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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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Fram til sjálfbærrar hreindýra- og sauðfjárbeitar á 
Norðurlöndunum 

Beit getur ýmist haft neikvæð eða jákvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytni, allt eftir 
tegund og fjölda búfjárins, eðli og framleiðni lífvistanna þar sem búféð er á beit, 
magni beitarinnar og árstíðabundnum skilyrðum.

Á Norðurlöndunum er hreindýra- og sauðfjárbeit algengust í náttúrulegum högum. Beit 
hefur að mörgu leyti áhrif á staðbundin vistkerfi. Heilu plöntusamfélögin geta mótast 
upp á nýtt og gróður orðið fyrir skaða eða þurrkast algjörlega út þar sem beit hefur verið 
mikil. Þetta eykur landrof og getur leitt til þess að jarðvegsþekja hverfi með öllu. Á hinn 
bóginn getur líffræðileg fjölbreytni notið góðs af hæfilegri beit, þar sem hún kemur í veg 
fyrir ofvöxt í högum. Norðurlöndin þurfa að tryggja að náttúrulegir hagar séu notaðir 
með sjálfbærum hætti þannig að líffræðileg fjölbreytni njóti ávinnings af því. Einnig 
verður að samþætta mismunandi afkomu og landnotkun.

Áhrif hreindýrabeitar á gróður

Líffræðileg fjölbreytni náttúrulegra beitilanda og Norðurlandanna í heild verður 
annars vegar fyrir áhrifum af minnkandi fjölbreytni og aukinni einsleitni gróðurs 
sem afleiðingu ofbeitar og á hinn bóginn af ofvexti í högum vegna ónógrar beitar. 
Tímabil þar sem skiptast á mikil og lítil beit ásamt hóflegu traðki skapa bestu 
skilyrðin fyrir margar kröfuharðar plöntur, svo framarlega sem tímabil mikillar beitar 
eru ekki of löng. Norðlægar lífvistir á heiðum eru sérstaklega viðkvæmar fyrir mikilli 
beit, enda einkennast þær af erfiðum veðurfarsskilyrðum, þunnum jarðvegi, hægri 
jarðvegsmyndun, miklu landrofi af völdum vinds og vatns, lítilli gróðurframleiðni og víða 
einnig mjög bröttu landslagi.

Á veturna reiða hreindýr sig fyrst og fremst á auðmeltar skófir, fléttur, grös og 
dvergrunna til beitar en á sumrin nærast þau mest á blómjurtum og laufum. Ofbeit hefur 
valdið útbreiðslu plantna sem hreindýrin sniðganga vegna ómeltanleika þeirra, eins 
og harðgerðari grasa, blómjurta, stara og mosa. Ef dýrin geta ekki fært sig í nýja haga 
verða þessar plöntur einnig étnar og það skilur eftir sig landskika sem eru gjörsneyddir 
gróðri og viðkvæmir fyrir landrofi. Hagar geta yfirleitt jafnað sig nokkuð fljótt þegar 
beitarálaginu linnir, nema hagar með skófum sem endurnýja sig aðeins á mjög löngum 
tíma.

Stærð hreindýrahjarða takmarkaðist áður fyrr aðallega af veðurskilyrðum og álagsþoli 
haganna sem notaðir voru til beitar á veturna. Á snjóþungum tímabilum geta hreindýr 
soltið þegar þau ná ekki lengur í skófir. Hreindýrahirðar setja núna út súrhey og hey 
fyrir hreindýrin. Þessi vetrarfóðrun auk lyfjagjafar til hreindýra gegn sníkjudýrum 
gerir hreindýrahirðum víða kleift að halda stærri hjarðir en náttúrulegir hagar gætu 
annars borið. Einnig hefur uppsetning girðinga til að takmarka umferð hreindýra leitt til 
staðbundinnar ofbeitar. 

Svæði með skófaþekju í Finnmörk hafa stækkað 
aðeins á 1. áratug þessarar aldar. Heimild: Norut As

Í héraðinu Finnmörk í Noregi er mikið af hreindýrum. 
Á sumrin eru hreindýrin á beit í högum við ströndina 
en vetrarhagarnir eru hærra uppi á heiðum inni 
í landi. Vetrarhagar Finnmerkur voru í góðu 
ásigkomulagi þar til á 9. áratug síðustu aldar, en 
síðan hafa þeir þurft að þola alvarlega ofbeit. Eftir 
fækkun hreindýra á hjarðtímabilinu 2000–2001 hafa 
hjarðirnar stækkað á ný, þó að umfang skófahaga 
hafi einnig aukist á milli áranna 2000 og 2006, þegar 
síðustu gervihnattakannanir voru gerðar. Tiltölulegt 
snjóleysi undanfarinna vetra hefur gert hreindýrum 
kleift að afla sér fæðu á stærri svæðum. Eftir 
snjóþung tímabil þekjast neðri hlutar heiðasléttunnar 
djúpum snjó og vindbarin efri svæðin þar sem 
snjórinn er minni geta orðið fyrir ofbeit við slík skilyrði. 
Þegar snjólagið helst þunnt á neðri svæðunum verða 
efri hlutar sléttunnar ekki fyrir jafnmiklu beitarálagi. Súrhey og hey er sett út fyrir hreindýr í Finnlandi á veturna. Ljósmynd: Mauri Nieminen

Villt hreindýr og sauðfé á 
Norðurlöndunum
Villt hreindýr hafa lifað á Norðurlöndunum 
í meira en 10.000 ár, frá lokum ísaldar. Í 
norðurhluta Skandinavíu og Norður-Finnlandi 
hafa íbúarnir rekið tamdar eða hálftamdar 
hreindýrahjarðir síðan á 9. öld eða fyrr. Hrein-
dýrabúskapur varð að raunverulegri atvinnu-
grein frá og með 17. öldinni. Hreindýr eru nú á 
beit á norðlægum svæðum Noregs, Svíþjóðar 
og Finnlands í náttúrulegum högum, einkum í 
skógum og á skóglausum heiðum. 

Sauðfjárrækt er stunduð alls staðar á 
Norðurlöndunum en ofbeit í náttúrulegum 
högum er eingöngu vandamál í Færeyjum, á 
Íslandi og Grænlandi. Sauðfé var fyrst flutt til 
þessara eyja af víkingum á 9. og 10. öld. 
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Sumarbeit og traðk bitnar mjög illa á næringarríkustu högunum. Birki- og víðiplöntum 
getur fækkað þar sem beit kemur í veg fyrir að þær endurnýi sig. Í gróskuminni 
heiðaskógum og á opnum svæðum getur sumarbeit dregið alvarlega úr gróðurþekju, 
sérstaklega meðfram hreindýragirðingum. Í vetrarhögum sínum skemma hreindýrin 
eingöngu skófaþekjuna á litlum blettum þar sem þau róta upp fæðu undan snjónum. 

Hreindýrabúskaparsvæði Finnlands nær yfir u.þ.b. þriðjung landsins. Mikil beit er 
sumstaðar á heiðasvæðum Finnlands, bæði á sumrin og á veturna. Mikil beit á sömu 
svæðunum allan ársins hring hefur leitt til hnignunar seinsprottinna skófa, jafnvel 
þótt hreindýrin nærist aðallega á blómjurtum og laufum trjáa og runna á sumrin og 
bíti nánast aldrei skófir. Þetta er áhyggjuefni. Vöxtur skófa líður hins vegar greinilega 
meira í sumarhögum dýranna, að stórum hluta vegna traðks sem getur auðveldlega 
eytt viðkvæmri skófaþekju þegar enginn snjór er á jörðinni. Skófahagar Finnlands hafa 
hnignað um langt skeið. Hagar endurnýjast aðeins vel á nokkrum svæðum vetrarhaga 
nyrst í Finnlandi. Á öðrum svæðum hefur annaðhvort gengið verulega á þá eða þeir 
endurnýja sig aðeins á löngum tíma. 

Á heiðum í Norður-Svíþjóð var víða tilkynnt um landrof og skemmdir á gróðri á 
10. áratug síðustu aldar. Nýlegri rannsóknir hafa leitt í ljós að skemmdir af völdum 
hreindýrabeitar og traðks sem stundum koma fram meðfram hreindýragirðingum ætti 
ekki að túlka sem almennt ástand á heiðasvæðum landsins. Aðstæður í Norður-Svíþjóð 
eru ekki hliðstæðar aðstæðum í Finnmörk í Noregi eða Norður-Finnlandi, með tilliti til 
áhrifa mikillar hreindýrabeitar á þessum svæðum.

Áhrif sauðfjár á eyjar Norður-Atlantshafsins
Í Færeyjum er sauðfjárbeit umfram endurnýjunargetu gróðurs við núverandi 
veðurfarsskilyrði. Ef sauðfjárbeit væri hætt gætu víðiplöntur vaxið í Færeyjum, þar 
sem þær liggja sunnan við nyrðri mörk trjávaxtar. Á eyjunum bíta í dag u.þ.b. 70.000 
fullorðnar sauðkindur þar sem tveir hektarar eru á hverja sauðkind, sem er rétt innan 
ofbeitarmarkanna. Á sumrin er sauðféð á beit í náttúrulegum högum en á veturna 
einnig á ökrum og grasblettum í þorpum eyjanna. 

Í versta falli getur mikil beit í sameiningu við veðurfarsskilyrði valdið algerri 
gróðureyðingu og alvarlegu jarðvegsrofi. Svipuð vandamál eru á Íslandi og Grænlandi 
með gróðureyðingu í náttúrulegum högum og jarðvegsrofi í kjölfarið. Fylgst er með 
áhrifum sauðfjárbeitar á landrof í Færeyjum á eyjunum Straumey og Sandey, þar sem 
hagar eru afgirtir.

Á Íslandi fær sauðfé að ganga laust á beit á hverju sumri. Undanfarin ár hefur þessi 
venja orsakað minni vistfræðilegan skaða en áður og ástæðan er sú að sauðfé á 
Íslandi hefur fækkað um helming síðastliðin 30 ár, sem hefur dregið gríðarlega úr 
beitarálagi. Náttúrulegir hagar hafa einnig notið góðs af stjórnvaldsaðgerðum sem 
hvetja til sjálfbærrar nýtingar þeirra. Um 40% Íslands hafa orðið fyrir alvarlegu eða 
einstaklega alvarlegu landrofi. Auk þess er fjórðungur landsins til viðbótar farinn að 
verða fyrir áhrifum landrofs, þó að á þeim svæðum mætti enn snúa þessari þróun við 
með breytingum á landnotkun eða einföldum ráðstöfunum til að auka gróðurþekju. Ekki 
er vitað að hve miklu leyti þetta landrof stafar af útbreiddri ofbeit fyrr á tímum, þar sem 
náttúruleg ferli eins og landrof af völdum vinds og vatns hafa einnig leitt til núverandi 
ástands íslensks jarðvegar. Beit veldur enn auknu landrofi á sumum svæðum, þar sem 
enn bíta næstum hálf milljón sauðkinda og 70.000 hestar í högum Íslands.

Á Suður-Grænlandi hófst atvinnusauðfjárbúskapur snemma á 20. öldinni með sauðfé 
sem flutt var inn frá Færeyjum og Íslandi. Í u.þ.b. 50 ár var sauðfé á beit í fjallahögum 
allt árið um kring og fjöldi þess var mjög sveiflukenndur vegna skorts á skjóli og fóðri 
sem og óhentugra veðurfarsskilyrða. Sauðfjárbúskapur á Grænlandi byggist í dag á 
sjálfbærum beitarvenjum. Sauðfé gengur eingöngu laust á beit á sumrin og er fóðrað 
innandyra yfir vetrarmánuðina. Fjöldi sauðkinda hefur náð jafnvægi í um 20.000 
fullorðnum dýrum og jafnvel þótt staðbundin ofbeit eigi sér enn stað er talið að pláss sé 
fyrir tvöfalt fleiri sauðkindur á Suður-Grænlandi.  

Sauðfé á Íslandi hefur fækkað um helming á 
síðastliðnum 30 árum. Heimild: Hagstofa Íslands

Sauðfé gengur laust á beit í Færeyjum. Ljósmynd: 
Anna Maria Fosaa

Félagsleg áhrif beitar 
Til að varðveita líffræðilega fjölbreytni er 
vistfræðilega sjálfbær hagnýting náttúruauðlinda 
nauðsynleg. Fjöldi þeirra dýra sem sett eru á 
beit ætti að vera í réttu hlutfalli við framleiðni 
og endurnýjunargetu haga til að varðveita 
líffræðilega fjölbreytni þeirra. Til að stuðla að 
endurheimt fyrra ástands náttúrulegra haga og 
auka líffræðilega fjölbreytni þeirra ætti að skipta 
oftar um haga og beina beitinni á svæði sem þola 
meira og svæði þar sem vöxtur er að verða of 
mikill. En ef loftslagið heldur áfram að breytast í 
samræmi við það sem nú gerist og bændur geta 
ekki breytt beitarvenjum þannig að þær haldist 
í hendur við þarfir hvers svæðis mun magn og 
fjöldi þeirra tegunda sem einkenna margar lífvistir 
heiðavistkerfis Norðurlandanna halda áfram að 
breytast. 

Hreindýrabúskapur er eitt elsta hefðbundna 
lífsviðurværi þjóða Norðurlandanna og afkoma 
hans er nauðsynleg til að varðveita mikilvægan 
hluta menningarlegrar arfleifðar okkar. Þó 
verður að samræma bæði hreindýrabúskap og 
sauðfjárbúskap annarri afkomu og landnotkun, 
þ. á m. náttúruvernd. Fækkun beitardýra er 
einnig félagslegt málefni sem hefur bein áhrif á 
afkomu hirða og bænda. Ef draga þarf umtalsvert 
úr hjarðbúskap og fjölda beitardýra verður 
samfélagið að bjóða þessum hópum upp á annars 
konar leiðir til tekjuöflunar.
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Heimildir er að finna á:
www.environment.fi/nordicnature>Fact sheets > Reindeer and sheep grazing.


