Invasiva arter i infrastrukturmiljöer
Seminarium i Uppsala den 4 april 2017

Välkommen till ett halvdagsseminarium om problemen med invasiva arter i Sverige!
Evenemanget äger rum dagen före årets Flora- och Faunavårdskonferens, för att
möjliggöra deltagande vid båda tillfällena.

Invasiva arter i infrastrukturmiljöer
Invasiva arter kan vålla stora problem för naturlig miljö. De har förmågan att tränga ut och
ibland även förändra miljön de har invaderat. Detta har länge varit en eftersatt fråga i Sverige,
men det har aktualiserats på senare år genom bland annat en gemensam förordning för att
motverka spridning av invasiva arter inom EU.
De problematiska arterna som sprids inom infrastrukturmiljöer är många, men de som vållar
störst skada och som sprids snabbast är ett antal arter kärlväxter. De flesta arter som inkommer
har på något sett placerats i landskapet av människan i form av trädgårdsväxter eller ogräs i
fröblandningar. Ibland sprids arterna aktivt inom infrastruktur av människor med bristande
kunskap om allvaret och de framtida kostnaderna för samhället.
Detta seminarium tar upp flera aspekter på problem med arbetet med invasiva arter, var vi står i
dagsläget när det gäller kunskapsläget om problematiska arter, bekämpning samt framtida
utmaningar inom området.
>> Seminariet tar avstamp i rapporten Invasiva arter i infrastruktur, där problematiken med
invasiva arter i infrastrukturmiljöer finns beskriven. Rapporten går att ladda ner via TRIEKOL:s
hemsida: http://triekol.se/publikationer/rapporter-i-cbms-skriftserie/.

Program
13:00

Välkomnande och introduktion till seminariet (Jörgen Wissman, SLU, CBM, och J-O
Helldin, Sekretariatet för Svenska IENE)

13:10

Översikt och problematiska kärlväxtarter i Sverige (Tommy Lennartsson, SLU, CBM)

13:45

Uppföljning av artrika vägkanter (Magnus Sjölund, Väg och Miljö i Karlstad AB)

14:10

Paus

14:15

Aspekter på spridning längs vägar, en sammanställning (Georg Tschan, VTI)

14:45

På gång i Sverige och Europa angående invasiva arter (Mora Aronsson, ArtDatabanken)

15:15

Paus med fika och mingel

15:30

Framtida utmaningar och strategier, diskussion (Jörgen Wissman)

16:15

Seminariet avslutas
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Tid och plats
Tid: 13.00-16.15 tisdagen den 4 april 2017
Plats & lokal: Ulls hus på SLU campusområde Ultuna i Uppsala,
salen heter Ultuna och ligger på plan 6 i Ulls hus.
Adressen till Ulls hus är Almas allé 8. Mer information om hur du
hittar rätt finns här: internt.slu.se/stod-service/lokalercampus/ulls-hus/om-ulls-hus1/hitta-hit

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt.
Vi tar dock ut en no show-avgift på 300 kronor (exkl. moms) om du avbokar dig senare än 24
timmar innan seminariet börjar. Därför behöver du ange dina faktureringsuppgifter när du
anmäler dig.
Anmälan görs på TRIEKOL:s hemsida: triekol.se/seminarium-invasiva-arter-infrastruktur/
Antalet platser är begränsat, så anmäl dig så snart du kan.

Varmt välkommen!

Seminariet anordnas av forskningsprogrammet TRIEKOL i samarbete med Svenska IENE. Läs
mer om TRIEKOL på triekol.se och om Svenska IENE på iene.se.
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