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Alien species in the Nordic Countries

Plant and animal species can spread into new areas naturally, but they can also
be intentionally or unintentionally introduced by man. Alien species are species
that have spread outside their natural ranges due to human action. Such
species can be problematic if they start to compete or interbreed with native
species, or prey on them. When they move into new areas they may also
spread diseases and otherwise disrupt ecosystems and habitats. In the
absence of their own natural enemies it may be easy for them to out-compete
native species. Invasive alien species are considered to be the second most
serious threat to native biodiversity, after habitat loss and fragmentation. A total
of 1,357 non-native species have established themselves in the Nordic region,
and many of them already threaten our biodiversity.

People can help species to overcome natural geographical barriers that would
normally prevent their spread. Seeds, spores, eggs and larvae can easily
remain concealed in soil transported together with plants, in imported wood, or
in ballast water transported over long distances. Increasing international trade,
transportation and tourism make things worse by providing even more
pathways facilitating the spread of alien plant and animal species. Some of the
most unpredictable alien species are those able to hitch-hike a free ride on the
bodies of cars, trains or ships – or even the shoes of unaware travellers.
Canals, bridges, tunnels and other man-made infrastructures can also help
species to spread. A warming in the climate may also enable many species so
far considered harmless to become established in new areas.

Typically, only a few alien species will be able to adapt and establish
themselves; and only some of these will have harmful impacts. The so-called
tens rule predicts that one in ten imported species will spread into the wild; one
in ten of these species will establish permanent populations; and one in ten of
these will become invasive. Alien species that have become problematic
include plants like the Japanese rose (Rosa rugosa) that have gained ground in
place of native plants, and animals like the American mink (Mustela vison),
whose spread has been fateful for European minks (Mustela lutreola).

Species deliberately introduced to a certain location may subsequently spread
into new areas where they are unwanted. One such example is the muskrat
(Ondatra zibethicus), which was intentionally introduced into Finland in the early
1900s for hunting, but later spread into Sweden and Norway, and is now
significantly affecting watercourses. Many native plants and animals have been
out-competed by species originally imported as ornamental plants, crop plants
or pets, which have subsequently been able to spread aggressively into the
wild. Native species must always be preferred in introductions.

Worries about alien species usually concern species arriving from elsewhere,
but species spreading away from our region can cause equally serious
problems in other countries. It is important to prevent both the arrival and the
outward spread of potentially invasive species. More information is needed on
how species can spread, and how alien species become invasive.

International co-operation vital on preventive measures

Controlling invasive alien species involves hard work like digging up plants,
applying pesticides, or trying to eradicate entire animal populations. Such work
has already been carried out widely around the Nordic Countries, but there is
still a lot more to do. Existing international agreements oblige signatory
countries to work to prevent the spread of alien species, but measures have not
been implemented comprehensively in practice, even where the necessary
national legislation, trade restrictions, permit systems, border controls and
regulations on dumping ballast water from ships are in place. Without proper
supervision such obligations will remain ineffective.

The precautionary principle should always be applied, meaning that no non-
native species should be imported without a full understanding of the possible
consequences. Risks should always be assessed in advance, and where
damage has already been done, it should be possible to apply the polluter pays

The NOBANIS project – a Nordic initiative
to compile data on alien species

Since 2004 the Nordic Countries have jointly built up
and maintained a databank on alien species. This
databank also contains information on non-native
species whose presence has so far been harmless,
but which may have harmful impacts in future. The
co-operation today covers almost all of Northern and
Central Europe. The databank contains vital
information on the arrival and spread of alien
species, their possible habitats, and their likely
ecological and economic impacts, enabling it to
serve as the basis for an early warning system on
invasive alien species. NOBANIS also publishes fact
sheets on individual alien species of interest. See
www.nobanis.org.

Hogweeds (Heracleum sp.)

Originally imported into the Nordic Countries as
decorative plants, hogweeds have subsequently
spread out of gardens and proliferated widely,
especially in Norway. Along seashores and
roadside verges native plants have been
smothered by these giant weeds, which are also
known as Tromso palms. Hogweeds can be
harmful to people, as their sap causes serious
burns on the skin. They can be combated
chemically or mechanically, but are hard to
eradicate totally. Growths have to be destroyed
repeatedly, since they can effectively re-
propagate from their persistent seed banks in the
ground. This makes it vital to prevent their spread
in the first place by increasing awareness of their
harmful impacts. In Denmark the authorities are
even entitled to destroy hogweeds growing on
private property.
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Framandi tegundir á Norðurlöndunum
Jurta- og dýrategundir geta breiðst náttúrulega út á nýjum svæðum en einnig geta þær 
flust þangað af mannavöldum, viljandi eða óviljandi. Framandi tegundir eru tegundir 
sem hafa breiðst út utan náttúrulegra heimkynna sinna vegna mannlegs athæfis. 
Tegundir af þessu tagi geta verið til vandræða ef þær fara að keppa við eða æxlast 
með tegundunum sem fyrir eru, eða lifa á þeim. Þegar þær færa sig yfir á ný svæði 
geta þær einnig breitt út sjúkdóma og riðlað vistkerfum og búsvæðum á ýmsa vegu. 
Þegar náttúrulegir óvinir þeirra eru ekki lengur til staðar geta þær auðveldlega orðið 
ofan á í samkeppninni við tegundirnar sem fyrir eru. Ágengar framandi tegundir teljast 
vera önnur alvarlegasta ógnunin við líffræðilegan fjölbreytileika á hverjum stað, á eftir 
tapi og uppskiptingu búsvæða. Alls hafa 1.357 tegundir sem ekki eru upprunalegar 
tekið sér bólfestu á Norðurlöndunum, og margar þeirra ógna nú þegar líffræðilegum 
fjölbreytileika okkar. 

Fólk getur aðstoðað tegundir við að komast yfir náttúrulega landfræðilega tálma sem 
myndu venjulega koma í veg fyrir að þær breiddust út. Fræ, gró, egg og lirfur geta 
auðveldlega leynst í jarðvegi sem flyst með plöntum, í innfluttum viði eða í sjókjölfestu 
sem flyst langar vegalengdir. Aukin alþjóðleg viðskipti, flutningar og ferðamennska gera 
illt verra með því að bjóða upp á enn fleiri leiðir til að auðvelda útbreiðslu framandi jurta- 
og dýrategunda. Sumar óútreiknanlegustu framandi tegundirnar eru þær sem geta tekið 
sér far utan á bílum, lestum eða skipum, eða jafnvel á skóm grunlausra ferðamanna. 
Skipaskurðir, brýr, göng og önnur manngerð grunnvirki geta einnig hjálpað tegundum 
að breiðast út. Hlýnandi loftslag getur einnig gert mörgum tegundum sem áður voru 
taldar skaðlausar kleift að taka sér bólfestu á nýjum svæðum. 

Yfirleitt tekst aðeins fáeinum framandi tegundum að aðlaga sig og taka sér bólfestu, 
og aðeins nokkrar þeirra hafa skaðleg áhrif. Hin svokallaða regla um tíu áætlar að ein 
af hverjum tíu innfluttum tegundum breiðist út í óbyggðum, ein af hverjum tíu þessara 
tegunda taki sér fasta bólfestu og ein af hverjum tíu þeirra verði ágengar. Framandi 
tegundir sem orðið hafa til vandræða eru m.a. plöntur eins og garðarós (Rosa rugosa) 
sem hafa náð sér á strik á kostnað plantna sem fyrir voru, og dýr eins og amerískur 
minkur (Mustela vison) sem hefur breitt úr sér með örlagaríkum afleiðingum fyrir 
evrópska minka (Mustela lutreola). 

Tegundir sem hafa vísvitandi verið fluttar á tiltekinn stað geta í kjölfarið breiðst út til 
nýrra svæða þar sem þær eru óæskilegar. Sem dæmi má nefna bísamrottuna (Ondatra 
zibethicus), sem var af ásettu ráði flutt til Finnlands snemma á 20. öld til veiða, en 
breiddist síðan út til Svíþjóðar og Noregs og hefur nú umtalsverð áhrif á vatnsfarvegi. 
Margar upprunalegar jurtir og dýr hafa orðið undir í samkeppninni við tegundir sem 
upphaflega voru fluttar inn sem skrautplöntur, nytjaplöntur eða gæludýr en hefur í 
kjölfarið tekist að breiðast með ágengum hætti út í óbyggðirnar. Upprunalegar tegundir 
verða ávallt að hafa forgang við aðflutning.

Áhyggjur af framandi tegundum snúast yfirleitt um tegundir sem koma annars 
staðar frá, en tegundir sem breiðast út frá okkar svæði geta valdið jafnalvarlegum 
vandamálum í öðrum löndum. Mikilvægt er að koma bæði í veg fyrir innkomu og 
útbreiðslu tegunda út á við sem geta mögulega verið ágengar. Þörf er á frekari 
upplýsingum um hvernig tegundir geta breiðst út og hvernig framandi tegundir verða 
ágengar. 

Alþjóðleg samvinna er ómissandi við fyrirbyggjandi 
aðgerðir

Það útheimtir mikla vinnu að hafa hemil á ágengum framandi tegundum, eins og að 
grafa upp plöntur, beita skordýraeitri eða reyna að eyða heilu dýrastofnunum. Slík vinna 
hefur þegar verið unnin víða á Norðurlöndunum en enn er mjög margt ógert. Núgildandi 
alþjóðlegir samningar skylda undirritunarlönd til að vinna að því að koma í veg fyrir 
útbreiðslu framandi tegunda, en ekki hafa verið innleiddar yfirgripsmiklar ráðstafanir 
í raun, jafnvel þar sem í gildi eru nauðsynleg landslög, viðskiptahömlur, leyfiskerfi, 
landamæraeftirlit og reglugerðir um losun sjókjölfestu frá skipum. Án viðeigandi eftirlits 
skila slíkar kvaðir litlum árangri. 

Grundvallarreglan um forvarnir ætti ávallt að gilda, sem merkir að aldrei skyldi flytja 
inn tegundir sem ekki eru upprunalegar án þess að hafa fullan skilning á mögulegum 
afleiðingum þess. Ávallt ætti að meta áhættu fyrirfram og þar sem þegar hefur orðið 
skaði ætti að vera hægt að beita mengunarbótareglunni. Ef fjárhagsleg áhrif þess 

NOBANIS-verkefnið – norrænt 
framtak til að safna gögnum um 
framandi tegundir 

Frá árinu 2004 hafa Norðurlöndin í sameiningu 
byggt upp og viðhaldið gagnabanka um 
framandi tegundir. Þessi gagnabanki 
inniheldur einnig upplýsingar um tegundir 
sem ekki eru upprunalegar og hafa hingað til 
verið skaðlausar, en gætu haft skaðleg áhrif í 
framtíðinni. Samstarfið nær í dag yfir nánast 
alla Norður- og Mið-Evrópu. Gagnabankinn 
inniheldur mikilvægar upplýsingar um komu 
og útbreiðslu framandi tegunda, möguleg 
búsvæði og líkleg umhverfis- og efnahagsleg 
áhrif þeirra, þannig að hann geti nýst sem 
grunnur að snemmbúnu viðvörunarkerfi 
vegna ágengra framandi tegunda. NOBANIS 
gefur einnig út upplýsingablöð um einstakar 
áhugaverðar framandi tegundir. Sjá www.
nobanis.org.

Tröllahvönn (Heracleum sp.) 
Tröllahvannir voru upprunalega fluttar inn til 
Norðurlandanna sem skrautplöntur en hafa 
í kjölfarið breiðst út úr görðum og fjölgað sér 
víða, sérstaklega í Noregi. Upprunalegar plöntur 
meðfram sjávarströndum og vegabrúnum hafa 
verið kæfðar af þessu tröllvaxna illgresi, sem 
einnig kallast Tromsöpálmi. Tröllahvannir geta 
verið skaðlegar fólki, þar sem safinn úr þeim 
veldur alvarlegum húðbruna. Hægt er að vinna 
gegn þeim með efnum eða vélum, en erfitt er 
að eyða þeim að fullu. Eyða verður gróðrinum 
endurtekið, þar sem hann getur hæglega fjölgað 
sér á ný upp af þrautseigum fræbönkum sínum 
í jörðinni. Af þessum sökum er nauðsynlegt að 
koma í veg fyrir að hann breiðist út í upphafi með 
því að auka meðvitund um skaðleg áhrif hans. Í 
Danmörku hafa yfirvöld meira að segja réttindi til 
að eyða tröllahvönnum sem vaxa á einkalóðum.  

Mynd: Harry Helmisaari



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skaða sem ágengar framandi tegundir valda væru mæld myndi það sennilega 
hvetja til eftirlitsráðstafana.   

Skilgreina verður alþjóðlegar siðareglur og tengdar leiðbeiningar til að 
stýra aðgerðum sem beinast að framandi tegundum. Þessi vinna felur í sér 
undirbúning innanlandsáætlana og aðgerðaáætlana um framandi tegundir, þar 
sem ýmsum yfirvöldum er falin sértæk ábyrgð. Norrænt samstarf í málefnum 
sem tengjast framandi tegundum er mikilvægt, þar sem svipaðar aðstæður eru á 
Norðurlöndunum og oft einnig sömu vandamálin með sömu tegundirnar sem ekki 
eru upprunalegar. Alls staðar á Norðurlöndunum er þörf á aukinni fjármögnun 
og rannsóknum til að taka á vistfræðilegum og efnahagslegum áhrifum framandi 
tegunda. 

Upplýsingamiðlun skiptir höfuðmáli 

Miðlun upplýsinga er nauðsynleg til að geta hindrað útbreiðslu framandi 
tegunda. Auka verður jafnt þekkingu, upplýsingamiðlun og vitund almennings, 
þar sem vanþekking er oft stór þáttur í útbreiðslu framandi tegunda. Allir verða 
að vita um mögulegar afleiðingar innrásar þeirra á upprunaleg búsvæði okkar, 
t.a.m. stigvaxandi gróðurþekju garðarósa yfir sandöldur og sandfjörur, sem er 
sérstaklega mikið vandamál í Danmörku. Brýn þörf er á upplýsingum, þar sem 
fyrirbyggjandi aðgerðir skila á endanum litlum árangri og útrýmingarstarf verður 
endalaust ef tegundum er leyft að breiðast áfram út, jafnvel meðan verið er að 
eyða þeim annars staðar. 

Það getur verið tiltölulega auðvelt að miðla upplýsingum og grípa til ráðstafana 
í tilvikum þar sem útbreiðsla framandi tegunda veldur augljósum skemmdum og 
útgjöldum. Slíkar tegundir eru m.a. kartöflubjallan (Leptinotarsa decemlineata), 
sem getur útrýmt kartöflugrösum, furuþráðormurinn (Bursaphelenchus xylophilus) 
og í náinni framtíð hugsanlega ameríska risahveljan (Mnemiopsis leidyi). Flestir 
eru mun reiðubúnari að berjast gegn slíkum plágum en framandi tegundum sem 
eru meira aðlaðandi, eins og lúpínunum sem hafa breitt úr sér meðfram vegum 
víða á Norðurlöndunum og villta kanínustofninum í Helsinki sem dafnar vel en á 
rætur sínar að rekja til gæludýra sem hafa sloppið að heiman.

Garðalúpína og 
alaskalúpína 
(Lupinus polyphyllus, 
L. nootkatensis) 
Lúpínur hafa einnig oft verið fluttar 
sérstaklega inn sem garðablóm. 
Tveimur tegundum sem fjölga sér 
með ágengum hætti, garð- og 
alaskalúpínunni, hefur tekist að breiða 
úr sér utan garða með garðaúrgangi. 
Þær hafa einnig verið gróðursettar 
vísvitandi meðfram vegum. Lúpínur 
binda köfnunarefni vel í jarðveginn og 
það getur skapað aðstæður sem henta 
ekki upprunalegum tegundum. Leiðir til 
að varna því að þær breiðist út eru m.a. 
að skera gróðurinn áður en hann sáir 
sér. Alaskalúpínur voru vísvitandi fluttar 
til Íslands til að draga úr landrofi og til 
að bæta jarðvegsskilyrði í óbyggðum. 
Aðfluttu plöntunum reyndist auðvelt að 
breiða úr sér, sér í lagi þar sem engin 
sauðfjárbeit var. Náttúruverndarlög 
Íslands kveða á um þörfina fyrir að koma 
í veg fyrir útbreiðslu lúpína og gefnar 
hafa verið út sérstakar leiðbeiningar um 
lúpínu. Í Færeyjum takmarkast innfluttar 
alaskalúpínur frá Íslandi enn við garða, 
líklega vegna þess að sauðfjárbeit er 
svo útbreidd á öðrum svæðum. 

Mynd: Maarit Jokinen

Mynd: Anna Maria Hill Mikkelsen

Spánarsnigill (Arion lusitanicus) 

Spánarsnigillinn er frekar nýtilkominn á 
Norðurlöndunum og tók sér fyrst bólfestu í Svíþjóð 
árið 1975. Þessi hungruðu lindýr finnast nú alls 
staðar á Norðurlöndunum, þar sem þau éta sig í 
gegnum nánast allar gerðir laufa, meira að segja 
rabarbarablöð, sem aðrir sniglar éta ekki. 

Svíþjóð hefur ekki enn orðið fyrir fjárhagslegu 
tjóni, en spánarsniglar hafa valdið 
kostnaðarsömum skaða í mörgum löndum Mið-
Evrópu og á norskum jarðarberjaökrum. Geta 
þeirra til að eyða verðmætum garðplöntum og 
hæfileiki þeirra til að breiða hratt úr sér og lifa af 
vetur á norðurslóðum vekur ugg, sér í lagi þar 
sem engar norrænar tegundir lifa á þeim. 

Spánarsniglar þrífast í raka og afkvæmin geta 
lifað af milda vetur. Þeir geta fjölgað sér með 
tvíkynja æxlun svo þó að aðeins einn snigill lifi 
af veturinn nægir það til þess að frekari fjölgun 
sé möguleg. Þeir fara hægt yfir en eggin og 
afkvæmin geta óviljandi flust langar vegalengdir 
með jarðvegi eða styttri vegalengdir með 
garðaúrgangi. Atvinnu- og áhugagarðyrkjumenn 
bera að stórum hluta ábyrgð á útbreiðslu þeirra.  

Framandi tegundir sem hafa tekið 
sér bólfestu á Norðurlöndunum, eftir 
búsvæðum
 

Sjór 46

Innri vatnasvæði 52

Land 1.259

Samtals 1.357

Heimild: Weidema, I. R. (ritstj.); Introduced Species 
in the Nordic Countries. Nord 2000:13. Norræna 
ráðherranefndin, Kaupmannahöfn.

Heimildir er að finna á:
www.environment.fi/nordicnature>Fact sheets > Alien 
species


