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Zaključki strokovnega posveta  

Invazivne tujerodne vrste v gozdovih – medsektorski izzivi in priložnosti 
pri njihovem upravljanju  

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom Symbiosis, 
so. p. in Zavodom za gozdove Slovenije v okviru projekta »LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje 
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu« organiziral strokovni posvet »Invazivne tujerodne 
vrste v gozdovih – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju«, ki je potekal v 
Državnem svetu Republike Slovenije v Ljubljani dne 24. 9. 2020.  

Namen dogodka je bila predstavitev in identifikacija izzivov in možnih rešitev hitrega ukrepanja 
za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst ter mehanizmov za upravljanje z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami v gozdovih in njihov pomen za različne sektorje. 

Posveta so se udeležili predsednik Državnega sveta RS, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor – 
Direktorata za okolje, Sektorja za ohranjanje narave, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
– Sektorja za zdravje rastlin, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, predstavniki 
nekaterih občin, Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda Symbiosis, 
Gozdarskega inštituta Slovenije in upravljalci nekaterih zavarovanih območij. 

Invazivne tujerodne vrste (ITV) imajo močne negativne vplive na biodiverziteto, gospodarstvo in 
nekatere tudi na zdravje ljudi. Pri obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst so poleg preprečevanja 
vnosa zelo pomembni sistematični ukrepi zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO), s 
katerimi poskušamo zaustaviti širjenje tujerodnih vrst v zgodnjih fazah invazije. S tem močno 
zmanjšamo stroške in okrepimo možnosti uspeha izvedenih ukrepov. Ukrepanje glede ITV v Sloveniji 
določata Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst1 z izvedbenimi uredbami2, 3, 4 in Uredba o 
izvajanju uredbe (EU) 2016/2031 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin5. 

                                                           
1 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL 
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=en 
3Izvedbena uredba Komisija (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih 
vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu Uredbo (EU) št. 
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Uradni list Evropske unije L 182/37. Dostopno na: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN 
4 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 
z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst. Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=EN 
5 Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, Uradni list RS 78/2019. 
Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=EN
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006
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Prvi del posveta je bil sestavljen iz naslednjih predstavitev: 

1. LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu 
- dr. Maarten de Groot, Gozdarski inštitut Slovenije 

2. Informacijski sistem Invazivke: zgodnje obveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah - dr. Nikica 
Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije 

3. Izkušnje z zgodnjim obveščanjem in hitrim odzivanjem na tujerodne vrste v projektu LIFE 
ARTEMIS - Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis 

4. Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik 
in Šišenski hrib – Sonja Rozman, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

5. Invazivne tujerodne vrste in gozdarstvo - Marija Kolšek, Zavod za gozdove Slovenije 
6. Upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v Mestni občini Ljubljana - Zala Strojin Božič, 

Mestna občina Ljubljana 
7. Nova EU pravila na področju zdravja rastlin – dr. Alenka Zupančič, Uprava za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Na posvetu so bile predstavljene rešitve, ki so bile za upravljanje z ITV v gozdovih pripravljene v 
okviru projekta LIFE ARTEMIS: informacijski sistem Invazivke za zbiranje podatkov in zgodnje 
obveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, usposobljenost profesionalnih delavcev in prostovoljcev za 
vključevanje v sporočanje tujerodnih vrst, pripravljen opozorilni seznam tujerodnih vrst v slovenskih 
gozdovih in predlog okvira sistema ZOHO. 

Po izkušnjah z delovanjem sistema ZOHO v sistemu LIFE ARTEMIS je bil izpostavljen pomen 
vzpostavitve sistema ZOHO, ki določa usklajeno delovanje pristojnih inštitucij, s katerimi se poskuša 
zaustaviti širjenje tujerodnih vrst v zgodnjih fazah invazije. Naloge in pristojnosti v sistemu ZOHO 
morajo biti vnaprej jasno določene, saj ob najdbi vrste ni časa za razreševanje pristojnosti ukrepanja. 
Te se razlikujejo tudi glede tujerodne vrste (gliva, žuželka, rastlina, sesalec). Poudarjeno je bilo, da sta 
preventivno delovanje in ukrepanje v zgodnji fazi invazije najcenejša in najučinkovitejša 
ukrepa, pri čemer je treba pravočasno detektirati tudi nove ITV. V zgodnje obveščanje se preko 
sporočanja tujerodnih vrst lahko vključujejo strokovni delavci in javnost. Pri tem pa sta pomembna 
kontinuirano ozaveščanje in izobraževanje strokovne in laične javnosti.  

Informacijski sistem Invazivke, izdelan v okviru projekta LIFE ARTEMIS, se je izkazal kot učinkovito 
orodje za sporočanje. Sistem preko aplikacije omogoča vnos opažanj ITV in redno preverjanje vnosov 
s strani strokovnjakov. Zbrani podatki so po verifikaciji na razpolago ključnim deležnikom. 
Informacijski sistem združuje tudi podatke o ITV iz drugih obstoječih podatkovnih zbirk. Za učinkovito 
delovanje sistema bo pomembno zagotoviti sredstva za vzdrževanje sistema in za strokovno 
preverjanje podatkov tudi po zaključku projekta (oktober 2020). 

Predstavljen je bil tudi primer akcijskega načrta za obladovanje invazivnih tujerodnih rastlin (ITR) 
v zavarovanem območju na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Akcijski načrt 
določa prednostne ukrepe za preprečevanje vnosa novih ITR, za preprečevanje širjenja ITR pa tudi za 
odstranjevanje in obvladovanje ITR ter nadaljnje spremljanje stanja. 

V varstvo gozdov pred ITV je močno vpeto delovanje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). 
Predstavljeno je bilo njegovo delovanje na področju ITV, ki vključuje varstvo gozdov v okviru 
trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi (po določilih gozdarskih 
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predpisov, ki spadajo v pristojnost MKGP), varstvo gozdov pred karantenskimi škodljivimi organizmi 
(po določilih predpisov o zdravju rastlin, ki spada v pristojnost UVHVVR) in varstvo gozdov pred 
invazivnimi tujerodnimi vrstami (po določilih predpisov o varstvu okolja, ki spadajo v pristojnost MOP). 
Delo z ITV v gozdnem prostoru tako zahteva sodelovanje več institucij, jasno pa morajo biti določene 
pristojnosti posameznih institucij ter potrebni kadrovski in finančni viri za ukrepanje. 
Predstavljeno je bilo soočanje gozdarskega sektorja z novimi izzivi (naravne ujme, podlubniki), zaradi 
katerih poteka obnova gozda po sanacijah, ki jo ponekod že močno ovirajo invazivne tuejrodne 
rastline. ZGS izvaja tudi naloge po gozdarskih in lovskih predpisih, ki vključuje izdelavo načrtov za 
upravljanje z divjadjo ter zbiranje podatkov o nekaterih vrstah, ki so na EU seznamu ITV. Izspostavljeno 
je bilo, da je pri delovanju ZGS ravno projekt LIFE ARTEMIS močno okrepil kapacitete za delo z ITV. 

Predstavniki Mestne občine Ljubljana (MOL) so predstavili svoje izkušnje pri upravljanju z 
invazivnimi tujerodnimi rastlinami (ITR). V MOL izvajajo aktivnosti ozaveščanja, odstranjevanja ITR 
ter zbiranja/odlaganja biomase odstranjenih ITR ter njihovo ponovno uporabo/predelavo v 
različne produkte (npr. projekt APPLAUSE o predelavi ITR v uporabne izdelke s pristopom krožnega 
gospodarstva). Cilj MOL-a v prihodnosti je delovanje na vseh korakih/področjih problematike ITV: 
preprečevanje vnosa, prepoznavanje, odstranjevanje oz. omejevanje ITV, zbiranje in predelava 
materialov iz odstranjenih ITR ter revegetacija območij. 

Predstavljena je bila nova zakonodaja s področja zdravja rastlin, ki je bila sprejeta leta 2016 in je 
stopila v veljavo decembra 2019. Glavni namen prenove sistema zdravja rastlin je bilo še strožje 
delovanje na področju preventivnega delovanja, previdnosti pri uvozu ter zgodnjem odkrivanju 
in hitrem odzivanju ob najdbi škodljivih organizmov. Predpise s področja zdravja rastlin tako v 
Sloveniji urejata Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin6 in 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin7. Predpisi določajo prednostne tujerodne škodljive organizme 
(invazivne tujerodne vrste), ki bi ob vnosu lahko imeli resne gospodarske, družbene in okoljske 
učinke na ozemlju EU. Predpisani so tudi ustrezni ukrepi za spremljanje teh vrst in priprave načrtov 
na učinkovito ukrepanje ob najdbi. 

 

Povzetek diskusije 

Drugi del posveta je bil namenjen diskusiji o medsektorskih izzivih in priložnosti pri upravljanju z 
invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. 

V diskusiji je bil obravnavan primer izbrane ITV, sive veverice (Sciurus carolinensis). Vrsta je na 
Seznamu tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, in zanjo veljajo stroga določila Uredbe EU 1143/20148. V 

                                                           
6 Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, Uradni list RS 78/2019. 
Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006 
7 Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 
40/2007, 62/2007-ZZVR-1-UPB2, 36/2010 in 40/14 - ZIN-B). Dostopno na: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2247 
8 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2247
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
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severozahodni Italiji so velike populacije sive veverice, ki se širijo, zato obstaja verjetnost širjenja te 
vrste tudi na območje Slovenije. 

Za uspešen nadzor sive veverice je potrebno v Sloveniji določiti pristojne institucije, vzpostaviti 
spremljanje prvega pojava sive veverice ter zagotoviti obveščanje pristojnih institucij. V okviru 
projekta LIFE ARTEMIS je bil pripravljen predlog načrta hitrega ukrepanja za sivo veverico9. Tekom 
diskusije je bila izpostavljena pomanjkljivost, da se v predlog zgodnjega obveščanja za sivo veverico ni 
vključilo lovcev in lovskih družin. Ti so lahko pomemben del sistema ZOHO za sivo veverico in druge 
tujerodne sesalce. Izpostavljen je bil pomen ustrezne komunikacije in obveščanja deležnikov, ki 
sodelujejo v sistemu ZOHO (npr. lovcev). Vključenost lovcev in upravljalcev lovišč v sistem ZOHO 
bi se dalo urediti z lovsko zakonodajo in lovskimi načrti. 

Izziv pri izvajanju hitrega odzivanja bi v primeru sive veverice lahko predstavljal odpor javnosti do 
ukrepov zatiranja zaradi t. i. »bambi efekta«. Veverice so prepoznane kot vrste, ki jih lahko najdemo  v 
prakih, in ljudje jih pogosto povezujejo s prikupnostjo in neškodljivostjo. Z ustreznim ozaveščanjem bi 
bilo potrebno javnost izobraziti o negativnih vplivih tujerodne sive veverice na (pri ljudeh ravno tako 
priljubljeno) domorodno navadno veverico. 

Za namen hitrega ukrepanja je bil podan predlog vzpostavitve intervencijske skupine oz. aktivacije 
intervencijske skupine, ki že deluje za primere zavarovanih vrst (npr. rjavega medveda). Intervencijska 
skupina bi se lahko hitro odzvala na terenu v primeru, ko se vrsta prvič pojavi. Predstavljeni so bili tudi 
pomisleki o priključitvi tovrstnih aktivnosti k obstoječi intervencijski skupini, ki je prilagojena za 
odzivanje na medveda in ima že v teh primerih omejeno učinkovitost. Podan je bil predlog vključevanja 
lovske organizacije v hitro ukrepanje z ustreznimi pooblastili in protokoli za hitro ukrepanje. 

Izziv sistema ZOHO za sivo veverico oz. vrste sesalcev je tudi način povezovanja pristojnega 
ministrstva s ključnimi akterji pri odstranjevanju vrste in določitev teh akterjev. 

Diskusija je potekala tudi o tem, kako bi ravnali, če bi prišlo do najdbe sive veverice v urbanem okolju, 
npr. na območju mestnega parka Tivoli v Ljubljani. V bližini urbanih delov je pri zgodnjem obveščanju 
zelo pomembna vključenost javnosti, zato sta osveščanje in pozivanje javnosti k sporočanju 
opažanj tujerodnih vrst ključni. Z namenom vzdrževanja motiviranosti javnosti je bil izpostavljen tudi 
pomen izvedbe samih ukrepov po tem, ko meščani sporočijo opažanja (npr. z odstranitvijo invazvnih 
tujerodnih rastlin na sporočeni lokaciji). 

Za ukrepanje na terenu bi bil v primeru parka Tivoli, ki je del krajinskega parka, pristojen upravljavec 
zavarovanega območja. Pri hitrem ukrepanju se v mestnem okolju pojavljajo tudi nekatere omejitve, 
kot so npr. prepoved lova. 

Poudarjen je bil pomen sodelovanja s stroko in pristojnimi inštitucijami za posamezna področja 
ITV. Pri tem pa je bila izpostavljena dobra komunikacija in sodelovanja vseh vpletenih. Dobro 
začetno sodelovanje in vzpostavitev dialoga med različnimi institucijami je omogočil tudi projekt LIFE 

                                                           
9 Flajšman, K., J. Kus Veenvliet, M. de Groot 2020. Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi sive veverice (Sciurus 
carolinensis), projekt LIFE ARTEMIS, izdelek akcije A2. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo 
narave in Zavod Symbiosis.  
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ARTEMIS, npr. ob najdbi nove ITV za Slovenijo (primer: kudzu (Pueraria montana var. lobata) v 
Strunjanu). 

Potrebno se je zavedati negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst tako na gospodarstvo kot na 
biodiverziteto. Ustrezno upravljanje z ITV v zgodnji fazi njihovega širjenja je namreč cenejše kot 
škoda, ki jo ITV povzročijo same po sebi, ko se prekomerno in neobvladljivo razširijo. 

Ukrepanje v primeru najdbe vrst ITV, ki jih obravnava področje zdravja rastlin, je v Sloveniji 
sistemsko že urejeno. Za vrste, ki so uvrščene na prednostne sezname Uredbe (EU) o izvajanju uredbe 
(EU) 2016/203110 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, se v Sloveniji redno izvajajo 
preiskave z namenom zgodnje zaznave teh vrst. V primeru najdbe teh vrst bi takoj stekli predvideni 
ukrepi. Najprej bi bili financirani z državnega proračuna, kasneje pa so zagotovljena sredstva za 
eradikacijo, izkoreninjenje in nujne ukrepe tudi v proračunu EU, vsaj na področju zdravja rastlin. 

Izpostavljena je bila potreba po zakonski ureditvi področja invazivnih tujerodnih vrst, ki bi 
podrobneje določila način izvajanja Uredbe EU 1143/2014 o invazivnih tujerodnih vrstah in omogočila 
ustrezno izvajanje odzivanja po sistemu ZOHO. 

Pomankljiva so tudi določila glede zbiranja in uničevanja nabranega materiala invazivnih 
tujerodnih rastlin. Zaenkrat se na tem področju iščejo in vzpostavljajo le začasne rešitve (npr. 
odlaganje ITR na zbirni točki zbirnega centra  Povšetova v Mestni občini Ljubljana). Potrebno bi bilo 
poiskati sistemske rešitve z vključevanjem vseh členov v verigi odzivanja na ITV. 

Eden zmed izzivov uspešnega upravljanja z ITV je zagotavljanje ustreznega sistemskega 
financiranja. Potrebno bi bilo vzpostaviti stalen finančni vir, ki bi zagotavljal financiranje tako 
intervencijskih hitrih odzivanj ob najdbah novih vrs,t kot financiranje ključnih aktivnosti za prednostna 
območja ali vrste. Sredstva ne bi smela biti vezana zgolj na projekte. Enkratne akcije pri upravljanju z 
invazivnimi tujerodnimi vrstami nimajo želenih rezultatov in vsi napori in porabljena sredstva so lahko 
zaman. 

Nazoren primer pomena ukrepanja v zgodnjih fazah invazije kaže izračun Zavoda Symbiosis o tem, 
kakšen je bil v Sloveniji strošek odstranjevanja orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) v 
preteklih letih. Med letoma 2011 in 2018 je država za odstranjevanje porabila približno 17.000 € 
(vključujoč stroške zunanjih izvajalcev, dela Zavoda RS za varstvo narave, prostovoljnega dela). Za 
primerjavo so v Nemčiji na podobno velikem območju v zvezni državi Hesse, kjer se je orjaški dežen 
že zelo razširil, za njegovo odstranjevanje porabili 1000 x več sredstev, okoli 1.700.000 €. V ta izračun 
pa ni vštetih stroškov zdravstvene oskrbe ljudi zaradi poškodb, ki jih vrsta povzroča ob stiku s kožo. 
V izračunu tudi niso upoštevani stroški izgube vrednosti kmetijskih zemljišč zaradi prisotnosti 
orjaškega dežena. V primerih invazivnih tujerodnih vrst, kot so škodljivci v gozdnem prostoru, lahko 
zneski neposredne škode narastejo do zelo visokih vrednosti. Potrebno se je zavedati, da je v resnici 
vsako zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje na nek način varčevanje in racionalizacija. 

 

                                                           
10 Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, Uradni list RS 78/2019. 
Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8006
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Povzetek glavnih zaključkov posveta: 

1. Preventivno delovanje in ukrepanje v zgodnji fazi invazije sta najcenejša in 
najučinkovitejša ukrepa za omejevanje negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst.  

2. Treba je vzpostaviti učinkovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO), 
ki določa usklajeno delovanje pristojnih inštitucij, s katerim se poskuša zaustaviti širjenje 
tujerodnih vrst v zgodnjih fazah invazije. 

3. Za učinkovito hitro odzivanje bi bilo dobro sprejeti ustrezne predpise, ki bodo vnaprej 
določili tudi pristojnosti institucij v sistemu ZOHO za tujerodne vrste, ki predstavljajo 
grožnjo biodiverziteti. S tem bo Slovenija izpolnila tudi obveznosti, ki so državam članicam 
naložene z Uredbo EU 1143/2014. 

4. Zagotoviti bi bilo treba ustrezno sistemsko financiranje izvajanja ustreznega upravljanja 
invazivnih tujerodnih vrst in rezervirati sredstva za hitro ukrepanje zoper invazivne 
tujerodne vrste v kratkem času po najdbi. 

5. V zgodnje obveščanje se preko sporočanja tujerodnih vrst lahko vključujejo strokovni delavci 
in javnost. Pri tem sta pomembna kontinuirano ozaveščanje in izobraževanje.  

6. Informacijski sistem Invazivke se je izkazal kot učinkovito in dobro orodje za sporočanje 
opažanj invazivnih tujerodnih vrst, zgodnje obveščanje in spremljanje njihove razširjenosti. 
Treba je zagotoviti stalna sredstva za njegovo delovanje po oktobru 2020, ko se projekt LIFE 
ARTEMIS zaključi. 

7. V sistem ZOHO za tujerodne vrste sesalcev (npr. sivo veverico) bi bilo smiselno vključiti tudi 
lovce in upravljavce lovišč in s predpisi ter načrti upravljanja lovsko-upravljavskih območij 
določiti načine njihovega sodelovanja. 

8. Za hitro odzivanje in ukrepanje na terenu bi bilo treba vzpostaviti posebne intervencijske 
skupine, ki bi bile usposobljene in pripravljene na takojšnje ukrepanje ob najdbi. 

9. Izpostavljen je bil pomen stalnega sodelovanja s stroko in pristojnimi inštitucijami za 
posamezna področja ITV ter pomen dobre komunikacije in sodelovanja vseh institucij 
vključenih v upravljanje z ITV. 

10. Pri nujnosti ureditve področja invazivnih tujerodnih vrst se je treba zavedati pomena 
ukrepanja v zgodnih fazah invazije tudi z ekonomskega vidika. 

11. Zakonodaja s področja zdravja rastlin ima razvit sistem za zagotavljanje zgodnjega 
odkrivanja invazivnih tujerodnih vrst (= tujerodnih škodljivih organizmov). To bi lahko bil 
model za pripravo institucionalnega okvirja, ki obravnava ITV na področju okolja. 
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Conclusions of the Consultation meeting  

Invasive alien species in forests – cross-sectoral challenges and opportunities in 
their management 

ENGLISH SUMMARY 

The Slovenian Forestry institute together with partners of the LIFE ARTEMIS project organized the 
Consultation meeting "Invasive alien species in forests - cross-sectoral challenges and 
opportunities in their management", which took place in the National Council of the Republic of 
Slovenia in Ljubljana on 24 September 2020. Due to COVID-19 restrictions the event was organized in 
a hybrid form, allowing participants to join online. 

The aim of the event was to present and to identify challenges and possible solutions for rapid 
response and actions to control invasive alien species (IAS) and mechanisms for their 
management in forests in regard to their importance for different sectors. 

The Consultation meeting was attended by the President of the National Council of the Republic of 
Slovenia, representatives of the Ministry of the Environment - Spatial Environment Sector, the Ministry 
of Agriculture, Forestry and Food – Administration for Food Safety, Veterinary Sector and Plant 
Protection, representatives of some municipalities, the Institute of the Republic of Slovenia for Nature 
Conservation, the Slovenia Forest Service, the Institute Symbiosis, the Slovenian Forestry Institute and 
managers of some protected areas. 

In the first part the following presentations were made: 

1. LIFE ARTEMIS - Awareness, training and measures on invasive alien species in the forests - dr. 
Maarten de Groot, Slovenian Forestry Institute  

2. Information system “Invazivke”: early warning of invasive alien species - dr. Nikica Ogris, 
Slovenian Forestry Institute  

3. 3. Experiences with early warning and rapid response for invasive alien species in the LIFE 
ARTEMIS project - Jana Kus Veenvliet, Institute Symbiosis 

4. Action plan for the control of invasive alien plants in the Landscape Park Tivoli, Rožnik and 
Šiška hill - Sonja Rozman, Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation  

5. Invasive alien species and forestry - Marija Kolšek, Slovenia Forest Service  
6. Management of invasive alien plants in the City of Ljubljana - Zala Strojin Božič, City of Ljubljana 
7. New EU rules in the field of plant health - dr. Alenka Zupančič, Administration for Food Safety, 

Veterinary Sector and Plant Protection, Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Then the discussion about cross-sectoral challenges and opportunities in the management of 
invasive alien species in forests. The discussion was focused on a study example of invasive alien 
mammal species - grey squirrel (Sciurus carolinensis). 
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The main conslusions of the Consultation meeting were: 

1. Prevention and actions at an early stage of invasion are the cheapest and most effective 
measures to decrease the negative impacts of invasive alien species.  

2. An effective early warning and rapid response system (EWRR) should be established, which 
enables coordinated action of the competent institutions to stop the spread of invasive alien species 
in the early stages of invasion.  

3. For an effective rapid response, it would be good to adopt necessary regulations, which will in 
advance clearly define the responsibilities of the institutions included in the EWRR system for alien 
species that pose a threat to biodiversity. This way Slovenia would also fulfill the obligations of the EU 
Regulation 1143/2014. 

4. Appropriate systemic funding should be provided for the implementation of necessary 
management of invasive alien species and funds should be set aside for rapid response against 
invasive alien species shortly after their discovery.  

5. Early warning may involve professionals and the citizen science to report the findings of invasive 
alien species. Continuous awareness-raising and education are important.  

6. The Information system “Invazivke” has proven to be an effective and useful tool for reporting 
observations of alien species, early warning and monitoring of their distibution. It would be necessary 
to provide permanent funding for information system’s operation after the end of the project 
(October 2020).  

7. It would be good to include hunters and hunting ground managers in the EWRR system for 
invasive alien mammal species (e.g. gray squirrel) and to determine the ways of their involvement 
with regulations and management plans for hunting management areas. 

8. In order to respond quickly and take action in the field, it would be necessary to set up special 
intervention teams, which would be trained and prepared for immediate action in the event of a 
finding. 

9. The importance of constant cooperation with the profession and competent institutions for 
individual areas of invasive alien species was emphasized, as well as the importance of good 
communication and cooperation of all institutions involved in invasive alien species management.  

10. Given the need to adjust the field of invasive alien species, it is necessary to be aware of the 
importance of action in the early stages of invasion, also from an economic point of view.  

11. The plant health regulation has already developed system to ensure the early detection of 
invasive alien species (= invasive alien pests and diseases). This could be a template for developing 
an institutional framework adressing IAS in the field of environment. 


