Listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.
Foto: IBL

Amursömnfisk, Perccottus glenii

Söt- och brackvattensfisk från östra Asien som trivs i alltifrån stillastående vatten med låga syrehalter och relativt
tät vegetation till strandzonen i större vattendrag.
Introduktionsvägar

Vad kan jag göra?

Följer oavsiktligt med annan fisk, bl. a. karpfisk, vid
förflyttning, utsättning eller odling. Den kan föras in
som ägg, yngel eller som vuxen fisk.

Amursömnfisken är listad på EU:s förteckning över
invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är
förbjuden att importera och sätta ut i naturen. Garantera
att det inte finns ägg eller levande individer bland annan
fisk som du sätter i din trädgårdsdamm, eller med
tillstånd från länsstyrelsen i annat vatten. Behållare för
transport av fisk samt den utrustning som varit i kontakt
med fisk och vatten ska desinficeras så omsorgsfullt
att spridning av smittsamma sjukdomar förhindras.
All utsättning av fisk i annat än trädgårdsdammar
ska prövas av Länsstyrelsen.

Status i Sverige

Inte etablerad i Sverige idag. Arten bedöms som
potentiellt invasiv.
Negativa effekter

• Biologisk mångfald: Amursömnfisk har en bred
diet och kan växa snabbt. Den är en rovfisk och
kan utarma inhemska bestånd av fisk, groddjur
eller ryggradslösa vattendjur och därmed påverka
hela ekosystemet. Den kan även bära på och sprida
sjukdomar och konkurrera med andra vattenlevande
djur om föda.
• Ekonomi: Amursömnfisken kan reducera
produktionen av kommersiellt viktiga fiskarter.

Om du ser vad du misstänker är en amursömnfisk
– rapportera in det via Artportalen, www.artportalen.se
och kontakta Havs- och vattenmyndigheten.
Kännetecken

Amursömnfisken är brunaktig i färgen med stora
mörka fläckar som kan bilda rutor eller ränder.
Huvudets båda sidor har strålformiga svarta horisontella
ränder. Den har ett relativt stort huvud och ögonen
sitter högt på hjässan, vilket gör att den påminner om
en abborre, gärs eller simpa. Stjärtfenan och analfenan
har en rundad spets.
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