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Medlemsförslag 
om Nordiskt samarbete för bekämpning av invasiva arter  

Förslag 

Nordisk Frihet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att att samarbeta för att förhindra introduktion, övervaka och bekämpa de 

invasiva arter som rör sig över ländernas gränser, 

 

att skapa en funktion som fungerar som ett nav för samarbete samt kun-

skaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna om invasiva arter 

och deras bekämpning och 

 

att att göra privat mark tillgänglig vid behov för statliga bekämpningsgrup-

per med uppgift att bekämpa invasiva arter. 

 

Bakgrund 

Av de hot som biologisk mångfald står inför är införsel av främmande invasiva arter 

ett av de största.  

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp har flyttats från sin ur-

sprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig 

skada, till exempel för ekosystem, jordbruk, skogsbruk, infrastruktur eller människors 

hälsa.  De medför redan idag stora kostnader. Enligt SLU Artdatabanken har det be-

räknats att i Sverige kostar de årligen 1,1-4,5 miljarder kronor, i EU 9,6 miljarder euro 

och i USA ca 100 miljarder dollar. 

 

Invasiva arter kan komma in via olika spridningsvägar. Det kan vara avsiktliga utsätt-

ningar som för mårdhunden, oavsiktlig transport i lastbilar som för stenmården, 

ballasttankar och båtbottnar, i virke, i jordlaster, som orenheter i utsäde, genom in-

fekterat plantmaterial, privatpersoners införande samt som nya främmande träd-

gårdssorter med mer. 

 

Tidig upptäckt och tidiga åtgärder som tar bort arten är mycket kostnadseffektivt. 

Det finns stor anledning för de nordiska länderna att samarbeta om övervakningsme-

toder och övervakningsdata. 
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Detsamma gäller bekämpningen. När man bekämpar invasiva arter som har lätt att 

sprida sig är koordinering viktigt och det är ofta avgörande att arten kan bekämpas 

på ett större område under samma tid. Bekämpningsmetoder utvecklas också över 

tid. Metodval och ihärdighet är också mycket viktigt för framgång. 

 

Exemplet bekämpning av mårdhunden visar på vikten av metodval och på vilka fak-

torer som är avgörande för bekämpning. Genom att fånga in mårdhundar, sterilisera 

dem och släppa ut dem igen med en sändare om halsen kunde bekämpningsgruppen 

hitta andra mårdhundar genom de djur som bar sändare, utan att riskera förökning. 

På detta sätt kunde en mindre bekämpningsgrupp på ett femtontal år helt få bort 

mårdhunden från Sverige, förutom de nya individer som kommer varje år från Fin-

land. En helt avgörande förutsättning var att bekämpningsgruppen hade tillgång till 

all privat mark vid behov. Bekämpningen kan inte avstås på ett område. Bekämp-

ningen underlättas också av en engagerad jägarkår och det faktum att det numera är 

fritt i Sverige att placera ut viltkameror. 

 

Idag finns det ett visst samarbete om just invasiva rovdjur. Nordiska rådet bör verka 

för ett samarbete om fler arter och ett starkare nordiskt samarbete enligt förslaget 

samt och att alla de nordiska ländernas bekämpningsgrupper med uppgift att be-

kämpa att invasiva arter får tillgång till all mark vid behov. 
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