
Bisam, Ondatra zibethicus   
Gnagare från Kanada, USA och norra Mexiko som kan simma baklänges och lever i sjöar, lugna åar och  
kustnära områden, där den precis som bävern kan bygga hyddor på grunt vatten.  

Introduktionsvägar  
Rymningar från pälsdjursuppfödning och vidare 
spridning därefter.

Status i Sverige 
Bisam har spridit sig från Finland in i Sverige, hittills 
till Västernorrlands län. Beräknas kunna fortsätta 
sprida sig mellan 3-10 km/år, även söderut.  

Negativa effekter
• Biologisk mångfald: Orsakar förändringar i samman-

sättningen av vegetationen i sjöar och vattendrag, 
vilket påverkar fågelliv, fisk samt ryggradslösa djur 
som lever i vatten. Fångar och äter musslor och 
kräftor. Bisam har bidragit till utrotning av flod-
pärlmussla i Luxemburg. Kan minska bevarande-
värdet av våtmarker.

• Ekonomi: Grävande och byggandet av hyddor  
underminerar vägbankar, strandbrinkar och  
fördämningar. Kan också orsaka skador på  
jordbruksgrödor.  

Vad kan jag göra?  
Bisam är listad på EU:s förteckning över invasiva 
främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är  
förbjuden att importera till EU och föras in i Sverige. 
Arten får jagas hela året.

Om du ser vad du misstänker är en bisam  
– rapportera det till Artportalen via invasiva.arter.nu 
eller ring till  Svenska jägareförbundets tipstelefon 
070 339 93 26. Skicka med bilder av fyndet.

Kännetecken
Bisam ser ut som ett mellanting av råtta och bäver 
och har en rödbrun, vattenavstötande päls och från  
sidan sett en tillplattad svans till stor del täckt av fjäll. 
Bakfötterna är större än framfötterna och tårna är 
delvis sammanlänkade med simhud. Den har en kort 
nos, små ögon och avrundade öron, vilka delvis är 
gömda i pälsen. Honor och hannar ser likadana ut. 

Övrigt
Även kallad bisamråtta.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket.  
Mer om  arten hittar du på artfakta.se

Vägledning och regler om invasiva främmande   
arter hittar du på naturvardsverket.se

Foto: Jean Paul Ferrero/IBL
Listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.
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