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Svar Rek. 26/2022 om nordiskt samarbete för bekämpning av 
invasiva arter 

Rekommandation om nordiskt samarbete för bekämpning av invasiva 
arter 

 

Nordisk råd rekommanderer, at Nordisk Ministerråd  

” styrke og systematisere samarbeta för att förhindra introduktion, 

övervaka och bekämpa de invasive arter som rör sig över ländernas 

gränser, samt kundskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska 

länderna om invasiva arter och deras bekämpning” 

 

Svar från Nordiska Ministerrådet 
Nordiska Ministerrådet har i sin Vision 2030 som målsättning att ”bidra till att säker-

ställa biologisk mångfald och hållbart nyttjande av Nordens natur och hav” (mål 2 un-

der ett Grönt Norden). Nordiska ministerrådet delar Nordiska rådet syn att samar-

bete och erfarenhetsutbyte är av stor betydelse för att komma till rätta med de pro-

blem som invasiva främmande arter ger upphov till.  

 

 Nordiskt samarbete kring bekämpning av invasiva arter samt kunskaps och erfaren-

hetsutbyte genomförs, och har genomförts, inom flera av Nordiska ministerrådets 

ministerråd. Exempelvis har ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK) finansierat 

flera nordiska samarbetsprojekt genom sin nordiska arbetsgrupp för biologisk mång-

fald. Exempel på projekt har varit nordiska informationsprojekt om invasiva främ-

mande växter i trädgårdar som genomförts som två delprojekt under åren 2019-

2022. Projekten resulterade bland annat i etablering av ett nätverk mellan de nor-

diska länderna för att identifiera kunskapsluckor som finns när det kommer till inva-

siva främmande växter och fritidsodlingen i Norden. Projekten resulterade också i 

ökad kunskapsspridning till allmänheten och till växtodlare i Norden. Det finns även 

exempel från framgångsrikt samarbete om invasiva främmande arter mellan nor-

diska länder med finansiering från andra källor så som projektet Life+ MIRDINEC 

2010 – 2013 för förvaltning av mårdhund.   

 

Ministerrådet för Fiskeri och Havsbruk, Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk (MR-

FJLS) har också genomfört flera satsningar som bidragit till att stärka och systemati-

sera samarbetet mellan de nordiska länderna gällande bekämpning av invasiva arter. 

Ett exempel är den fleråriga satsningen kring förekomsten och bekämpningen av stil-
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lahavs ostron i de nordiska kustområdena som resulterat i tre projekt som finansie-

rats av Nordiska Ministerrådet. Projekten har bland annat bidragit till etablering av 

nordiskt nätverk och samarbete kring övervakning och metoder för bekämpning 

samt kunskapsunderlag och erfarenhetsutbyte. Ett annat exempel är nordiskt forsk-

ningsprojekt om hantering av vildsvin. Projektet syftar till att kartlägga och föreslå 

gemensamma metoder för hantering av vildsvin i de nordiska länderna.  

 

Vid sidan av ministerråden har den nordiska institutionen för genetisk mångfald, 

NordGen, genomfört arbete som syftar till att öka kunskap om, samt erfarenhetsut-

byte kring hantering och bekämpning av invasiva arter.  

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är besvarad.    


