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Sæll Kjell-Arne Ottosson, 

 

Þakka þér fyrir fyrirspurn þína um ágengar tegundir á Norðurlöndum sem barst 

13. janúar 2022. 

 

Danmörk metur mikils norrænt samstarf og samstarf innan ESB í baráttunni gegn 

ágengum framandi tegundum, þar á meðal marðarhundi og þvottabirni. Vorið 

2020 birti danska umhverfisráðuneytið Forvaltningsplan for mink, mårhund og 

vaskebjørn (stjórnunaráætlun fyrir mink, marðarhund og þvottabjörn) en 

tilgangurinn með henni er að setja markmið og umgjörð um framtíðarstjórnun 

varðandi þessi þrjú ágengu rándýr með aðgerðum sem takmarka náttúruspjöll af 

völdum umræddra tegunda. Almenn stefna varðandi marðarhundinn er að draga 

úr hættu á frekari útbreiðslu marðarhundsins til svæða þar sem hann hefur ekki 

enn náð fótfestu. Enn hefur ekki orðið vart við þvottabirni í Danmörku og því er 

lögð áhersla á forvarnir og skjóta útrýmingu ef hans verður vart í landinu. 

 

Marðarhundurinn er útbreiddur á Jótlandi og sumum eyjum undan ströndum 

Jótlands, á Fjóni sést aðeins einn og einn á stangli en hann hefur ekki náð fótfestu 

annars staðar austan við Litlabelti. Danmarks Jægerforbund (dönsku 

veiðimannasamtökin) aðstoðar veiðimenn í baráttunni gegn marðarhundi og 

þvottabjörnum á jörðum í einkaeign. Auk þess þjálfar Danmarks Jægerforbund 

sjálfboðaliða úr röðum veiðimanna í áhrifamestu aðferðum til útrýmingar og tekur 

við ábendingum almennings um marðarhunda. Naturstyrelsen (náttúrustofnunin) 

hefur eftirlit með marðarhundum og þvottabjörnum á landareignum sem undir 

stofnunina heyra og styðst þar við GPS-marðarhunda, m.a. á Fjóni þar sem notaðir 

eru sérhæfðir veiðihundar.  Eftirlitið nýtur forgangs á viðkvæmum 

náttúrusvæðum, t.a.m. Natura 2000-verndarsvæðum þar sem varpfuglar og 

froskar hafast við. 

 

Árið 2019 var ákveðið að verja 11 milljónum danskra króna árlega til forvarna og 

viðbragða við ágengum framandi tegundum í Danmörku og hefur Miljøstyrelsen 

(umhverfisstofnunin) umsjón með því starfi. Frá á árinu 2020 hefur áhersla verið 

lögð á að þróa og prófa nýjar aðferðir til að vinna gegn útbreiðslu dýranna og bæta 

þær aðferðir sem fyrir eru.  Frá árinu 2020 hefur verið hægt að nota sigti með 

nætursýn og varmasjónauka þegar skotið er á marðarhunda og þvottabirni. 

Áhersla er lögð á að fækka fullorðnum marðarhundum á veturna áður en 

fengitíminn hefst á vorin. Miljøstyrelsen hefur tekið þátt í innkaupum á búnaði, til 

að mynda gildrum og dýralífsmyndavélum fyrir sjálfboðaliða sem veiða 

marðarhunda. 

 

Eftirlit með og fækkun ágengra tegunda krefst virkrar samvinnu milli jarðeigenda 

og sjálfboðaliða því veiðiréttindin eru á forræði jarðeigenda. Þess vegna er lögð 

áhersla á að fræða, vekja áhuga og stuðla að aðkomu almennings og samtaka að 

markmiðum og aðgerðum stjórnunaráætlunarinnar. 
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Með góðri kveðju, 

 

 

 

Lea Wermelin 

 


