Rhizoecus hibisci Kawai 
et Takagi

ullus Insecta 1AIIa Utomhus Levande växter. Calathea 
G. Meyer, Camellia sinensis 
(L.) O.Kuntze, Coffea L., 
Dieffenbachia Schott, Ficus 
L., Hibiscus L., Ligustrum 
ovalifolium Hassk., Nerium 
oleander L., Pelargonium 
L’Herit. Ex Ait., Punica 
granatum L., Rhododendron 
L., Saccharum officinarum 
L., Serissa foetida (L.F.) Lam., 
Theobroma cacao L., Ulmus 
parvifolia Jacq., Zelkova 
serrata (Thunb. Ex Murr.) 
Makino, Citrus 

1. D/återförsäljare av 
växter

 Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Rhynchophorus 
palmarum (L.)

vivel Insecta 1AIa Växthus Palmer 1. D/återförsäljare av 
växter

Hela året

Satsuma dwarf 
‘nepovirus’ SDV

Viruses 
etc.

2AId växthus växer för plantering av Citrus 1. D/återförsäljare av 
växter 

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Scaphoideus luteolus 
van Duzee

almstrit Insecta 1AIa Utomhus Levande plantor Ulmus 1. D/produktions-
plantskolor

2. D/återförsäljare av 
växter

3. L/almskog

Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Scirrhia acicola 
(Dearness) Siggers

Fungi 2AIc Utomhus Se Scirrhia pini Se Scirrhia pini Se Scirrhia pini Se Scirrhia pini

Scirrhia pini Funk et 
Parker

Fungi 2AIIc Utomhus 1) införsel och import av 
plantor för vidare plante-
ring av Pinus 

2) naturlig spridning 
3) insekter (obs vilka?) 
4) införsel och import tallfrö 

partier kontaminerade med 
angripna barr  

5) skogsutrustning

1. D/Produktions-
plantskolor

1. sporfällor (med 
specifik PCR 
metod)

2. visuell granskning 
och prov vid behov

vår - sommar

Scirtothrips aurantii 
Faure

trips Insecta 2AIa Växthus Polyfag. Citrus   1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov.  
Klisterfälla gul

Hela året
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Scirtothrips citri 
(Moultex)

trips Insecta 2AIa Växthus Polyfag. Citrus   1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov.  
Klisterfälla gul

Hela året

Scirtothrips dorsalis 
Hood

trips Insecta 2AIa Växthus Polyfag. Citrus   1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov.  
Klisterfälla gul

Hela året

Scolytidae spp., 
non-European

barkborre Insecta 2AIa Utomhus Ved av alla slag, med eller 
utan bark, levande växter

1. I/hamnar
2. D/industriområden
3. D/återförsäljare av 

växter
4. D/grönområden

 Fälla med generiskt 
bete. Fälla med 
specifikt bete 
(feromonfälla). Visuell 
granskning och prov 
vid behov

Fällor april-sept 
Visuell granskning 
året runt

Septoria lycopersici 
Spegazzini var. 
malagutii Ciccarone et 
Boerema

bladfläcksjuka Fungi 1AIc Utomhus Se Phoma andina 1. B/genbank 
&forskning

se Phoma andina se Phoma andina

Singhiella simplex 
(Hemiptera: 
Aleyrodidae) 

mjöllus Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Växthus Levande växter, fikon 1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Spodoptera eridania 
(Cramer)

nattfly Insecta 1AIa Växthus Snittväxter, Arachis hypogaea 
L., Beta L., Brassica oleracea 
L., Capsicum annuum L., 
Dianthus caryophyllus L., 
Ipomoea batatas (L.) Poir./
Lam., Solanum lycopersicum 
L., Medicago sativa L., 
Nicotiana tabacum L., 
Pelargonium L’Herit. Ex 
Ait., Phaseolus vulgaris L., 
Solanum melongena L., 
Solanum tuberosum L., Vigna 
unguiculata 

1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter

Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Visuell granskning 
och prov vid behov

Sommar

Spodoptera frugiperda 
(Smith)

nattfly Insecta 1AIa Utomhus Levande växter, Oryza sativa 
L., Saccharum officinarum L., 
Sorghum vulgare Pers., Zea 
mays L. 

1. D/återförsäljare av 
växter

2. Lager/frukt&grönt  

Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Ljusfälla 

Sommar
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Spodoptera litura 
(Fabricius)

asiatiskt 
bomullsfly

Insecta 1AIa Utomhus Levande växter, Abelmoschus 
Medik., Acacia Miller, Allium 
L., Amaranthus L., Begonia 
L., Brassica L., Capsicum 
L., Coffea L., Corchorus L, 
Coriandrum L., Fragaria L., 
Gossypium L., Ipomoea 
L., Lilium L., Solanum 
lycopersicum L., Malus 
domestica Borkhausen, 
Musa L., Nicotiana Linnaeus, 
Oryza L., Phaseolus L., Rosa 
L., Solanum tuberosum L., 
Sorghum Moench ,Vitis L., Zea 
mays L., Citrus, Glycine 

1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter
3. Lager/frukt&grönt

Fälla med specifikt 
bete (feromonfälla). 
Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Ljusfälla 

1. senvinter sommar 
2. hela året

Stegophora ulmea 
(Schweinitz: Fries) 
Sydow & Sydow

Fungi 2AIc Utomhus 1) import plantor framförallt 
bonsaiplantor av Ulmus 
och Zelkova från Asien 
ffa Kina, Ryssland och 
Nordamerika

2) naturlig spridning

1. D/produktions-
plantskolor

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår till höst

Strauzia longipennis fruktfluga Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus Levande växter, snittväxter, 
jord, odlingssubstrat

1. D/återförsäljare av 
växter

Klisterfälla gul senvinter sommar

Strawberry latent ‘C’ 
virus

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Infekterat växtmate-
rial Fragaria spp från 
Nordamerika, Asien (Japan)

2. förädlingsmaterial.
3. vektor Chaetosiphon 

fragaefolii.

1. D/återförsäljare av 
växter

2. O/bärodling

1. provtagning utan 
visuell granskning

2. provtagning utan 
visuell granskning

1. senvinter vår
2. vår sommar 

Strawberry witches’ 
broom mycoplasm

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. Infekterat växtmaterial från 
Nordamerika

2. förädlingsmaterial

1. D/återförsäljare av 
växter

2. O/Bärodling

1. provtagning utan 
visuell granskning

2. provtagning utan 
visuell granskning

1. senvinter vår
2. vår sommar 
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Synchytrium 
endobioticum 
(Schilbersky) Percival

potatiskräfta Fungi 1AIIc Utomhus 1) införsel och import 
matpotatis till packerier 
och grossister 

2) handel med utsädespotatis 
3) användning av 

utsädespotatis  
4) jord som följer med växter 
5) Jord från sortering, 

tvättning och packning av 
potatis och rotfrukter 

6) jord som följer med trans-
portmedel, maskiner och 
andra redskap, skor, m.m. 

7) blast, andra växtrester från 
smittade plantor, annat 
avfall 

8) kompost 
9) handel med gödsel från 

djur som utfodrats med rå, 
angripen potatis

10) möjligheten med naturlig 
spridning begränsad (SJV 
jordbruksinformation 5 - 
2008  JO08:5)

1. Lager/
utsädespotatis

2. Lager/potatis 
&rotfrukter

1. visuell granskning 
och prov vid behov

1. hela året 
2. efter skörd under 

lagrinsperioden av 
matpotatis

Syndrome des basses 
richesses 

Bacteria EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus 1. vektorer, a planthopper, 
Pentastiridius leporinus, 
som bär smitta. Enligt 
EPPO, vektorn tidigare på 
bladvass, nu börjar gå på 
sockerbetor. Var kommer 
smittan ifrån?

1. O/sockerbetsodling visuell granskning 
och prov vid behov

Strax innan skörd 
(oktober-november) 
är bästa tidpunkt för 
att upptäcka symtom.  

Tachypterellus 
quadrigibbus Say

vivel Insecta 2AIa Utomhus Rosacae och Cornus. 1. Lager/frukt&grönt Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året
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Tatter leaf virus Viruses 
etc.

2AId Växthus 1. infekterat växtmaterial från 
länder utanför EU (citrus 
Amaranthus tricolor, 
Catharanthus roseus, 
Chenopodium amaranti-
color, C. quinoa, Cucurbita 
pepo, Dianthus barbatus, 
D. chinensis, faba beans, 
Gomphrena globosa, 
Nicotiana clevelandii, N. 
debneyi, N. glutinosa, 
peas, Petunia hybrida, 
soyabeans, Tetragonia 
tetragonioides, tomatoes, 
Vigna unguiculata)

1. D/växthus Visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Thecaphora solani 
Barrus

potatissot Fungi 1AIc Utomhus 1) import matpotatisknölar 
från Mexiko, mellan- och 
sydamerika (importförbud) 

2) import utsädespotatisknö-
lar från Mexiko, mellan- och 
sydamerika (importförbud) 

1. B/genbank 
&forskning

1. visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Thrips palmi Karny palmtrips Insecta 1AIa Växthus Levande växter, frukt 
och grönsaker, Capsicum 
annuum L., Cucumis melo 
L., Cucumis sativus L., 
Solanum lycopersicum L., 
Solanum melongena L., 
Vegetable plants, Herbaceous 
ornamental plants 

1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter

Klisterfälla blå.  Visuell 
granskning och prov 
vid behov

1. senvinter till vår
2. Året runt

Thrips setosus trips Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus Levande växter, Capsicum 
annuum L., Chrysanthemum 
L., Cucumis sativus L., Dahlia 
Cav., Fragaria L., Hydrangea 
L., Lactuca sativa L., Solanum 
lycopersicum L., Phaseolus L., 
Pisum L. 

1. D/växthus 
2. D/återförsäljare av 

växter

Klisterfälla blå.  Visuell 
granskning och prov 
vid behov

1. senvinter vår
2. Året runt
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Tilletia indica Mitra stinksot Fungi 1AIc Utomhus 1) ïmport fröer och spann-
mål av Triticum (vete), 
Triticosecale (rågvete) och 
Secale (råg) från mellanös-
tern till Indien, Sydafrika, 
södra US och Mexiko och 
Brasilien (krav PC täcker 
inte Brasilien)

2) utbyte genetiskt material

1. D/fröhandel 1. provtagning utan 
visuell granskning

hela året

Tobacco ringspot 
nepovirus TRSV

tobakring-
fläcksjuka

Viruses 
etc.

1AId Utomhus  1. växtmaterial av Vaccinum, 
Prunus, Vitis från länder 
inom och utom EU

2. Vektorspridd bl.a. 
Xiphinema americanum 
nematodvektorn kan 
följa med plantor via jord 
men oklart om den kan 
övervintra i SE. Men även 
t.ex. trips har föreslagits 
som vektor 

1. D/återförsäljare av 
växter    

visuell granskning 
och prov vid behov

april till oktober

Tomato apical stunt 
pospiviroid 

Viruses 
etc.

EPPO 
Alert List 
2015-08

Växthus 1. tomatfrö
2. infekterade tomatplantor 

för vidare odling.
3. Förekommer utan symtom 

på t.ex. prydnadsväxter 
men smitta kan undvikas 
med god hygien och 
skötselåtgärder vid tomat-
odling under glas.

1. D/fröhandel
2. D/växthus

1.provtagning utan 
visuell granskning

2. visuell granskning 
och prov vid behov

1. frö hela året
 2. tomatplantor 

senvinter vår

Tomato ringspot 
nepovirus TomRSV

tomatring-
fläckvirus

Viruses 
etc.

1AId Utomhus 1. växter för vidareodling 
av hallon, pelargon och 
persika från länder inom 
och utom EU

2. frö från länder inom och 
utom EU. 

1. D/återförsäljare av 
växter

2. O/bärodling

1. provtagning utan 
visuell granskning 
(frö) 

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

1. frö hela året och 
plantor senvinter 
vår 

2. odling senvinter 
vår 
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Tomato spotted wilt 
tospovirus TSWV

tomatbrons-
fläckvirus

Viruses 
etc.

2AIId, 1Bb Växthus 1.vektor: T. tabaci m fl.
2. växter för vidare odling i 

växthus i SE av prydnads-
växter, grönsaksplantor 
från länder inom och utom 
EU.

3. sticklingar för vidare odling 
i växthus från länder inom 
och utom EU

1. D/växthus
2. D/återförsäljare av 

växter

1. klisterfälla gul 
inventera vektor 
och provtagning 
på växten vid 
behov

2. provtagning utan 
visuell granskning

1. senvinter vår 
2. mars till oktober

Toxoptera citricidus 
(Kirkaldy)

bladlus Insecta 2AIa Växthus Citrusväxter 1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov. 
Gulskål

Hela året

Trechispora 
brinkmannii (Bresad.) 
Rogers et Jackson

Fungi 1AIc Växthus import av levande växter av 
olika arter med rötter från 
Amerika och Libien (polyfag)

1. D/återförsäljare av 
växter

1. visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Trioza erytreae Del 
Guercio

spetsbladloppa Insecta 1AIIa Växthus Citrusväxter 1. D/återförsäljare av 
växter

 Klisterfälla gul Hela året

Unaspis citri Comstock sköldlus Insecta 2AIa Växthus Citrusväxter, banan, kokosnöt, 
ananas

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

Hela året

Venturia nashicola 
Tanaka et Yamamoto

Fungi 2AIc Utomhus import plantor av Pyrus från 
östra Asien

1. D/produktions-
plantskolor

1. visuell granskning 
och prov vid behov

vår - sommar

Witches’ broom 
phytoplasma (MLO)

Bacteria 2AId Växthus Växter för plantering av citrus 
eg. lime 

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Xanthomonas 
campestris (Pammel) 
Dawson pv. pruni 
(Smith) Dye

bakterios Bacteria 2AIIb Utomhus 1. växter för plantering av 
Prunus

2. frukter

1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

maj-september, 19-28 
grader, gärna fuktigt.

Xanthomonas 
campestris (Pammel) 
Dawson, all strains 
pathogenic to Citrus

bakterios Bacteria 2AIb Växthus växter för plantering av citrus 1. D/återförsäljare av 
växter

visuell granskning 
och prov vid behov

hela året

Xiphinema americanum 
Cobb sensu lato, 
non-European 
populations

migrerande 
nematod

Nematoda 1AIa Utomhus 1. rötter och jord på importe-
rade plantor i kruka

1. D/återförsäljare av 
växter

Visuell granskning 
och prov vid behov

hela året
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Xylella fastidiosa (Wells 
and Raju)

Bacteria 1AIb Växthus Handel med växter för 
vidare odling från Syd- och 
Nordamerika, specifikt 
frukträd från Nordamerika,(SE 
har i dagsläget minimal 
direktimport av växter 
för vidare odling från 
Nordamerika. Handel med 
prydnadsväxter inom EU.

1. D/återförsäljare av 
växter

2. D/produktions- 
plantskolor

1. provtagning  utan 
visuell granskning 

2. visuell granskning 
och prov vid behov

1. hela året.
2. oktober till april

Xylella fastidiosa (Wells 
and Raju) subsp. 
Multiplex

Bacteria 1AIb Växthus Handel med växter för vidare 
odling (prydnadsväxter) från 
Frankrike och frukträd från 
Nordamerika. F.n. verkar 
handel med prydnadsväxter 
från Frankrike knappast 
förekomma

se Xylella fastidiosa se Xylella fastidiosa se Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa (Wells 
and Raju) subsp. Pauca

Bacteria 1AIb Växthus Handel med växter för vidare 
odling (prydnadsväxter och 
plantskoleväxter t.ex. Prunus) 
från Italien. T.ex. förekommer 
det att gardencenters köper 
in växter för vidare odling 
direkt från Italien (olivträd, 
citrusträd och lavendel). 

se Xylella fastidiosa se Xylella fastidiosa se Xylella fastidiosa

Xylosandrus 
crassiusculus 
(Coleoptera: Scolytidae) 

barkborre Insecta EPPO 
Alert List 
2015-08

Utomhus Lövved, levande växter, 
Alnus Mill., Betula L., 
Ceratonia siliqua L., Cornus L., 
Eucalyptus L’Herit., Fraxinus 
L., Magnolia L., Malus Mill., 
Platanus L., Populus L., Prunus 
L., Quercus L., Salix L., Ulmus 
L., Vitis L., Broadleaved trees L

1. I/hamnomgivningar
2. D/industriområden

1. Fälla med generiskt 
bete. 

2. Visuell granskning 
och prov vid behov

Sommar
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Bilaga 2b.  Arter och grupper av växtskadegörare som omfattas av utredningen. Data för prioritering mellan arter, resurstilldelning och inventeringsenheter där arten 
ingår.

Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Acleris Hübner spp., non-European Gran 17872 Låg 53 196 Plantskola 6

Agrilus anxius Gory Björk 965 Medel 6 21 Hamn 8 
Landskap 4 
Landskap 5

Agrilus planipennis Fairmaire Ask 23 Hög 0 1 Landskap 2 
Landskap 3 
Hamn 7

Aleurocanthus Quaintance et Baker spp. Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Alternaria alternata (Fries) Keissler, non-European 
pathogenic isolates

Fruktodling 161 Låg 0 2 Plantskola 1

Amauromyza maculosa (Malloch) Växthus 163 Låg 0 2 Växthus 4

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) Mango 0,1 Låg 0 0 Lager 2

Anastrepha ludens (Loew) Citrus 0,1 Låg 0 0 Lager 2

Anastrepha obliqua Macquart Mango 0,1 Låg 0 0 Lager 2

Anastrepha suspensa (Loew) Persika 0,1 Låg 0 0 Lager 2

Andean potato latent virus Potatis 1811 Låg 5 20 Biomaterial 1

Andean potato mottle virus Potatis 1811 Låg 5 20 Biomaterial 1

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Hassel 1 Medel 0 0 Plantskola 3 
Plantskola 12 
Grönområde 1

Anomala orientalis Waterhouse Majs 270 Låg 1 3 Återförsäljare 7

Anoplophora chinensis (Thomson) Lövträd 1780 Medel 11 39 Grönområde 1 
Plantskola 1 
Återförsäljare 14

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Lövträd 1780 Hög 21 78 Industriområde 1 
Industriområde 2 
Grönområde 1

Anthonomus bisignifer (Schenkling) Jordgubbar 458 Låg 1 5 Plantskola 1

Anthonomus eugenii Cano Paprika 1 Låg 0 0 Återförsäljare 7

Anthonomus signatus (Say) Jordgubbar 458 Låg 1 5 Plantskola 1

Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx Plommon 14 Låg 0 0 Återförsäljare 5

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma Plommon, körsbär 32 Låg 0 0 Återförsäljare 6
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Arceuthobium M. Bield. spp., non-European Barrträd 26428 Medel 157 580 Plantskola 1

Arracacha virus B, oca strain Potatis 1811 Låg 5 20 Biomaterial 1

Arrhenodes minutus Drury Ek 109 Medel 1 2 Industriområde 1 
Industriområde 2 
Hamn 9

Aschistonyx eppoi Inouye En 3 Låg 0 0 Plantskola 1

Atropellis Zeller et Goodding spp. Tall 8512 Medel 51 187 Grönområde 1 
Plantskola 1 
Hamn 6 
Landskap 15

Beet curly top hybrigeminivirus BCTV, 
non-European isolates

Sockerbeta 555 Låg 2 6 Återförsäljare 7

Bemisia tabaci (Gennadius), European populations. 
and 
Non-European populations vector of viruses such 
as:  
(a) Bean golden mosaic virus 
(b) Cowpea mild mottle virus 
(c) Lettuce infectious yellows virus 
(d) Pepper mild tigré virus 
(e) Squash leaf curl virus 
(f) Euphorbia mosaic virus 
(g) Florida tomato virus

Växthuskulturer 1953 Påvisad 77 286 Återförsäljare 14 
Växthus 1 
Växthus 4

Black raspberry latent ilarvirus Hallon 71 Låg 0 1 Återförsäljare 5

Blight and blight-like Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Blueberry leaf mottle virus Amerikanskt blåbär 1 Medel 0 0 Odling 1 
Återförsäljare 5

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) 
Nickle et al.

Barrträd 26428 Hög 314 1159 Industriområde 1 
Industriområde 3 
Landskap 11 
Landskap 14

Cadang-cadang viroid Kokospalm 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 10

Candidatus Liberibacter spp., causal agent of 
Huanglongbing disease of citrus/citrus greening

Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 10
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Carneocephala fulgida Nottingham, non-European, 
vectors of  
Pierce’s disease (caused by Xylella fastidiosa Wells et 
al.), such as: 
(a) Carneocephala fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala minerva Ball 
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

Vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 14

Carposina niponensis Walsingham Fruktodling 161 Låg 0 2 Lager 4

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Ek 109 Medel 1 2 Grönområde 1 
Landskap 6 
Landskap 7 
Plantskola 1 
Hamn 9

Cercospora angolensis Carvalho et Mendes Citrus 0,1 Låg 0 0 Lager 5

Cherry rasp leaf virus (American) Fruktodling 161 Låg 0 2 Plantskola 1

Choristoneura spp. , non-European Träd (barr, löv) 
Fruktodling

28369 Låg 84 311 Plantskola 7

Chrysanthemum stem necrosis virus Krysantemum 15 Låg 0 0 Växthus 3

Chrysanthemum stunt viroid CSVd Krysantemum 15 Låg. 0 0 Växthus 2

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel Gran 17872 Medel 106 392 Plantskola 12 
Hamn 2 
Landskap 16 
Landskap 17

Citrus bark cracking viroid  Humle 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Citrus mosaic badnavirus CMV Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Citrus tristeza closterovirus CTV, non-European 
isolates

Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Potatis 1811 Påvisad 72 265 Lager 7 
Lager 9

Conotrachelus nenuphar (Herbst) Fruktodling 161 Medel 1 4 Lager 5 
Odling 5

Cronartium Fries spp., non-European Tall, vinbär, ek 8664 Medel 52 190 Grönområde 1 
Plantskola 1 
Hamn 6 
Landskap 19 
Landskap 20
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Äkta kastanj 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 19

Dacus ciliatus Loew Gurka, melon 232 Låg 1 3 Lager 1

Dacus cucurbitae Coquillet Gurka, melon 232 Låg 1 3 Lager 1

Dacus dorsalis Hendel Citrus 0,1 Låg 0 0 Lager 1

Dacus tryoni (Froggatt) Fruktodling 161 Låg 0 2 Lager 1

Dacus tsuneonis Miyake Citrus 0,1 Låg 0 0 Lager 1

Dacus zonatus Saund. Mango 0,1 Låg 0 0 Lager 1

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 3

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov Barrträd 26428 Medel 157 580 Plantskola 8 
Hamn 3

Diabrotica barberi Smith et Lawrence Majs 270 Medel 2 6 Odling 6

Diabrotica undecimpunctata  
undecimpunctata Mannerheim

Majs 270 Medel 2 6 Odling 6 
Återförsäljare 7

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber Majs 270 Medel 2 6 Odling 6 
Återförsäljare 7

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith Majs 270 Medel 2 6 Odling 6 
Återförsäljare 7

Diaphorina citri Kuway Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Diaporthe vaccinii Shaer Blåbär, lingon 1 Medel 0 0 Odling 1 
Plantskola 1 
Återförsäljare 5

Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) von 
Arx

Krysantemum 15 Låg 0 0 Växthus 4

Diplocarpon mali Äpple 167 Låg 0 2 Plantskola 1

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Frilandsodling 3930 Låg 12 43 Fröhandel 1

Draeculacephala minerva Ball, non-European, 
vectors of  
Pierce’s disease (caused by Xylella fastidiosa Wells et 
al.), such as: 
(a) Carneocephala fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala minerva Ball 
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

Vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 4

Elm phloem necrosis phytoplasma Alm 23 Hög 0 1 Plantskola 1
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Elsinoe spp. Bitanc. and Jenk. Mendes Citrus 0,1 Låg 0 0 Lager 5

Enarmonia packardi (Zeller) Plommon, körsbär 32 Medel 0 1 Lager 5 
Plantskola 1

Enarmonia prunivora Walsh Fruktodling 161 Medel 1 4 Lager 5 
Plantskola 1

Endocronartium Y. Hirats. spp., non-European Tall 8512 Medel 51 187 Grönområde 1 
Plantskola 1 
Hamn 6 
Landskap 19 
Landskap 20

Epitrix cucumeris (Harris) Potatis 1811 Hög 22 79 Odling 8 
Lager 8

Epitrix similaris (Gentner) Potatis 1811 Hög 22 79 Odling 8 
Lager 8

Epitrix subcrinita (Lec.) Potatis 1811 Hög 22 79 Odling 8 
Lager 8

Epitrix tuberis (Gentner) Potatis 1811 Hög 22 79 Odling 8 
Lager 8

Epochra canadensis (Loew) Vinbär 43 Låg 0 0 Lager 5

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Fruktodling 161 Medel 1 4 Plantskola 1

Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. 
dianthicola (Hellmers) Dickey

Potatis 1811 Låg 5 20 Växthus 4

Erwinia stewartii (Smith) Dye Majs 270 Låg 1 3 Fröhandel 1

Eutetranychus lewisi McGregor Växthuskulturer 1953 Medel 12 43 Återförsäljare 1 
Växthus 1

Eutetranychus orientalis Klein Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Fusarium oxysporum Schlechtendahl  
f.sp. albedinis (Killian et Maire) Gordon

Palmer 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 10

Gibberella circinata Tall i växthus? 8512 Låg 25 93 Fröhandel 3

Globodera pallida (Stone) Behrens Potatis 1811 Hög 22 79 Odling 9 
Lager 6

Globodera rostochiensis  
(Wollenweber) Behrens

Potatis 1811 Hög 22 79 Odling 9 
Lager 6
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Graphocephala atropunctata (Signoret), 
non-European, vectors of  
Pierce’s disease (caused by Xylella fastidiosa Wells et 
al.), such as: 
(a) Carneocephala fulgida Nottingham 
(b) Draeculacephala minerva Ball 
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

Vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 17

Grapholita inopinata Heinrich Äpple 167 Låg 0 2 Lager 3

Guignardia citricarpa Kiely, all strains pathogenic to 
Citrus

Citrus 0,1 Låg 0 0 Lager 5

Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto et Ito Lärk 3 Medel 0 0 Plantskola 1 
Återförsäljare 19 
Landskap 18

Gymnosporangium Hedw. ex DC spp., non-European Fruktodling 161 Låg 0 2 Plantskola 1

Heliothis zea (Boddie) Tomat, majs 211 Låg 1 2 Återförsäljare 7

Heterobasidion irregulare Tall 8512 Hög 101 373 Hamn 1 
Industriområde 7 
Hamn 12 
Landskap 13 
Landskap 14

Heterodera elachista Majs 270 Låg 1 3 Återförsäljare 9

Hishimonus phycitis (Distant) Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar Barrträd 26428 Hög 314 1159 Landskap 13 
Landskap 14 
Industriområde 7 
Hamn 1

Leprosis Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Leptinotarsa decemlineata Say Potatis 1811 Hög 22 79 Lager 5 
Odling 8 
Lager 8

Leucaspis japonica Cockerell Citrus, Camellia 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Växthuskulturer 1953 Påvisad 77 286 Återförsäljare 7 
Växthus 4

Liriomyza sativae Blanchard Potatis, tomat 2022 Medel 12 44 Återförsäljare 7 
Växthus 4
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Liriomyza trifolii (Burgess) Växthuskulturer 1953 Påvisad 77 286 Återförsäljare 7 
Växthus 4

Listronotus bonariensis (Kuschel) Majs, rajgräs 270 Låg 1 3 Fröhandel 1

Little cherry pathogen, non-European isolatesnon-
European isolates

Körsbär 18 Låg 0 0 Återförsäljare 5

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen Persika, Vinranka 0,1 Låg 0 0 Plantskola 5

Lycorma delicatula (Hemiptera: Fulgoridae) Vinranka 0,1 Medel 0 0 Plantskola 1 
Återförsäljare 14

Maize redness (Stolbur phytoplasma) Potatis, tomat 2022 Låg 6 22 Återförsäljare 7

Margarodes prieskaensis Jakubski Vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 3

Margarodes vitis (Phillipi) Vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 3

Margarodes vredendalensis de Klerk Vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 3

Massicus raddei (Coleoptera: Cerambycidae) Ek 109 Hög 1 5 Industriområde 1 
Industriområde 2 
Plantskola 1 
Hamn 10 
Landskap 7

Megacopta cribraria (Hemiptera: Plataspidae) Sojaböna 0,1 Låg 0 0 Lager 5

Melampsora farlowii (Arthur) Davis Hemlock 0,1 Låg 0 0 Plantskola 1

Melampsora medusae Thümen Poppel 10 Medel 0 0 Plantskola 12 
Landskap 8 
Landskap 9

Meloidogyne chitwoodi Golden et al., all populations Potatis, tomat 2022 Hög 24 89 Lager 8 
Lager 10

Meloidogyne ethiopica Tomat 211 Låg 1 2 Återförsäljare 7

Meloidogyne fallax Karssen Potatis 1811 Hög 22 79 Lager 8 
Lager 10

Meloidogyne mali Äpple, alm 190 Låg 1 2 Återförsäljare 14

Monochamus Dejean spp., non-European Barrträd 26428 Hög 314 1159 Industriområde 1 
Hamn 4 
Landskap 10

Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al. Lärk 3 Låg 0 0 Plantskola 1



99

Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Mycosphaerella populorum G.E.Thompson Poppel 10 Medel 0 0 Plantskola 12 
Landskap 8 
Landskap 9

Myiopardalis pardalina (Diptera: Tephritidae) Gurka, melon 232 Låg 1 3 Lager 5

Myndus crudus Van Duzee Palmer 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 10

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen Potatis och 
frilandsgrönsaker

3036 Låg 9 33 Återförsäljare 7

Naturally spreading psorosis Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Naupactus leucoloma Boheman Potatis, vall 10106 Medel 60 222 Återförsäljare 14

non-European isolates of potato viruses A, M, S, V, X 
and Y (including Yo , Yn and Yc ) and Potato leafroll 
virus

Potatis 1811 Låg 5 20 Biomaterial 1

Non-European viruses and virus-like organisms 
of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.

Fruktodling, 
bärodling

718 Låg 2 8 Plantskola 1

Numonia pirivorella (Matsumura) Päron 22 Låg 0 0 Plantskola 9

Oligonychus perditus Pritchard et Baker En 3 Låg 0 0 Plantskola 1

Ophiomyia kwansonis Dagliljor 1 Låg 0 0 Återförsäljare 11

Opogona sacchari (Bojer) Krukväxter 606 Låg 2 7 Växthus 4

Palm lethal yellowing phytoplasma Kokospalm 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 10

Parasaissetia nigra (Nietner) Citrus mm 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 11

Pardalaspis cyanescens Bezzi Tomat, paprika, 
aubergine

211 Låg 1 2 Lager 1

Peach rosette mosaic virus Persika, vinranka 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 3

Peach X-disease mycoplasm Persika 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 5

Peach yellows mycoplasm Persika 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 5

Pear decline phytoplasma Päron 22 Låg 0 0 Plantskola 1

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Trädgårdsnejlika 1 Låg 0 0 Återförsäljare 11

Phoma andina Turkensteen Potatis 1811 Låg 5 20 Odling 10

Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart Äpple 167 Låg 0 2 Plantskola 1
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Phytophthora ramorum Lövträd 1780 Påvisad 71 260 Grönområde 1 
Återförsäljare 14 
Återförsäljare 18 
Landskap 22 
Plantskola 4

Pissodes Germ. spp., non-European Barrträd 26428 Medel 157 580 Industriområde 1 
Industriområde 6 
Hamn 5 
Landskap 12

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni Solros 1 Låg 0 0 Fröhandel 1

Plum line pattern virus (American) Plommon 14 Låg 0 0 Plantskola 1

Plum pox potyvirus PPV Plommon 14 Låg 0 0 Plantskola 1

Popillia japonica Newman Lövträd, fruktodling 1665 Medel 10 37 Plantskola 1 
Plantskola 10 
Återförsäljare 14 
Grönområde 1

Potato black ringspot virus Potatis 1811 Låg 5 20 Biomaterial 1

Potato spindle tuber viroid Potatis, tomat 2022 Medel 12 44 Biomaterial 1 
Fröhandel 1 (tomat)

Potato virus T Potatis 1811 Låg 5 20 Biomaterial 1

Premnotrypes Pierce spp., non-European Potatis 1811 Låg 5 20 Lager 5

Pseudacysta perseae Avocado 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 11

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) Ek 109 Medel 1 2 Industriområde 1 
Industriområde 4 
Hamn 9 
Landskap 6 
Landskap 7

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) Ek 109 Medel 1 2 Plantskola 1 
Plantskola 11 
Återförsäljare 19 
Landskap 6 
Landskap 7

Pterandrus rosa (Karsch) Citrus 0,1 Låg 0 0 Lager 5

Puccinia horiana Hennings Krysanthemum 15 Låg 0 0 Växthus 4

Puccinia pittieriana Hennings Potatis, tomat 2022 Låg 6 22 Odling 10
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Radopholus citrophilus Huettel, Dickson and Kaplan Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Radopholus similis (Cobb) Thorne Banan mm 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 11

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Potatis 1811 Påvisad 72 265 Lager 7 
Lager 9 
Landskap 21

Raspberry leaf curl virus (American) Hallon 71 Medel 0 2 Odling 2 
Återförsäljare 5

Rhacochlaena japonica Ito Körsbär 18 Medel 0 0 Lager 2 
Återförsäljare 5

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) Körsbär 18 Medel 0 0 Lager 2 
Återförsäljare 5

Rhagoletis indifferens Curran Körsbär 18 Medel 0 0 Lager 2 
Återförsäljare 5

Rhagoletis mendax Curran Amerikanskt blåbär 1 Medel 0 0 Lager 2 
Återförsäljare 5

Rhagoletis pomonella Walsh Äpple 167 Medel 1 4 Lager 2 
Återförsäljare 5

Rhagoletis ribicola Doane Vinbär 43 Medel 0 1 Lager 2 
Återförsäljare 5

Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi Krukväxter 606 Låg 2 7 Återförsäljare 11

Rhynchophorus palmarum (L.) Palmer 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 10

Satsuma dwarf ‘nepovirus’ SDV Satsuma, sojaböna 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Scaphoideus luteolus van Duzee Alm 23 Låg 0 0 Plantskola 1 
Landskap1

Scirrhia acicola (Dearness) Siggers Tall 8512 Medel 51 187 Plantskola 12

Scirrhia pini Funk et Parker Tall 8512 Låg 25 93 Plantskola 12

Scirtothrips aurantii Faure Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Scirtothrips citri (Moultex) Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Scirtothrips dorsalis Hood Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1
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Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Scolytidae spp., non-European Barrträd 26428 Hög 314 1159 Industriområde 1 
Industriområde 6 
Grönområde 1 
Återförsäljare 19 
Hamn 5 
Landskap 12

Septoria lycopersici Spegazzini var. malagutii 
Ciccarone et Boerema

Potatis 1811 Låg 5 20 Odling 10

Singhiella simplex (Hemiptera: Aleyrodidae) Fikus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 11

Spodoptera eridania (Cramer) Växthuskulturer 1953 Medel 12 43 Återförsäljare 14 
Växthus 4

Spodoptera frugiperda (Smith) Majs 270 Medel 2 6 Återförsäljare 14

Spodoptera litura (Fabricius) Växthuskulturer 1953 Medel 12 43 Återförsäljare 14 
Växthus 4

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Alm 23 Låg 0 0 Plantskola 1

Strauzia longipennis Solros 1 Låg 0 0 Återförsäljare 13

Strawberry latent ‘C’ virus Jordgubbar 458 Medel 3 10 Odling 3 
Återförsäljare 6

Strawberry witches’ broom mycoplasm Jordgubbar 458 Medel 3 10 Odling 4 
Återförsäljare 6

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival Potatis 1811 Påvisad 72 265 Lager 8 
Lager 10

Syndrome des basses richesses Sockerbeta 555 Låg 2 6 Odling 7

Tachypterellus quadrigibbus Say Fruktodling 161 Låg 0 2 Lager 5

Tatter leaf virus Citrus 0,1 Låg 0 0 Växthus 4

Thecaphora solani Barrus Potatis 1811 Låg 5 20 Odling 10

Thrips palmi Karny Växthuskulturer 1953 Medel 12 43 Växthus 4 
Återförsäljare 14

Thrips setosus Örtartade växter 3734 Medel 22 82 Återförsäljare 14 
Växthus 4

Tilletia indica Mitra Vete 3706 Medel 22 81 Fröhandel 2

Tobacco ringspot nepovirus TRSV Sojaböna, tobak 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 14



103

Art Främsta  
värdväxt

Värde värd-
växt (Mkr)

Skadegörarens 
Viktning

Belopp med 
budget 3,5 Mkr 
(tkr)

Belopp med 
budget 13 Mkr 
(tkr)

Inventeringsenhet

Tomato apical stunt pospiviroid Tomat 211 Medel 1 5 Växthus 4 
Fröhandel 1 (tomat)

Tomato ringspot nepovirus TomRSV Hallon 71 Medel 0 2 Odling 2 
Återförsäljare 15

Tomato spotted wilt tospovirus TSWV Växthuskulturer 1953 Påvisad 77 286 Återförsäljare 8 
Återförsäljare 12 
Växthus 2

Toxoptera citricidus (Kirkaldy) Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers et Jackson Växthuskulturer 1953 Låg 6 21 Återförsäljare 14

Trioza erytreae Del Guercio Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 2

Unaspis citri Comstock Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto Japanskt päron 0,1 Låg 0 0 Plantskola 1

Witches’ broom phytoplasma (MLO) Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Xanthomonas campestris (Pammel) Dawson pv. pruni 
(Smith) Dye

Plommon, körsbär 32 Låg 0 0 Återförsäljare 5

Xanthomonas campestris (Pammel) Dawson, all 
strains pathogenic to Citrus

Citrus 0,1 Låg 0 0 Återförsäljare 1

Xiphinema americanum Cobb sensu lato, 
non-European populations

Fruktodling 161 Låg 0 2 Återförsäljare 16

Xylella fastidiosa (Wells and Raju) Vedartade 
prydnadsväxter 
inomhus

1 Medel 0 0 Plantskola 1 
Plantskola 2 
Återförsäljare 14 
Återförsäljare 15

Xylella fastidiosa (Wells and Raju) subsp. Multiplex Vedartade 
prydnadsväxter 
inomhus

1 Medel 0 0 Plantskola 1 
Plantskola 2 
Återförsäljare 14 
Återförsäljare 15

Xylella fastidiosa (Wells and Raju) subsp. Pauca Plommon, körsbär 
inomhus

1 Medel 0 0 Plantskola 1 
Plantskola 2 
Återförsäljare 14 
Återförsäljare 15

Xylosandrus crassiusculus (Coleoptera: Scolytidae) Lövträd 1780 Medel 11 39 Industriområde 5 
Hamn 11
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Bilaga 3. Inventeringsenheter. Metoder, kostnader, resurser och intensitet.

Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Biomaterial 1 Provtagning genbank, utan visuell 
granskning, hela året

Andean potato latent virus, Andean potato mottle virus, 
Arracacha virus B, oca strain, non-European isolates of potato 
viruses A, M, S, V, X and Y (including Yo , Yn and Yc ) and Potato 
leafroll virus, Potato black ringspot virus, Potato spindle tuber 
viroid, Potato virus T

4863 19993 27,2

Fröhandel 1 Provtagning utan visuell granskning, 
hela året

Erwinia stewartii, Listronotus bonariensis, Plasmopara halstedii 
(solros), Ditylenchus dipsaci (lök), Tomato apical stunt pospiviroid 
(tomat), Potato spindle tuber viroid (tomat)

13994 2981 5,3

Fröhandel 2 Provtagning utan visuell granskning, 
hela året

Tilletia indica 4863 81828 16,8

Fröhandel 3 Provtagning utan visuell granskning, 
hela året

Gibberella circinata 4863 93972 19,3

Grön-
område 1

Visuell granskning och prov vid behov, 
hela året

Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Anisogramma 
anomala, Ceratocystis fagacearum, Popillia japonica, 
Phytophthora ramorum, Atropellis spp., Cronartium spp., 
Endocronartium spp., Scolytidae spp

7070 13101 59,2

Hamn 1 Barrträd, sporfälla, hela året Heterobasidion irregulare, Inonotus weirii Hamn 1-5 15687 75178 23,4

Hamn 2 Barrträd, sporfälla, hela året Chrysomyxa arctostaphyli Hamn 1-5 15687 98653 6,3

Hamn 3 Barrträd, insektsfälla med specifikt 
bete, juni-aug

Dendrolimus sibiricus Hamn 1-5 6663 291765 43,8

Hamn 4 Barrträd, insektsfälla, specifikt bete, 
maj-sept

Monochamus Hamn 1-5 6663 389020 58,4

Hamn 5 Barrträd, insektsfälla, generiskt bete, 
april-sept

Scolytidae spp., Pissodes spp. Hamn 1-5 6663 194510 51,1

Hamn 6 Barrträd, visuell granskning tallar 
(contorta) och prov vid behov, hela 
året

Atropellis spp., Cronartium spp., Endocronartium spp. 7070 46986 17,4

Hamn 7 Askbestånd, grön insektsfälla, 
juni-aug

Agrilus planipennis 17731 339 0,0

Hamn 8 Björkbestånd, grön insektsfälla, 
juni-aug

Agrilus anxius 17731 7102 0,4

Hamn 9 Ekbestånd, insektsfälla vektor och 
provtagning av vektor, juni till sept

Ceratocystis fagacearum, Arrhenodes minutus, 
Pseudopityophthorus minutissimus

Hamn 9, 11-12 8508 481 0,2

Hamn 10 Ekbestånd, visuell granskning ekar 
och prov vid behov, hela året

Massicus raddei Hamn 9-12 4538 963 0,2
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Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Hamn 11 Lövträd, insektsfälla, generiskt bete, 
juni -aug

Xylosandrus crassiusculus Hamn 9, 11-12 8508 19651 2,3

Hamn 12 Lövträd t.ex. ek, sporfälla, hela året Heterobasidion irregulare Hamn 9, 11-12 17532 75178 4,3

Industri-
område 1

Visuell granskning och prov vid behov, 
hela året

Anoplophora glabripennis, Bursaphelenchus xylophilus, Massicus 
raddei, Pissodes spp., Scolytidae spp., Arrhenodes minutus, 
Pseudopityophthorus minutissimus, Monochamus

7070 26202 148,5

Industri-
område 2

Visuell granskning och prov vid behov, 
hela året

Anoplophora glabripennis, Arrhenodes minutus, Massicus raddei Industriområde 
2-7

4257 26202 6,6

Industri-
område 3

Insektsfälla med specifikt bete, 1 juni 
till 15 juli

Bursaphelenchus xylophilus (genom fångst vektor Monochamus) Industriområde 
3-7

9938 291765 29,4

Industri-
område 4

Insektsfälla etanolbete, sommaren Pseudopityophthorus minutissimus Industriområde 
3-7

6663 481 0,1

Industri-
område 5

Insektsfälla generiskt bete, juni -aug Xylosandrus crassiusculus Industriområde 
3-7

6663 19651 2,9

Industri-
område 6

Insektsfälla med generiskt bete, 
sommar

Pissodes spp., Scolytidae spp. Industriområde 
3-7

6663 145883 51,1

Industri-
område 7

Barrträd, sporfällor, hela året Heterobasidion irregulare, Inonotus weirii Industriområde 
3-7

15687 75178 23,4

Lager 1 Frukt & grönt, doftfälla och prov vid 
behov, året runt

Dacus ciliatus, D. cucurbitae, D. dorsalis, D. tryoni, D. tsuneonis, D. 
zonatus, Pardalaspis cyanescens

Lager 1-4 4405 2561 2,1

Lager 2 Frukt & grönt,klisterfälla och prov vid 
behov, året runt

Anastrepha fraterculus, A. ludens, A. obliqua, A. suspensa, 
Rhacochlaena japonica, Rhagoletis fausta, R. indifferens, R. 
mendax, R. pomonella, R. ribicola

Lager 1-4 4405 1 0,7

Lager 3 Frukt & grönt, feromonfälla och prov 
vid behov, året runt

Grapholita inopinata Lager 1-4 4405 1844 0,4

Lager 4 Frukt & grönt, fälla med specifikt bete 
och prov vid behov, året runt

Carposina niponensis Lager 1-4 4405 1777 0,4

Lager 5 Frukt & grönt, visuell granskning och 
prov vid behov, året runt

Cercospora angolensis, Conotrachelus nenuphar, Elsinoe spp., 
Enarmonia packardi, Enarmonia prunivora, Epochra canadensis, 
Guignardia citricarpa, Leptinotarsa decemlineata, Megacopta 
cribraria, Myiopardalis pardalina, Premnotrypes Pierce spp., 
Pterandrus rosa, Tachypterellus quadrigibbus

Lager 1-5 2202 1 25,2

Lager 6 Potatis (mat eller stärkelse), 
jordprovtagning utan visuell 
granskning, höst-vinter

Globodera pallida, G. rostochiensis 3776 39987 21,2
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Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Lager 7 Potatis (mat eller stärkelse), 
provtagning utan visuell granskning, 
höst - tidig vår

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia 
solanacearum 

5643 133290 39,4

Lager 8 Potatis (mat eller stärkelse), visuell 
granskning och prov vid behov, hela 
året

Epitrix cucumeris, E. similaris, E. subcrinita, E. tuberis, Leptinotarsa 
decemlineata, Meloidogyne chitwoodi, M. fallax, Synchytrium 
endobioticum 

3744 39987 108,1

Lager 9 Utsädespotatis, provtagning utan 
visuell granskning, höst - tidig vår

Clavibacter michiganensis. ssp. sepedonicus, Ralstonia 
solanacearum 

5643 133290 39,4

Lager 10 Utsädespotatis, visuell granskning och 
prov vid behov, sen vinter- tidig vår

Meloidogyne chitwoodi, M. fallax, Synchytrium endobioticum 2887 44646 75,5

Landskap 1 Almbestånd i närheten av 
införselplatser. Visuell

Scaphoideus luteolus 10603 127 0,0

Landskap 2 Askbestånd i närheten av 
importhamnar. Fälla

Agrilus planipennis 17731 339 0,0

Landskap 3 Askbestånd i närheten av 
importhamnar. Visuell

Agrilus planipennis Landskap 2-3 10603 339 0,0

Landskap 4 Björkbestånd i närheten av 
importhamnar. Fälla

Agrilus anxius 17731 7102 0,4

Landskap 5 Björkbestånd i närheten av 
importhamnar. Visuell

Agrilus anxius Landskap 4-5 10603 7102 0,7

Landskap 6 Ekbestånd i närheten av 
importhamnar. Fälla

Ceratocystis fagacearum, Pseudopityophthorus pruinosus, P. 
minutissimus 

17731 481 0,1

Landskap 7 Ekbestånd i närheten av 
importhamnar. Visuell

Ceratocystis fagacearum, Massicus raddei, Pseudopityophthorus 
pruinosus, P. minutissimus 

Landskap 6-7 10603 481 0,2

Landskap 8 Poppelbestånd i närheten av 
införselplatser. Sporfälla

Melampsora medusae, Mycosphaerella populorum 26755 74 0,0

Landskap 9 Poppelbestånd i närheten av 
införselplatser. Visuell

Melampsora medusae, Mycosphaerella populorum Landskap 8-9 10603 74 0,0

Landskap 10 Barrskog i närheten av införselplatser, 
ved. Fälla 1

Monochamus Landskap 
10-13,16,19

6202 389020 62,7

Landskap 11 Barrskog i närheten av införselplatser, 
ved. Fälla 2

Bursaphelenchus xylophilus Landskap 
10-13,16,19

11080 291765 26,3

Landskap 12 Barrskog i närheten av införselplatser, 
ved. Fälla 3

Pissodes spp., Scolytidae spp. Landskap 
10-13,16,19

6202 145883 54,9
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Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Landskap 13 Barrskog hyggen i närheten av 
införselplatser, plantor, ved. Sporfälla

Heterobasidion irregulare, Inonotus weirii Landskap 
10-13,16,19

15226 75178 24,1

Landskap 14 Barrskog hyggen i närheten av 
införselplatser, ved. Visuell

Bursaphelenchus xylophilus, Heterobasidion irregulare, Inonotus 
weirii

Landskap 
10-14,16,19

12955 291765 50,8

Landskap 15 Contortabestånd i närheten av 
införselplatser. Visuell

Atropellis spp. 10603 46986 4,4

Landskap 16 Barrskog (gran) i närheten av 
införselplatser, plantor, ved.  Sporfälla

Chrysomyxa arctostaphyli 26755 98653 3,7

Landskap 17 Barrskog (gran) i närheten av 
införselplatser, plantor, ved. Visuell

Chrysomyxa arctostaphyli Landskap 16-17 10603 98653 9,3

Landskap 18 Lärkbestånd i närheten av 
införselplatser.  Visuell

Guignardia laricina 10603 22 0,0

Landskap 19 Barrskog (tall) i närheten av 
införselplatser, plantor, ved. Sporfälla

Cronartium spp., Endocronartium spp. 26755 38260 2,8

Landskap 20 Barrskog (tall) i närheten av 
införselplatser, plantor, ved. Visuell

Cronartium spp., Endocronartium spp. Landskap 19-20 10603 38260 7,2

Landskap 21 Vattendrag. Provtagning Ralstonia solanacearum 6386 88860 13,9

Landskap 22 Vattendrag. Provtagning Phytophthora ramorum 8217 52403 6,4

Odling 1 Odling av blåbär, visuell granskning 
och prov vid behov, vår till höst

Blueberry leaf mottle virus, Diaporthe vaccinii 3365 11 0,0

Odling 2 Hallonodling, visuell granskning och 
prov vid behov, april till oktober

Raspberry leaf curl virus (American), Tomato ringspot nepovirus 
TomRSV

3365 784 0,5

Odling 3 Jordgubbsodling, Provtagning utan 
visuell granskning, sommar

Strawberry latent ‘C’ virus Odling 3-4 6746 5056 0,7

Odling 4 Jordgubbsodling, Visuell granskning 
och prov vid behov, sommar

Strawberry witches’ broom mycoplasm Odling 3-4 4087 5056 1,2

Odling 5 Äppelodling, Fälla med specifikt bete 
(feromonfälla), sommaren

Conotrachelus nenuphar 16879 1777 0,1

Odling 6 Majsodling, Fälla med specifikt bete 
(kairomonfälla), prov vid behov, 
odlingssäsong

Diabrotica barberi, D.undecimpunctata undecimpunctata, D. 
undecimpunctata howardi, D. virgifera zeae 

16879 5962 0,9

Odling 7 Sockerbetsodling, visuell granskning 
och prov vid behov, Strax innan skörd 

Syndrome des basses richesses 2603 6127 2,4

Odling 8 Potatisodling, visuell granskning och 
prov vid behov, odlingssäsong

Epitrix cucumeris, E. similaris, E. subcrinita, E. tuberis, Leptinotarsa 
decemlineata

2603 39987 71,7
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Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Odling 9 Potatisodling, jordprovtagning utan 
visuell granskning, höst

Globodera pallida, G. rostochiensis 4518 39987 17,7

Odling 10 Potatisförädlare. Visuell granskning 
och prov vid behov (blad), hela året

Phoma andina, Puccinia pittieriana, Septoria lycopersici, 
Thecaphora solani

2603 19993 31,6

Plantskola 1 Produktionsplanstskolor, visuell 
granskning och prov vid behov, april 
till oktober

Arceuthobium spp., Aschistonyx eppoi, Atropellis spp., 
Cronartium spp., Endocronartium spp., Guignardia laricina, 
Melampsora farlowii, Oligonychus perditus, Mycosphaerella 
laricis-leptolepidis, Anoplophora chinensis, Popillia japonica, 
Lycorma delicatula, Ceratocystis fagacearum, Massicus 
raddei, Pseudopityophthorus pruinosus, Elm phloem necrosis 
phytoplasma, Scaphoideus luteolus, Stegophora ulmea, 
Anthonomus bisignifer, A. signatus, Diaporthe vaccinii, Xylella 
fastidiosa, Xylella fastidiosa subsp. Multiplex, Xylella fastidiosa 
subsp. Pauca, Alternaria alternata, Diplocarpon mali, Cherry rasp 
leaf virus (American), Enarmonia packardi, E. prunivora, Erwinia 
amylovora, Gymnosporangium, Pear decline phytoplasma, 
Phyllosticta solitaria, Non-European viruses and virus-like 
organisms of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L., Plum line pattern virus 
(American), Plum pox potyvirus PPV, Venturia nashicola

Plantskola 1-12 11157 583530 68,8

Plantskola 2 Produktionsplantskolor, provtagning 
utan visuell granskning, oktober till 
april

Xylella fastidiosa, Xylella fastidiosa subsp. Multiplex, Xylella 
fastidiosa subsp. Pauca

Plantskola 1-12 7950 6 0,0

Plantskola 3 Produktionsplantskolor, provtagning 
bevattningssvatten, hela året

Anisogramma anomala Plantskola 1-12 4403 7 0,0

Plantskola 4 Produktionsplantskolor, provtagning 
avrinningsvatten, hela året

Phytophthora sp. (kostnad på P ramorum) Plantskola 1-12 4403 52403 11,9

Plantskola 5 Produktionsplantskolor, provtagning 
(medföljande) jord, hela året

Longidorus diadecturus Plantskola 1-12 4403 1 0,0

Plantskola 6 Produktionsplantskolor, feromonfälla, 
sommar

Acleris spp. Plantskola 6-12 5021 197307 39,3

Plantskola 7 Produktionsplantskolor, feromonfälla, 
sommar

Choristoneura spp. Plantskola 6-12 5021 313194 62,4

Plantskola 8 Produktionsplantskolor, feromonfälla, 
sommar

Dendrolimus sibiricus Plantskola 6-12 5021 291765 58,1

Plantskola 9 Produktionsplantskolor, feromonfälla, 
sommar

Numonia pirivorella Plantskola 6-12 5021 243 0,0
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Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Plantskola 10 Produktionsplantskolor, feromonfälla, 
sommar

Popillia japonica Plantskola 6-12 5021 9191 1,8

Plantskola 11 Produktionsplantskolor, feromonfälla, 
sommar

Pseudopityophthorus pruinosus Plantskola 6-12 5021 481 0,1

Plantskola 12 Produktionsplantskolor, sporfällor 
hela året

Chrysomyxa arctostaphyli, Scirrhia pini, Scirrhia acicola, 
Melampsora medusae, Mycosphaerella populorum, Anisogramma 
anomala

Plantskola 6-12 13720 98653 27,7

Växthus 1 Växthus, visuell granskning och prov 
vid behov, aug-nov

Bemisia tabaci, Eutetranychus lewisi 3744 95827 31,4

Växthus 2 Växthus, provtagning (Krysantem, 
andra prydnadsväxter och 
grönsaksplantor), senvinter-vår

Tomato spotted wilt tospovirus TSWV, Chrysanthemum stunt 
viroid CSVd

Växthus 2-4 9002 95827 10,7

Växthus 3 Växthus, (krysantemum och 
grönsaksplantor) klisterfälla gul vektor 
provtagning växt vid behov, senvinter 
vår

Chrysanthemum stem necrosis virus 10043 166 0,0

Växthus 4 Växthus, visuell granskning 
(grönsaksplantor, krysantemum och 
andra prydnadsväxter) och prov vid 
behov, senvinter-vår

Bemisia tabaci, Opogona sacchari, Spodoptera eridania, 
Spodoptera litura, Tatter leaf virus, Thrips palmi, T. setosus, 
Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii, 
Tomato apical stunt pospiviroid, Erwinia chrysanthemi, 
Amauromyza maculosa, Didymella ligulicola, Puccinia horriana

Växthus 2-4 6787 95827 80,0

Återförsäljare 
1

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, hela 
året

Aleurocanthus, Blight and blight-like, Citrus bark cracking viroid, 
Citrus mosaic badnavirus CMV, Diaphorina citri, Eutetranychus 
lewisi, Eutetranychus orientalis, Hishimonus phycitis, Leprosis, 
Leucaspis japonica, Naturally spreading psorosis, Radopholus 
citrophilus, Satsuma dwarf ‘nepovirus’ SDV, Scirthotrips aurantii, S. 
citri, S. dorsalis, Toxoptera citricidus, Unaspis citri, Witches’ broom 
phytoplasma, Xanthomonas campestris, Citrus tristeza virus 
(icke-europeiska strains)

Återförsäljare 1-2 3061 1 7,1

Återförsäljare 
2

Återförsäljare växter, insektsfälla gul 
klisterfälla, hela året

Trioza erytreae Återförsäljare 1-2 10043 1 0,0

Återförsäljare 
3

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, hela 
året

Margarodes prieskaensis, M. vitis, M. vredendalensis, 
Daktulosphaira vitifoliae, Peach rosette mosaic virus, 

Återförsäljare 
3-4

1908 1 0,0

Återförsäljare 
4

Återförsäljare växter, fällor av olika 
slag bl.a. klisterfälla gul, hela året

Draeculacephala minerva Återförsäljare 
3-4

10043 1 0,0
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Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Återförsäljare 
5

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, april 
till oktober

Blueberry leaf mottle virus, Diaporthe vaccinii, Rhagoletis 
mendax, R. ribicola, R. fausta, R. indifferens, Black raspberry 
latent ilarvirus, Raspberry leaf curl virus (American), Little 
cherry pathogen, Peach X-disease mycoplasm, Peach yellows 
mycoplasm, Rhacochlaena japonica, Xanthomonas campestris pv. 
pruni, Apiosporina morbosa, Rhagoletis pomonella

Återförsäljare 
5-6

6995 11 0,7

Återförsäljare 
6

Återförsäljare växter, provtagning, 
hela året

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma, Strawberry latent ‘C’ virus, 
Strawberry witches’ broom mycoplasm

Återförsäljare 
5-6

10401 353 1,0

Återförsäljare 
7

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, hela 
året

Liriomyza huidobrensis, L. sativae, L. trifolii, Nacobbus aberrans, 
Anthonomus eugenii, Beet curly top hybrigeminivirus BCTV, 
Meloidogyne ethiopica, Anomala orientalis, Diabrotica 
undecimpunctata undecimpunctata, D. undecimpunctata 
howardi, D. virgifera zeae, Heliothis zea, Maize redness (Stolbur 
phytoplasma) 

Återförsäljare 7-9 7319 143741 53,1

Återförsäljare 
8

Återförsäljare växter, provtagning 
utan visuell granskning, mars till 
oktober

Tomato spotted wilt tospovirus TSWV Återförsäljare 7-9 10726 95827 8,9

Återförsäljare 
9

Återförsäljare växter, provtagning 
utan visuell granskning, hela året

Heterodera elachista (nematod medföljande jord) Återförsäljare 7-9 10726 2981 0,3

Återförsäljare 
10

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, hela 
året

Cadang-cadang viroid, Candidatus Liberibacter spp., Fusarium 
oxysporum f.sp. Albedinis, Palm lethal yellowing phytoplasma, 
Myndus crudus, Rhynchophorus palmarum

2713 1 0,0

Återförsäljare 
11

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, hela 
året

Ophiomyia kwansonis, Phialophora cinerescens, Parasaissetia 
nigra, Radopholus similis, Rhizoecus hibisci, Pseudacysta perseae, 
Singhiella simplex

Återförsäljare 
11-13

6076 11 1,1

Återförsäljare 
12

Återförsäljare växter, provtagning 
utan visuell granskning, mars till 
oktober

Tomato spotted wilt tospovirus TSWV Återförsäljare 
11-13

11687 95827 8,2

Återförsäljare 
13

Återförsäljare växter, insektsfälla 
klisterfälla gul, sommar

Strauzia longipennis 7471 11 0,0

Återförsäljare 
14

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, 
senvinter - oktober

Bemisia tabaci, Carneocephala fulgida, Meloidogyne mali, Popillia 
japonica, Spodoptera litura, Thrips palmi, T. setosus, Trechispora 
brinkmannii, Xylella fastidiosa, X. fastidiosa subsp. Multiplex, X. 
fastidiosa subsp. Pauca, Lycorma delicatula, Tobacco ringspot 
nepovirus TRSV, Anoplophora chinensis, Phytophthora ramorum, 
Naupactus leucoloma, Spodoptera eridania, S. frugiperda

Återförsäljare 
14-16,18

9686 95827 54,6

Återförsäljare 
15

Återförsäljare växter, provtagning 
utan visuell granskning, senvinter till 
vår

Tomato ringspot nepovirus TomRSV, Xylella fastidiosa, X. 
fastidiosa subsp. Multiplex, X. fastidiosa subsp. Pauca

Återförsäljare 
14-16,18

10888 784 0,1
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Inventerings-
enhet

Metod Ingående arter Samordning av 
inventerings-
enheter

Kostnad inkl 
samverkan 
(kr)

Inventerings- 
enhetens 
belopp (kr)

Möjlig  
intensitet
(antal per år)

Återförsäljare 
16

Återförsäljare växter, provtagning 
(medföljande) jord, hela året

Xiphinema americanum sensu lato Återförsäljare 
14-16,18

10888 1777 0,2

Återförsäljare 
17

Återförsäljare växter, insektsfälla 
klisterfälla gul, sommar

Graphocephala atropunctata 10043 1 0,0

Återförsäljare 
18

Återförsäljare växter, provtagning 
bevattningsvatten, vår till höst

Phytophthora ramorum Återförsäljare 
11-16,18

7342 52403 7,1

Återförsäljare 
19

Återförsäljare växter, visuell 
granskning och prov vid behov, vår 
till höst

Guignardia laricina, Scolytidae spp., Cryphonectria parasitica, 
Pseudopityophthorus pruinosus

3815 22 51,1
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Bilaga 4a. Samverkansmöjligheter med andra övervakningsverksamheter inom Jordbruksverket än de fytosanitära.

Övervakning Övervakningens syfte Typ av miljö Säsong Utförare Kommentarer

Ängs- och 
betesmarks- 
inventeringen

Beskrivning av natur- och kulturvärden 
i värdefulla ängs- och betesmarker, som 
underlag för bland annat uppföljning 
och utvärdering av miljömål och 
åtgärder inom landsbygdsprogrammet, 
åtaganden enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv, fysisk planering och 
ärendehantering. 

Slåtterängar och betesmarker, 
även skogsbetesmark och 
betespräglad skog kring fäbod. 
Inventeringen omfattar ett antal 
olika naturtyper enligt art- och 
habitatdirektivet. 

Fältsäsong maj 
- september

Länsstyrelserna Inventering planeras för samtliga län under perioden 
2016-2020. Varje objekt besöks en gång under 
perioden, dvs. det finns inte något återkommande 
intervall för ominventering. Inventeringen omfattar 
ett fältbesök under en fältsäsong. (Det finns 
möjlighet att göra riktade urval av inventeringsobjekt 
om det är relevant ur ett helhetsperspektiv.) 

Kvalitetsuppföljning 
av ängs- och 
betesmarker

Följa kvalitetsförändringar av 
biologiska värden i värdefulla ängs- och 
betesmarker. 

Slåtterängar och betesmarker, 
även skogsbetesmark och 
betespräglad skog kring fäbod.  
Inventeringen omfattar ett antal 
olika naturtyper enligt art- och 
habitatdirektivet. 

Fältsäsong 
maj-september

SLU Övervakning sker i ett stickprov av fasta provytor, 
över hela landet. Knappt 700 st ängs- och 
betesmarksobjekt omfattas. Inventering sker 
årligen, samordnat med NILS, men övervakning 
av en enskild mark sker i ett 5-årigt omdrev, dvs. 
inventerare återkommer till samma objekt vart 5:e 
år. Under en fältsäsong besöks objektet fyra gånger, 
en gång av provyteinventerare och tre gånger 
av fjärilsinventerare.  (Vilka marker som omfattas 
av övervakningen bör inte offentliggöras, för att 
övervakningen ska förbli representativ.)
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Bilaga 4b. Samverkansmöjligheter med övervakningsverksamheter vid Skogsstyrelsen.

Övervakning Övervakningens syfte Typ av miljö Säsong Utförare Kommentarer

Övervakning av svärm-
ning och populations-
utveckling

Få kunskap om populationsnivåer 
och deras variation mellan år och 
därigenom få kännedom om 
utgångsläget vid en större storm-
fällning

Hyggen, granskog. Ljungby, Tingsryd, 
Vansbro, Arvika, Åtvidaberg, Sundsvall 
(+ Asa, Vindeln och Siljansfors)

15/4 - 15/8 SöSv, 1/5 
- 1/9 NoSv, Fällor 
töms vid fyra tillfällen

SKS distrikts-
personal

Fast område med rörlig prov-
punkt inom området. Fem 
besök under säsongen

Intensivövervakning av 
svärmning

Få kunskap om när lokala populationer 
av granbarkborre svärmar och kläcks, 
för att kunna ge råd till det lokala 
skogsbruket om hantering av virke

Hyggen, granskog. Kalix, Strömsund, 
Bjurholm, Sundsvall, Hedemora, 
Vallentuna, Örebro, Aneby, Svenljunga, 
Ljungby

April – augusti. Fällorna 
töms varje vecka

SKS distrikts-
personal

Fast område med rörlig provpunkt 
inom området. Ca 20 besök under 
säsongen

Övervakning av 
Lärkborre

Övervaka populationens spridning. 
Påvisa förekomst och redovisa antal 
borrar

Lärkbestånd. 25 platser i Skåne med 
omnejd. En utökning är nu aktuell till 
Halland och Blekinge och nya platser väljs 
ut där lärkborren kan förväntas finnas. 

15 april till början av 
juli. Utsättning av fällor 
i april och tömning i juli

Gunnar 
Isacsson

Rörliga provpunkter, från Skåne 
och en sakta spridning norrut. Två 
besök under säsomgen
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Bilaga 4c. Samverkansmöjligheter med övervakningsverksamheter vid Naturvårdsverket.

Övervakning Huvudman Övervakningens syfte Typ av miljö Säsong Huvudsaklig utförare

Integrerad 
monitoring 

Naturvårdsverket Mark, Vegetation, Deposition, Klimat 
och avrinning. Övervaka trender i 
biogeokemiska förlopp och biologisk 
respons i små (10-1000 ha) avgränsade 
avrinningsområden. 

Landskap. 4 platser med barrskog/
sumpskog och vattendrag: Aneboda, 
Gammtratten, Gårdsjön och Kindla.

Två gånger per månad på 
4 platser. 

SLU, Vatten o miljö och IVL

Integrerad 
monitoring 

SLU Mäta halter av näringsämnen och 
bekämpningsmedelsrester i yt- och 
grundvatten i områden där jordbruket 
dominerar. Resultaten kopplas 
till odling som förekommer inom 
avrinningsområdet. Jordbruksmark

Landskap, Odlingar. Åtta områden 
med jordbruksmark ingår i ett 
nationellt program med så kallade 
intensivtypområden. Dessa ligger i 
Skåne, Hallands, Västra Götalands, 
Östergötlands, Gotlands, Uppsala och 
Jönköpings län. Naturvårdsverket 
finansierar undersökningar för dessa 
åtta områden. SLU övervakar dessutom 
ytterligare 13 områden med annan 
finansiär.

Hela året. Ytvattenprover 
tas till exempel varje vecka 
och grundvatten fyra 
gånger per år.

SLU, Mark o miljö

Luftkvalitet Elva 
luftvårdsförbund 
samt 
Naturvårdsverket

Miljögifter och partiklar i luft. 
Följa utveckling av luftkvaliteten i 
sveriges kommuner, uppföljning av 
miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål 
samt ge underlag för internationell 
rapportering. 

Införselort, destinationsort, landskap. 
Ca 40 tätorter (luftvårdsförbunden och 
kommunerna ansvarar) samt 4 platser på 
landsbygd (Aspvreten, Vavihill, Bredkälen 
och Råö, Naturvårdsverket finansierar) 
övervakas.

Hela året. Frekvens varierar 
beroende på plats från 
timvis till ca månadsvis. En 
del av provtagningen är 
händelsestyrd (beroende 
av rätt nederbördsmängd).

Luftvårdsförbunden, IVL, SLU

Miljögifter i 
urban miljö

Naturvårdsverket Miljögifter i urban miljö. Följa 
utvecklingen av halter för vissa metaller 
och organiska ämnen över tid i slam 
samt utgående vatten från reningsverk 
och därmed uppskatta uppskatta flödet 
av ämnen från samhällen ut till den 
omgivande miljön. 

Införselort, destinationsort (Reningsverk 
på 9 platser i Sverige).

Oktober (en veckas vatten/
slam provtas)

UmU (analys), reningsverken 
(provtagning)

Metaller i 
mossa

Naturvårdsverket Metaller i mossa. Mäta belastningen från 
luftnedfall av vissa metaller. 

Landskap (skogsmiljöer). Beroende på 
omdrevets budget ca 400-800 platser 
som används inom riksskogstaxeringen.

April-September. 1 besök 
per plats vart femte år.

IVL

Undersökning 
av 
markpackning

Naturvårdsverket Undersökning av markpackning. Följa 
långtidsutvecklingen av strukturen 
i alven, alltså det undre lagret av 
kulturjordmånen. Programmet 
mäter markpackningen i alven samt 
matjordsmätningar. 

Landskap, odlingar. Fem 
provtagningsplatser med åkermark 
besöks årligen och delprogrammet 
omfattar 30 provtagningsplatser 
(sexårsintervall för verje enskild 
provpunkt)

Sommarhalvår. 1 besök per 
plats.

SLU, Mark o miljö
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Övervakning Huvudman Övervakningens syfte Typ av miljö Säsong Huvudsaklig utförare

Yttäckande 
rikskartering 
av Mark och 
gröda

Naturvårdsverket Yttäckande övervakning av jordbruksmark 
och gröda. Ge en ytrepresentativ 
beskrivning av tillståndet i svensk 
jordbruksmark samt en analys av 
kvaliteten på grödor som funktion 
av marktillståndet. Delprogrammet 
innefattar yttäckande övervakning av 
den svenska åkermarken vad avser det 
kemiska tillståndet i matjord, alv och 
grödor (höstvete, korn). Utvärdering sker 
mot odlingsåtgärder och driftsformer etc. 
I alla prov bestäms näringsämnen och 
spårämnen. I jordproverna analyseras 
även humushalt, jordart, pH och 
kalktillstånd. 

Landskap, odlingar. Provplatserna 
är jämnt fördelade över den svenska 
åkermarken och sammantaget 
representativa för svensk åkermark 
(provantal: 3200 matjord, 1700 alv, 1100 
gröda). Ett andra omdrev pågick 2001 
-2010. Ett tredje omdrev är planerat till 
2016-2019. Delvis fasta provpunkter fr o 
m andra omdrevet.

Växtperiod. 1 besök per 
plats varje omdrev.

SLU, Mark o miljö

Sträckfågel-
räkning vid 
Falsterbo

Naturvårdsverket Sträckfågelräkning, Falsterbo. Att räkna 
utflyttande fåglar under hösten. 

Landskap. Falsterbo Höst LU, Ekologiska inst samt Sv. 
Ornitologiska Förening

Fågel-
räkning och 
ringmärkning 
vid Ottenby

Naturvårdsverket Fågelräkning och ringmärkning vid 
Ottenby. Att räkna och ringmärka vår – 
och höstflyttande småfåglar och vadare. 

Landskap. Ottenby Vår och höst Sv. Ornitologiska Förening

Nationell 
Inventering av 
Landskapet i 
Sverige (NILS)

Naturvårdsverket Basprogram. Huvudsakligen att följa hur 
förändringar i det svenska landskapet 
påverkar den biologiska mångfalden. 

Landskap med bestånd av olika träd. 
Eventuellt hamnomgivningar och nära 
plantskolor. Provplatserna varierar inom 
ett större rutnät.

Växtsäsong (sommar) i 
5-års intervall, dvs 1 besök 
per 5 år.

SLU, Skoglig resurshushållning och 
geomatik

Samordnad 
kustfågel
övervakning

Naturvårdsverket Kustfåglar. Syftet med det samordnade 
programmet är att övervaka 
beståndsutvecklingen av häckande kust- 
och skärgårdsfågel. 

Landskap (kustmiljö). Eventuellt 
hamnomgivningar vid införselorter. 
Fasta rutor/inventeringsområden som 
besöks. 

Årliga inventeringar av 
kustfåglar. Normalt 1 besök 
per inventeringsområde 
och år.

LU, Ekologiska inst samt 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 
Östergötland, Södermanland, 
Gotland, Stockholm, Gävleborg, 
Kalmar, Halland, Västerbotten, 
Västernorrland och västra Götaland

Biogeografisk 
uppföljning

Naturvårdsverket 
och Havs- och 
vatten- 
myndigheten

Biogeografisk uppföljning enligt 
Habitatdirektivet. Bidra med information 
till rapportering enligt Habitatdirektivet. 

Huvudsakligen landskap. Varierande 
miljöer beroende på målart/målhabitat. 
Fasta platser/områden förekommer. 
Eventuellt hamnomgivningar, 
grönområden i och kring tätorter 
(införsel- och destinationsorter).

Varierande beroende 
på målart/målhabitat. 
Vanligast sommarhalvår 
och enstaka besök. Ofta 
6 eller 12-års intervall på 
inventeringarna

SLU: ArtDatabanken, Inst för 
ekologi och Inst för skoglig 
resurshushållning, Lst Skåne, 
Uppsala och Östergötland samt 
Lunds universitet, biologiska inst.
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Övervakning Huvudman Övervakningens syfte Typ av miljö Säsong Huvudsaklig utförare

Regional 
miljö-
övervakning

Länsstyrelsen 
(Naturvårdsverket 
finansierar ca 19 % 
av den regionala 
miljö-
övervakningen)

Regional miljöövervakning. Att resultaten 
kan användas som underlag för att:
•beskriva och värdera tillståndet i miljön 
i förhållande till uppsatta regionala och 
lokala miljömål
•ge underlag för uppföljning
•identifiera regionala hotbilder
•bedöma och prioritera åtgärder vid 
tillståndsprövningar och tillsyn
•ge underlag till 
miljökonsekvensbeskrivningar, fysisk 
planering, vattenvårdsprogram, åtgärder 
m.m. på regional och lokal nivå
Länsstyrelsen har huvudansvaret för 
miljöskydd och naturvård på det regionala 
planet och därmed också ansvar för att 
samordna miljöövervakningen inom 
regionen.

Huvudsakligen landskap. Stor variation 
i miljöer. I vissa fall fasta områden eller 
platser. Eventuellt hamnomgivningar, 
grönområden i och kring tätorter 
(införsel- och destinationsorter).

Varierande från något eller 
några besök per säsong till 
6 eller 12-års intervall på 
besöken

Lst i Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland, Dalarna, Västernorrland, 
Gävleborg, Värmland, Örebro, 
Västmanland, Västra Götaland, 
Uppsala, Södermanland, 
Stockholm, Östergötland, 
Jönköping, Kronoberg, Kalmar, 
Gotland, Blekinge, Halland, Skåne 
tillsammans med en rad olika 
aktörer, till exempel luft- och 
vattenvårdsförbund, landsting, 
kommunförbund, kommuner, 
skogsstyrelsen, industrier och ideella 
organisationer. 

Uppföljning 
av skyddade 
områden (Ej 
1:2 anslag)

Länsstyrelsen/
Naturvårdsverket

Uppföljning av skyddade områden. 
Att följa upp skötseln och uppsatta 
bevarandemål inom skyddade områden. 
Uppföljningen av arter och naturtyper 
inom Natura 2000-områden och 
inom andra skyddade områden sker 
i länsstyrelsens regi. Inom respektive 
naturtyp han man specificerat viss 
uppföljning som obligatorisk (del A), 
viss som frivillig (del B), medan andra (ej 
skötselrelaterade strukturer samt typiska 
arter, del C) ingår i generell övervakning 
som Naturvårdsverket ansvarar för.

Landskap (skyddade områden över hela 
landet). Eventuellt hamnomgivningar, 
grönområden i och kring tätorter 
(införsel- och destinationsorter). Det är 
vanligt att inventeringar återkommer 
till fasta lokaler inom de skyddade 
områdena

Beroende på typ av 
uppföljning och skyddat 
område. Vanligt med 6 eller 
12-års intervall. Vanligtvis 
1 besök per intervall men 
för vissa arter kan det 
behövas flera besök under 
en säsong. Huvudsakligen 
sommarhalvår.

Lst i Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland, Dalarna, Västernorrland, 
Gävleborg, Värmland, Örebro, 
Västmanland, Västra Götaland, 
Uppsala, Södermanland, Stockholm, 
Östergötland, Jönköping, 
Kronoberg, Kalmar, Gotland, 
Blekinge, Halland och Skåne.

Rovdjurs-
inventering

Naturvårdsverket Inventering av björn, varg, järv, lodjur 
och kungsörn. Rovdjursstammarna 
inventeras regelbundet för att vi ska 
veta hur stora populationerna är och 
hur de breder ut sig. Kunskapen vi får 
om djuren är nödvändig för att kunna 
ha en bra viltförvaltning och utgör 
bland annat grund för beslut om jakt 
och förebyggande åtgärder samt om 
ersättningar. 

Landskap, huvudsakligen skogsmiljöer 
i norra Sverige men varierar något 
med målart. Fasta platser/områden (ex 
föryngringsplatser) förekommer men för 
exempelvis spårning kan platser variera 
mellan tillfällen. En hel del information är 
sekretessbelagd (ex föryngringsplatser). 
Eventuellt kring tätorter (införsel- och 
destinationsorter).

Varierande beroende på 
målart och metodik (ex 
kungsörn sommarhalvår, 
spårning rovdjur 
vinterhalvår). Frekvens av 
besök varierar från enstaka 
(ex spårning, insamling 
av spillning) till flera per 
plats (ex uppföljning av 
föryngring) och år.

Lst i Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland, Dalarna, Västernorrland, 
Gävleborg, Värmland, Örebro, 
Västmanland, Västra Götaland, 
Uppsala, Södermanland, Stockholm, 
Östergötland, Jönköping, 
Kronoberg, Kalmar, Gotland, 
Blekinge, Halland, Skåne och 
Svenska jägareförbundet samt 
volontärinsatser.
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