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Ärende: Önskar möte med miljöminister Romina Pourmokhtari angående 
Invasiva främmande växter 

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) representerar Sveriges fritidsodlare och har sedan 2015 
arbetat aktivt med att informera om invasiva främmande växter (IFV). Vi är den enda ideella 
organisation som aktivt representerar privata trädgårdsägares intressen i den här frågan.  

Inom vår organisation finns en stor hortikulturell kunskap och erfarenhet om allt ifrån växternas 
spridningsbenägenhet, utbredning och hur de kan bekämpas. Vi har de fyra senaste åren haft en 
anställd projektledare som arbetat med att insamla och sprida kunskap om IFV till privatpersoner. 
Exempelvis har FOR erbjudit kostnadsfri direktrådgivning till oroliga privatpersoner som har haft 
problem med IFV på sin tomt. Den kompetens vi har samlat ihop har också medfört att kommuner, 
länsstyrelser och företagare vänder sig till oss för att få svar på sina frågor. Därtill har FOR deltagit i 
Naturvårdsverkets gemensamma informationskampanj om invasiva främmande arter och skrivit en 
lärobok för trädgårdsstudenter inom ämnet. 
 
Vårt arbete med IFV har finansierats dels genom sökta externa medel, dels av FORs egna medel. 
Sammantaget har det kostat mindre än 3 miljoner kronor. En liten summa med tanke på allt material 
som producerats (vårt material finns samlat på https://for.se/invasiva-frammande-vaxter/). Det ser 
dock dystert ut för en fortsättning under 2023 då vi nu saknar finansiering. Utan finansiering så 
förloras uppbyggd kompetens i sakfrågan inom verksamheten och FORs möjlighet att föra en 
kontinuerlig dialog med berörda myndigheter, andra organisationer samt vår förmåga att ge råd till 
allmänheten. Detta i ett läge då behovet av rådgivning till allmänheten kring hantering och 
bekämpning av IFV aldrig varit större. Detta eftersom: 
 
1. Den nationella förteckningen över invasiva främmande arter förväntas implementeras under 2024. 
För att få genomslag och efterföljas av allmänheten krävs massiva informationskampanjer från 
statliga, kommersiella och ideella aktörer.  

2. Regeringens beslut att minska finansieringen till länsstyrelsernas arbete med invasiva främmande 
arter på land med 55 miljoner kronor. Med stor sannolikhet slår detta undan länsstyrelserna möjlighet 
att ge råd och information till privata fastighetsägare. Vem ska de då vända sig till med sina frågor?  

FOR vill gärna vara en del av lösningen. Med finansiering för vårt arbete med IAS kan vi erbjuda 
kostnadseffektiv och kompetent rådgivning till allmänheten. Vi vill komma och diskutera invasiva 
främmande växter med miljöministern och höra hur regeringen ser på frågan och vilka satsningar som 
kan bli aktuella. Det känns angeläget. Kom gärna med förslag på tid. 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Inger Ekrem    Ulf Nilsson 
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