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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Videreutvikling og styrking av nordisk samar-
beid om invasive rovpattedyr i Norden 

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjonen har følgende formulering: 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å videreutvikle og styrke nordisk samarbeid om å samle og formid-
le kunnskap om invasive rovpattedyr i Norden, inklusive mårhun-
den, for å underbygge og utvikle effektiv regulering og kostnadsef-
fektive tiltak for å bevare biologisk mangfold i Norden  

2. Meddelelse fra Nordisk ministerråd 

Invasive arter er betegnelsen for dyre- eller plantearter, som er indført i 
en given region af mennesket. Invasive arter har ikke naturlige fjender el-
ler sygdomme, hvorfor de som udgangspunkt har en konkurrencefordel i 
forhold til de i regionen hjemmehørende arter. Ud fra et forsigtighedsprin-
cip og i overensstemmelse med Aichi mål nr. 9 forsøger man at sætte 
meget tidligt ind overfor invasive arter for at forhindre skade på den 
hjemmehørende flora og fauna. De nordiske lande er alle enige om disse 
principper og har længe bekæmpet og bekæmper til stadighed alle aktivt 
invasive arter, herunder mårhunden, såvel nationalt, bilateralt som regio-
nalt. 
 
Sverige, Norge, Finland og Danmark samarbejder bilateralt henover 
grænserne med erfaringsudveksling og koordineret bekæmpelsesindsats, 
men også på nordisk niveau i regi af Nordisk Ministerråd samarbejder lan-
dene aktivt om kortlægning, forebyggelse og bekæmpelse af invasive ar-
ter. Ser man specifikt på mårhunden er også den bekæmpet aktivt i lan-
dene efterhånden, som den har spredt sig fra øst ind i Finland og videre. 
Således har Finland længst erfaring af de nordiske lande i at bekæmpe ar-
ten. Erfaringerne viser, at forebyggende handlinger som kontinuerlig, ak-
tiv fangst er helt afgørende og mest omkostningseffektive. Sverige har i 
2013 afsluttet et EU-LIFE projekt, som specifikt går på bekæmpelse af 
mårhunden og som Danmark også har deltaget i. 
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De nordiske lande er som sagt enige om, at mårhunden er et problem, 
samt at arten lige så vel som andre invasive arter, bør bekæmpes. Nor-
disk Ministerråd initierede, som også er nævnt ved tidligere drøftelser om 
invasive arter, af denne årsag allerede i 2004 et nordisk samarbejde om 
invasive arter, som bl.a. resulterede i etableringen af hjemmesiden 
NOBANIS (http://www.nobanis.org/default.asp). NOBANIS-projektets mål 
var at løfte problemstillingen om invasive arter, dele viden mellem lande-
ne om trusler og skader og initiere samarbejde om konkret og målrettet 
bekæmpelse af de forskellige invasive arter. NOBANIS startede som et 
nordisk projekt, men nu er samarbejdet udvidet til 20 europæiske lande 
og det vokser til stadighed. Således er det behov, som Nordisk Råd peger 
på i sit medlemsforslag A1595/miljø, for at samle og formidle viden om 
invasive rovdyr for at styrke og udvikle effektiv regulering og omkost-
ningseffektive tiltag for at bevare den naturlige nordiske flora og fauna til 
stadighed aktuelt og påtrængende. Det afspejles derfor også i den konti-
nuerlige indsats Nordisk Ministerråd yder og har ydet på området, ikke 
mindst gennem arbejdet med NOBANIS i regi af miljøsektorens arbejds-
gruppe om terrestriske økosystemer, TEG.  
 
Globalt og i EU er problemet med invasive arter også på dagsorden, i Bio-
diversitetskonventionens strategiske plan frem til 2020 er bekæmpelse af 
invasive arter mål nr. 9. I EU´s biodiversitetsstrategi er målet om at ud-
rydde og forebygge invasive arter mål nr. 5. Og som det seneste initiativ 
om bekæmpelse af invasive arter på international niveau trådte en forord-
ning om dette i kraft pr. 1. januar 2015.  
 
Udover det nordiske samarbejde om NOBANIS iværksatte miljøsektorens 
arbejdsgruppe TEG i 2014 et samarbejdsprojekt om invasive arters indfør-
sels- og spredningsveje, samt samarbejdsmuligheder for og eksempler på, 
hvordan det kan nytte at samarbejde regionalt om dette grænseoverskri-
dende emne. Dette har ikke kun værdi for arbejdet med at bekæmpe de 
invasive arter, det styrker og letter også de nordiske landes svar på de to 
ovennævnte internationale strategier, som de som medlemslande er for-
pligtet af. Den nordiske nytte er betydelig på netop dette område. 
 
Nordisk Råd har udover at rette denne rekommandation til Nordisk Mini-
sterråd også rettet rekommandation 22/2014 og 23/204 direkte til lande-
ne om samme problemstilling. Blandt andet er Danmark blevet anbefalet 
at tilslutte sig Finlands, Sveriges og Norges hensigtserklæring om at ud-
vikle landenes samarbejde for at hindre mårhundens yderligere spredning 
indenfor og mellem landene. Danmarks har til dette svaret at en evalue-
ring af landets indsats overfor mårhunden netop er blevet afsluttet og er 
under behandling nationalt. Således er det pt. ikke afklaret, hvordan 
Danmark fremadrettet vil handle overfor mårhunden, herunder om det er 
relevant at tilslutte sig den omtalte hensigtserklæring.  
 
Med den nye EU-forordning og med en evaluering af den danske indsats 
står landene i en ny situation, hvor mulighederne for et videre og muligvis 
udvidet samarbejde omkring bekæmpelse af mårhunden og øvrige invasi-
ve arter kan drøftes og reevalueres.  
 
Således arbejder de nordiske lande allerede på at bekæmpe mårhunden i 
Norden, hvorfor Nordisk Ministerråd vurderer, at der ikke på nuværende 
tidspunkt er behov for yderligere tiltag indenfor det nordiske samarbejde. 
 
Rekommandationen anses for opfyldt. 
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3. Utvalgets betenkning 

Miljø- og naturressursutvalget noterer med tilfredshet at meddelelsen gir 
en god overblikk over pågående innsatser, og at det konstateres at de 
nordiske land er enige om, at mårhunden er et problem som bør bekjem-
pes som andre invasive arter.  Den positive utviklingen av databasen 
NOBANES ser utvalget meget positivt på.  Det noteres også at ny EU for-
ordningen vil bidra til at nåværende innsats videreføres og muligvis utvi-
des. Meddelelsen viser også at det er en bred forståelse for Nordisk råds 
holdning, og at det er tale om en langsiktig innsats. Utvalget mener derfor 
som Nordisk ministerråd at Rekommandasjonen er oppfylt og foreslår at 
Nordisk råd anser den som ferdigbehandlet. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget at, 

Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser Rek. 24/2013 
som ferdigbehandlet for rådets del 

 
Oslo, 9. september 2015 
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