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Til ríkisstjórnar Danmerkur 

Skrifleg fyrirspurn 
varðandi ágengar framandi tegundir á Norðurlöndum 
 

Ágengar framandi tegundir ógna dýralífi á Norðurlöndum og hætt er við að þeim fylgi 

einnig hættuleg sníkjudýr eins og dvergbandormur. 

Á árunum 2010 og 2013 voru afgreiddar í Norðurlandaráði þingmannatillögur sem 

leiddu til skýrrar viljayfirlýsingar um að sporna við og koma í veg fyrir útbreiðslu 

marðarhundarins. Í kjölfarið má segja að aðgerðir hafi gengið fremur vel í Finnlandi 

og Svíþjóð. Danmörk tók einnig þátt í starfinu en því miður kom skortur á afkastagetu 

og að einhverju leyti einnig fjárskortur í veg fyrir að sami árangur næðist þar. 

 

Því miður virðist baráttan í Danmörku engum árangri ætla að skila. Aðgerðaleysi 

hefur leitt til þess að dýrið hefur náð fótfestu á Jótlandi og Fjóni. Næst kæmi röðin að 

Sjálandi en þaðan syndir dýrið yfir til Skánar í Svíþjóð. Þegar tegundin nær fótfestu 

veldur það alvarlegum skaða á líffræðilegri fjölbreytni. Á Skáni er um að ræða fjölda 

dýra á láði og legi sem aðeins er að finna í syðsta hluta landsins. Næði dýrið fótfestu í 

Svíþjóð myndi það torvelda eftirlit með marðarhundum í Svíþjóð og gera það afar 

kostnaðarsamt. Bærist marðarhundurinn til Suður-Svíþjóðar í miklum mæli gæti 

hann borist hratt áfram til Noregs.  

 

Áþreifanlegur fjár- og mannauðsskortur háir eftirliti með marðarhundinum í 

Danmörku en einnig verra regluverk og fáar leiðir til aðgerða.  

Í Svíþjóð hefur tekist að afnema flestar lagalegar hindranir sem koma í veg fyrir 

skilvirkt eftirlit. Eftirlitsmenn sem yfirvöld hafa skipað undanþágu til að grípa nær 

allra leiða til að góma þá. Það sem kannski mestu máli skiptir er að þeim er heimilt að 

sinna störfum sínum á öllum landsvæðum.  

 

Auk landsvæða í eigu ríkisins nær heimild þeirra till jarða í eigu skógræktarfyrirtækja, 

kirkjunnar, hersins og einkaaðila en það gefur meðal annars færi á að nota skilvirka 

hunda við veiðarnar.  Marðarhundurinn virðir engin landamerki og duglegur hundur 

getur stöðvað för hans langt frá þeim stað þar sem hann varð hans fyrst var. Í 

Danmörku er sá möguleiki ekki fyrir hendi við veiðar á ágengum framandi tegundum 

að fylgja hundinum og góma marðarhundinn þegar hann nemur staðar. Þetta ætti að 

vera mögulegt því löggildum veiðimönnum er þegar heimilt að fara þessa leið þegar 
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þeir leita að og lóga villtum dýrum sem hafa orðið fyrir voðaskoti eða ekið hefur verið 

á. Sömu aðferðir ættu að vera heimilar eftirlitsaðilum sem ríkið hefur tilnefnt eða 

ráðið til þess að útrýma ágengum framandi tegundum. 

 

Sami vandi og á við um útbreiðslu marðarhundsins frá Danmörku til 

Skandinavíuskagans gildir einnig um þvottabjörninn. Öflugt eftirlit með þeirri tegund 

er háð svipuðum skilyrðum og eftirlit með marðarhundinum. 

 

Með hliðsjón af þessu eru eftirfarandi spurningar bornar fram: 

 

Ég vil því spyrja dönsku ríkisstjórnina hvaða ráðstafanir eru gerðar til að verja 

nægilegu fé og mannauði til að bregðast með skilvirkum hætti við marðarhundum 

og þvottabjörnum?  

 

Auk þess langar mig að spyrja hvort dönsk stjórnvöld íhugi breytingar á 

veiðilöggjöf sinni sem veiti starfandi eftirlitsfólki kost á skilvirkum veiðibúnaði, til 

að mynda lausa hunda að nóttu til og ótakmarkaðan aðgang að landsvæðum? 

 

Norðurlöndum, 11. janúar 2022 

Kjell-Arne Ottosson (M)  

 


