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Skriftlig fråga
om invasiva främmande arter i Norden
Invasiva främmande arter är ett hot mot den nordiska faunan och riskerar också
sprida parasiter som den farliga dvärgbandmasken.
I Nordiska rådet har medlemsförslag behandlats 2010 och 2013 som resulterade i en
tydlig avsiktsförklaring att bekämpa och förhindra mårdhundens expansion. Arbetet
kan därefter sägas ha varit relativt framgångsrikt i Finland och Sverige. Även Danmark har deltagit i arbetet, tyvärr har bristande effektivitet och till viss del även bristande finansiering gjort att arbetet inte rönt samma framgångar.
Tyvärr tycks det nu som att kampen i Danmark är på väg att förloras. Bristande åtgärder har lett till att djuret etablerat sig på Jylland och Fyn. Nästa steg är Själland
varifrån de sedan simmar över till Skåne i Sverige. Skadorna som följer med artens
etablering är allvarliga för den biologiska mångfalden. I Skåne handlar det om ett
flertal amfibier som bara finns i den sydligaste delen av landet. En etablering i Sverige skulle också fördyra och försvåra den svenska mårdhundsförvaltningen avsevärt.
Kommer mårdhunden till södra Sverige i stora antal kan den också snabbt sprida sig
till Norge.
Förvaltningen av mårdhund i Danmark lider en påtaglig brist på resurser, men också
ett betydligt sämre regelverk med bristande handlingsalternativ.
I Sverige har i stort sett alla juridiska hinder för en effektiv förvaltning hanterats. De
av myndigheten utsedda förvaltarna har undantag att använda i princip alla jaktmedel. Kanske viktigast av allt så har de möjlighet att bedriva förvaltningen på all mark.
Förutom på den statligt ägda marken även till exempel på skogsbolagens, kyrkans,
försvarets och de privata markerna, vilket bland annat möjliggör användande av effektiva hundar i jakten. En mårdhund bryr sig inte om vilken markgräns den passerar
och en duktig hund kan få stopp på den först långt utanför den mark där den fann
mårdhunden. Möjligheten till jakt på invasiva främmande arter att följa efter hunden
och fånga mårdhunden där den stannat finns inte i Danmark idag. Det borde vara
möjligt att införa då den redan existerar för licensierade eftersöksjägare gällande eftersök och avlivning av trafikskadat/skadeskjutet vilt. Samma system borde även
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rimligtvis gå införa för av myndigheten utsedda eller anställda förvaltare med uppgift/yrke att avliva invasiva främmande arter.
Samma problematik som råder kring spridningen av mårdhund från Danmark mot
den skandinaviska halvön föreligger även gällande tvättbjörn. Villkoren för en effektiv förvaltning av denna art bär stora likheter med förvaltningen av mårdhund.
På den baggrund stilles følgende spørgsmål:
Jag vill därför fråga den danska regeringen vilka åtgärder som företas för att avsätta nödvändiga resurser till en effektiv hantering av mårdhund och tvättbjörn?
Därutöver vill jag efterfråga om den danska regeringen planerar förändringar i sin
jaktlagstiftning som möjliggör effektiva jaktmedel för yrkesverksamma förvaltare
inklusive löshund nattetid med obegränsad marktillgång?
Norden den 11 januar 2022
Kjell-Arne Ottosson (M)
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