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Remissvar: Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande
arter
Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund (SARF) är en paraplyorganisation för de lokala
akvarieföreningarna i Sverige. Det finns förutom lokala akvarieföreningar även så kallade
specialföreningar inriktade på en speciell typ av fiskar eller akvarier på en nationell eller
nordisk bas. Med dessa för vi ett samarbete, men de ingår formellt inte i SARF.
IAS av betydelse för unionen berör traditionell akvaristik endast i begränsad omfattning
eftersom en förkrossande majoritet av de organismer som hålls i akvarium i Sverige är
tropiska eller subtropiska och kan nästan undantagslöst inte etablera populationer inom
unionen förutom i varma källor samt i en del fall i några kustnära områden vid Medelhavet.
Det förekommer dock att det hålls arter från andra klimatzoner, oftast då inhemska arter.
Därför har vi endast en kommentar till texten om utarbetandet av det svenska regelverket. Vi
hoppas däremot att vi kan bidra med vår kunskap vid utarbetandet och uppdaterandet av
artlistorna på både EU- och nationell nivå, speciellt vad gäller limniska arter. Eftersom vi inte
fick kännedom om förslaget till lista över arter av unionsbetydelse (ryktesvägen) förrän denna
vecka har vi inte haft tid att sätta oss in i alla detaljer och avser att återkomma med
kommentarer om listan snarast. Samtidigt önskar vi att Naturvårdsverket och Havs och
Vattenmyndigheten koordinerar sina sändlistor framgent.
Kommentar till texten på sidan 12, tredje stycket (begränsning av tullkontor):
I de fall när spridning sker genom en aktiv och avsiktlig transport av människa kan detta
säkert vara befogat, men vi vill ändå påpeka att en invasiv art tar föga hänsyn till tullkontor
när den väl, med människans hjälp, tagit sig förbi sina ursprungliga spridningsbarriärer. IAS
är betydligt svårare att kontrollera än smuggling. Texten ger en falsk känsla av trygghet.
Vi avser som nämnts att återkomma med kommentarer artlistan inom kort.
Remissvaret har utformats av undertecknad i samarbete med styrelsen samt några specialister
inom förbundet.
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