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Alien species in the Nordic Countries

Plant and animal species can spread into new areas naturally, but they can also
be intentionally or unintentionally introduced by man. Alien species are species
that have spread outside their natural ranges due to human action. Such
species can be problematic if they start to compete or interbreed with native
species, or prey on them. When they move into new areas they may also
spread diseases and otherwise disrupt ecosystems and habitats. In the
absence of their own natural enemies it may be easy for them to out-compete
native species. Invasive alien species are considered to be the second most
serious threat to native biodiversity, after habitat loss and fragmentation. A total
of 1,357 non-native species have established themselves in the Nordic region,
and many of them already threaten our biodiversity.

People can help species to overcome natural geographical barriers that would
normally prevent their spread. Seeds, spores, eggs and larvae can easily
remain concealed in soil transported together with plants, in imported wood, or
in ballast water transported over long distances. Increasing international trade,
transportation and tourism make things worse by providing even more
pathways facilitating the spread of alien plant and animal species. Some of the
most unpredictable alien species are those able to hitch-hike a free ride on the
bodies of cars, trains or ships – or even the shoes of unaware travellers.
Canals, bridges, tunnels and other man-made infrastructures can also help
species to spread. A warming in the climate may also enable many species so
far considered harmless to become established in new areas.

Typically, only a few alien species will be able to adapt and establish
themselves; and only some of these will have harmful impacts. The so-called
tens rule predicts that one in ten imported species will spread into the wild; one
in ten of these species will establish permanent populations; and one in ten of
these will become invasive. Alien species that have become problematic
include plants like the Japanese rose (Rosa rugosa) that have gained ground in
place of native plants, and animals like the American mink (Mustela vison),
whose spread has been fateful for European minks (Mustela lutreola).

Species deliberately introduced to a certain location may subsequently spread
into new areas where they are unwanted. One such example is the muskrat
(Ondatra zibethicus), which was intentionally introduced into Finland in the early
1900s for hunting, but later spread into Sweden and Norway, and is now
significantly affecting watercourses. Many native plants and animals have been
out-competed by species originally imported as ornamental plants, crop plants
or pets, which have subsequently been able to spread aggressively into the
wild. Native species must always be preferred in introductions.

Worries about alien species usually concern species arriving from elsewhere,
but species spreading away from our region can cause equally serious
problems in other countries. It is important to prevent both the arrival and the
outward spread of potentially invasive species. More information is needed on
how species can spread, and how alien species become invasive.

International co-operation vital on preventive measures

Controlling invasive alien species involves hard work like digging up plants,
applying pesticides, or trying to eradicate entire animal populations. Such work
has already been carried out widely around the Nordic Countries, but there is
still a lot more to do. Existing international agreements oblige signatory
countries to work to prevent the spread of alien species, but measures have not
been implemented comprehensively in practice, even where the necessary
national legislation, trade restrictions, permit systems, border controls and
regulations on dumping ballast water from ships are in place. Without proper
supervision such obligations will remain ineffective.

The precautionary principle should always be applied, meaning that no non-
native species should be imported without a full understanding of the possible
consequences. Risks should always be assessed in advance, and where
damage has already been done, it should be possible to apply the polluter pays

The NOBANIS project – a Nordic initiative
to compile data on alien species

Since 2004 the Nordic Countries have jointly built up
and maintained a databank on alien species. This
databank also contains information on non-native
species whose presence has so far been harmless,
but which may have harmful impacts in future. The
co-operation today covers almost all of Northern and
Central Europe. The databank contains vital
information on the arrival and spread of alien
species, their possible habitats, and their likely
ecological and economic impacts, enabling it to
serve as the basis for an early warning system on
invasive alien species. NOBANIS also publishes fact
sheets on individual alien species of interest. See
www.nobanis.org.

Hogweeds (Heracleum sp.)

Originally imported into the Nordic Countries as
decorative plants, hogweeds have subsequently
spread out of gardens and proliferated widely,
especially in Norway. Along seashores and
roadside verges native plants have been
smothered by these giant weeds, which are also
known as Tromso palms. Hogweeds can be
harmful to people, as their sap causes serious
burns on the skin. They can be combated
chemically or mechanically, but are hard to
eradicate totally. Growths have to be destroyed
repeatedly, since they can effectively re-
propagate from their persistent seed banks in the
ground. This makes it vital to prevent their spread
in the first place by increasing awareness of their
harmful impacts. In Denmark the authorities are
even entitled to destroy hogweeds growing on
private property.
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Hvítabjörninn – stærsta rándýr 
Norðurheimskautssvæðisins
Nær allar hættur sem steðja að hvítabirninum eru af mannavöldum. Ef 
hafísbreiður minnka verulega vegna hlýnunar andrúmsloftsins getur það orðið 
alvarleg ógn við tegundina. Aðrar hættur stafa af eiturmengun, hugsanlegum 
olíuslysum, aukinni skipaumferð um hafsvæði Norðurheimskautsins ásamt 
veiðum og öðru ónæði. Tvö Norðurlönd eru meðal þeirra landa sem eiga land 
að heimkynnum hvítabjarnarins á Norðurheimskautssvæðum og bera því mikla 
ábyrgð á verndun tegundarinnar.

Fórnarlamb loftslagsbreytinga
Hvítabjörninn er háður hafísnum en þar veiðir hann seli og kópa sér til matar.  Orkurík 
fæðan gerir birninum kleift að byggja upp fituforða sem er honum lífsnauðsynlegur til 
að lifa af íslaus tímabil þegar lítið er um æti. Fituforðinn sem birnurnar safna á sig gerir 
þeim einnig mögulegt að lifa af föstutímabil meðan þær leggjast í híði og annast húna 
sína.

Vegna hlýnunar myndast hafísinn seinna en áður, hann þekur minna svæði og ísröndin 
hopar fyrr.  Sá tími sem hvítabirnir geta dvalið á helstu veiðisvæðum sínum við 
ísröndina hefur því styst til muna.  Af þessum ástæðum verður hvítabjörninn að eyða 
lengri tíma á landi en áður við lélegri veiðiskilyrði.

Á íslausum tímabilum étur hvítabjörninn m.a.  fugla, egg og fisk. Á syðstu búsvæðum 
hvítabjarnarins hefur hann átt við ætisskort að stríða sökum styttri ístíma. Við slíkar 
aðstæður leitar hvítabjörninn oftar til mannabyggða og stundum sést til hans í ætisleit  á 
sorphaugum.

Skaðleg áhrif eiturefna
Á Norðurheimsskautssvæðinu er magn lífrænna eiturefna hátt og geta þau safnast 
fyrir efst í fæðukeðjunni hjá rándýrum sem lifa á öðrum dýrum sem innihalda þau. 
Í fæðu hvítabjarnarins er mikið magn þrávirkra lífrænna efnasambanda (POPs). 
Efnasamböndin geta raskað ónæmiskerfi og hormónabúskap hvítabjarnarins og haft 
árhif á möguleika tegundarinnar til að fjölga sér.

Eiturefnin safnast í fitulagi hvítabjarnarins og þegar björninn notar orku fitulagsins 
þegar hann leggst í híði eða þegar lítið er um æti og hann dvelst á landi getur styrkur 
eiturefna aukist í líkamanum og haft árhif á efnaskipti og orkubúskap líkamans og 
dregið úr lífslíkum. Húnarnir geta þannig einnig fengið mikið magn eiturefna strax með 
móðurmjólkinni. Með því að draga úr losun eiturefna út í náttúruna má auka lífslíkur 
hvítabjarnarins.

Mengunarslys vegna olíu- og gasvinnslu geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir 
Norðurskautssvæðið. Olíubrák á hafi getur sest í feld hvítabjarnarins og dregið úr 
einungunarhæfni hans og olíumenguð fæða getur valdið eituráhrifum . 

Þegar  birnur á Svalbarða og Grænlandi eru merktar með hálsbandi, til að vakta ferðir 
þeirra með gervitunglasendi, er um leið tekin blóð- fitu- og vefjasýni til að rannsaka 
innihald eiturefna í líkama þeirra. Birnurnar eru líka viktaðar og mældar. Markmiðið með 
rannsóknum á áhrifum loftslagsbreytinga og eiturefna í umhverfinu er m.a. að athuga 
hvort hvítabjörninn geti aðlagað sig breytingum í umhverfinu.

Veiðar Á 17. öld komu hvalveiðimenn frá Evrópu til Grænlands og Svalbarða. Í kjölfar 
þeirra komu einnig aðrir veiðimenn og landkönnuðir.  Hvítabirnir voru mikið veiddir 
til matar og vegna skinnsins en líka vegna sportsins.  Á Grænlandi hefur hvítabjörn 
ávallt verið veiddur til viður væris og til að versla með.  Nú er veiðum á Grænlandi 
stjórnað með veiðikvótum og hefur dregið úr þeim. Erfitt er að fullyrða hvort veiðarnar 
séu sjálfbærar eða ekki þar sem  tölulegar upplýsingar skortir um stofnstærðir 
hvítabjarnarins.

Hvítabjörninn
► Náskyldur skógarbirni (Ursus arctos)
► Stærsta fjórfætta rándýr veraldar
► Heimkynni eru á norðurheimskauts-
svæðum; Svalbarða, Grænlandi, Norður-
skautssvæðum Kanada, Vestur- 
og Norður-Alaska og í norðlægum 
hlutum Rússlands
► Hefur einnig sést á Íslandi, síðast á árinu 
1993
► Karldýrið getur orðið allt að tonn að þyngd
og orðið 40 ára gamalt
► Kvendýrið eignast 1-3 húna þriðja hvert ár,
 af þeim er álitið að 30-50% lifi og nái 
fullum þroska
► Fæðan er selur, hringanóri og kópar, önnur 
spendýr; t.d. rostungskópar og mjaldur og 
þegar íslaust er; sjófuglar, gæsir, æðaregg, 
fiskur og hvalhræ, étur einnig ber, jurtir og 
þara, á Svalbarða étur hann einnig hreindýr
► Á allt undir hafísnum og fituríkri fæðu sem 
hann veiðir á ísnum
► Verslun með afurðir úr ísbjörnum krefst 
leyfis samkvæmt CITES samningnum

!

Á norrænum tungumálum er hvítabjörninn / 
ísbjörninn (Ursus maritimus) kenndur við ísinn, 
á ensku er hann kenndur við Norðurskautið 
(Polar bear) en latneska fræðiheitið vísar til 
hafsins. Öll eru heitin réttmæt, þar sem heimkynni 
hvítabjarnarins eru hafísinn á norðurheimskautinu 
og hann sækir fæðu sína í hafið. 
Mynd: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Svalbarða voru stundaðar hvítabjarnarveiðar fram til ársins 1974, en þá voru veiðar 
bannaðar með öllu. Þó er leyfilegt að fella dýr sem ógna mönnum eða eignum. Annars 
staðar eru veiðar leyfðar í heimkynnum hvítabjarnarins samkvæmt kvótum sem eiga að 
tryggja sjálbæra nýtingu. Kvótarnir eru þó í sumum tilfellum taldir vera of rúmir miðað 
við stærð stofnanna. 

Truflun í heimkynnum ísbjarnarins
Ferðaþjónusta er meginatvinnuvegur á Svalbarða. Á hverju ári koma u.þ.b. 
40.000 ferðamenn til þessa hrjóstruga, norðlæga svæðis. Flestir koma með 
skemmtiferðaskipum sem sigla um og ferðast er um á landi á ýmsum farartækjum eða 
fótgangandi. Sýnt hefur verið fram á að snjósleðar trufla hvítabjörninn í eins kílómeters 
fjarlægð og birnur með húna jafnvel enn lengra frá. Hvítabjörninn er forvitinn og 
ferðamenn og tjöld þeirra vekja forvitni hans.  Þegar hafísinn minnkar og ferðamönnum 
fjölgar getur það orðið til þess að fleiri hvítabirnir eru drepnir í sjálfsvörn.

Til að vernda heimkynni hvítabjarnarins fyrir óþarfa truflun af starfsemi manna hafa 
ákveðin svæði bæði á Grænlandi og Svalbarða verið friðlýst. 

Verndaraðgerðir
Öll löndin fimm sem eiga land að heimkynnum hvíta bjarnarins hafa undirritað 
samning um verndun hvítabjarnarins (Ósló 1973). Markmið samningsins er að vernda 
hvítabjörninn og búsvæði hans sem og að tryggja sjálfbæra nýtingu hvítabjarnarstofna. 
Aðildarlöndin skiptast á þekkingu og starfa saman að verndun hvítabjarnarins, ásamt 
rannsóknum, vöktun og stjórnun.

Norðmenn tóku fyrsta skrefið til verndunar hvítabjarnarins þegar á árinu 1923, en þá 
voru samþykkt lög um að friða birnur með húna. Lögin voru í gildi til ársins 1974 en þá 
var hvítabjörninn friðaður með öllu í Noregi. Á Grænlandi voru árið 2005 samþykkt lög 
sem fela í sér bann við truflun á fengitíma og friðun birna með húna. Um leið voru teknir 
upp veiðikvótar á Grænlandi. Við endurskoðun íslenskra laga árið 1994 var bannað að 
fella hvítabirni, nema mönnum eða búfé standi af þeim ógn.

Árið 2006 skilgreindu alþjóðanáttúruverndarsamtökin (IUCN) hvítabjörninn sem 
tegund í yfirvofandi hættu (Vulnerable, VU) á hnattvísu. Starfshópur IUCN um málefni 
hvítabjarnarins (PBSG) spáir 30% hnignun stofnsins á hnattvísu á næstu 45 árum 
vegna loftslagsbreytinga og eiturefna í umhverfinu.  Á Grænlandi og á Svalbarða er 
hvítabjörninn einnig skilgreindur í yfirvofandi hættu.

Norðurheimsskautslöndin eru sammála um að þörf sé á reglubundinni vöktun 
hvítabjarnarstofna. Stærð sumra stofnanna, t.d. á Austur-Grænlandi hefur aldrei verið 
nákvæmlega metin. Í samvinnu við Norðmenn hafa Grænlendingar  nú hafið rannsókn 
þar sem fylgst er náið með ferðum hvítabjarnarins á hafísnum. Þessi rannsókn mun 
skapa verðmæta þekkingu fyrir komandi stofnstærðarmöt.

Hvítabjarnaveiðar voru stundaðar hvað ákafast á 
19. öld. Í dag eru felld u.þ.b. 1000 dýr á ári. Flest 
þeirra eru felld af frumbyggjum samkvæmt gamalli 
hefð. Myndirnar sýna fjölda felldra hvítabjarna 
á Grænlandi og Svalbarða, litla myndin sýnir 
Svalbarða fyrir árið 1974. 
Heimildir: Svalbarði: Norsk Polarinstitutt 
17.12.2007. Grænland: Aars, J., Lunn, N. J. & 
Derocher, A. E. 2006. Nánari upplýsingar er að 
finna í heimildaskrá upplýsingablaðsins. 

*u.þ.b. helmingur stofns á Svalbarða
- einungis einstaka dýr í Norður-Íshafi
- stofnar í Kane Basin, Baffinflóa og
  Davissundi eru sameiginlegir með Grænlandi og 
Kanada

Samkvæmt mati IUCN hnignar 5 af 19 
hvítabjarnarstofnum, 7 stofnar vaxa eða eru 
stöðugir. Ekki er hægt að meta ástand hinna 7 
því þekking um þá er takmörkuð. Ekki er vitað 
mikið um þróun stofna í Barentshafinu og verður 
hún endurmetin á árinu 2009. Stærð stofnsins á 
Austur-Grænlandi verður metin með flugtalningu 
árið 2010. Nýjar rannsóknir benda til að stofninn í 
Davissundi, sem er sameiginlegur með Grænlandi 
og Kanada, sé jafnvel vaxandi. Stofnum í Kane 
Basin og Baffinsflóa hnignar vegna ofveiði.
Heimildir: Davissund: Peacock, E. 2008. Aðrir 
stofnar (Alla andra populationer): Aars, J., Lunn, 
N. J. & Derocher, A. E. 2006. Nánari upplýsingar 
er að finna í heimildaskrá upplýsingablaðsins: 

Allar heimildir eru skráðar í heimildaskrá sem sjá 
má á heimasíðu upplýsingablaðsins: www.miljo.
fi/nordensnatur > Faktablad > Ísbjörninn – efstur í 
fæðukeðjunni (Isbjörnen – på toppen av den arktiska 
näringskedjan och beroende av havsisen.)

Ástand hvítabjarnarstofna á norðurslóð
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Stofn 
Fjöldi 

samkvæmt 
mati 

Matsár 
Ástand 

samkvæmt 
mati e!a spá 

Barentshaf 2 997* 2004 
Takmörku! 
"ekking 

Austur-Grænland ó"ekktur - 
Takmörku! 
"ekking 

Kane Basin 164 1998 Hnignandi 

Baffinsflói 2 074 1998 Hnignandi 

Davissund 2 252 2007 Mat í vinnslu 

Nor!ur-Íshaf ó"ekktur - 
Takmörku! 
"ekking 
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Hvítabjarnarhúnar. Mynd: Jon Aars/Norsk Polarinstitutt


