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Invasiva arter , också så kallade främmande arter,  kommer från ett ursprungsområde till ett annat 
där de etablerar nya reproducerande populationer. Spridningen ses inte som naturlig då arter korsar 
naturliga biogeografiska barriärer, till exempel bergskedjor eller vattenmassor. Spridningen är oftast 
associerad med människors globala rörelsemönster. Akvatiska arter sprids ofta i barlastvatten eller 
på skeppsskrov men det är också vanligt att introducera fisk eller skaldjur för olika syften fram-
förallt för fiskodling eller sportfiske. Arterna kan också sprida sig från introduktionplatsen till de 
naturliga ekosystemen och orsaka skada på många olika sätt, eftersom de är konkurrenskraftiga och 
lätt kan anpassa sig till olika miljöer. I många fall har de inga naturliga fiender och kan därför förö-
ka sig väldigt snabbt och orsaka förändringar i ekosystemen, vilket i sin tur kan orsaka negativa 
ekonomiska konsekvenser genom att påverka fiske eller vattenrelaterad infrastruktur. Lax (Salmo 
salar) som används i fiskodling kan smita och på så sätt påverka vilda laxpopulationer genom sjuk-
domsspridning och hybridisering. Sedan de minskande fångsterna av vild fisk på 80-talet har dock 
fiskodling blivit viktigare och viktigare för att tillgodose den ökande efterfrågan på fiskprodukter. 
Idag kommer nära hälften av de fisk- och skaldjursprodukter som konsumeras från olika typer av 
fiskodlingar. 
 Ur ett globalt perspektiv innebär invasiva arter ett hot mot den biologiska mångfalden efter-
som ett antal specialiserade arter ersätts  av generalistiska invasiva arter. Sötvattensekosystem är 
dessutom redan hårt pressade eftersom de används i många syften. Detta innebär att den biologiska 
mångfalden bland vattenlevande organismer minskar i snabbare takt än något annat ekosystem.  !
 I och med hotet av invasiva arter mot den biologiska mångfalden är det viktigt att hitta åt-
gärder och strategier för att förhindra ytterligare spridning av de arter som redan är etablerade i det 
vilda eller som potentiellt kan sprida sig till det vilda och orsaka skador. Om invasiva arter upptäcks 
är det huvudsakliga målet att motverka fortsatt spridning, bland annat genom att försöka utrota dem. 
Detta är dock komplicerat, oftast lyckas den inte helt och arten överlever eller så blir  miljöskadorna 
oacceptabelt stora. Det finns därför ett behov av alternativa strategier för att minska den potentiella 
spridningen. Det finns till exempel dammar och slussar som kan användas i vattendrag, avsedda att 
stoppa en eller ett fåtal arter. Dessutom är denna typ av strukturer inriktade på uppströms spridning 
av vuxna individer, av framförallt fisk, och tar inte hänsyn till spridningen av ägg, larver eller andra 
organismer även om dessa ses som hot. Det finns även akustiska och elektriska barriärer men även 
dessa inriktar sig främst på vuxna individer av ett fåtal arter.  
 I det här projektet har ett alternativ till dessa åtgärder presenterats i form av ett biofilter. Ett 
biofilter är tänkt att sättas i utlopp på dammar, mindre sjöar eller vattendrag för att även förhindra 
spridningen av ägg och larver samt skydda miljön nedströms. Genom att använda glaspärlor som 
substitut för fiskägg undersöktes grundläggande faktorer för att optimera effektiviteten av ett sådant 
filter. Resultaten visade att en kombination olika skikt av grus av olika storlek ger den högsta effek-
tiviteten även om grussortena var relativt stora. Stora grusstorlekar är att föredra då de är lättare att 
underhålla eftersom de inte täpps igen lika snabbt som små. Även storleken på ägget och tjockleken 
på filtret är viktiga faktorer för att ta hänsyn till i designen av ett biofilter. För att uppnå bäst resultat 
bör filtret anpassas till specifika situationer, arter och vattenflöden och kan då komma att bli en 
strategi för för att minska spridning av invasiva akvatiska arter. 
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