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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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Endurheimt innri vatnasvæða 
Norðurlandanna 
Innri vatnasvæði búa yfir mikilli líffræðilegri fjölbreytni. Samsetning tegundanna, 
fæðukeðjur og líffræðileg framleiðni þeirra mótast af skipulagi og sögu vatnanna og 
vatnasviðanna auk dreifingar vatnategundanna. Mikilvægir eðlisþættir vatnsgæða 
fyrir vatnategundir eru m.a. gagnsæi vatnsins, súrefnisinnihald, magn næringarefna, 
sýrustig og styrkur hættulegra efna. 

Athæfi manna hefur áhrif á innri vatnasvæði á margan hátt. Mengun í lofti getur valdið 
sýringu og næringarefni í skólpfrárennsli valda ofauðgun. Hvort tveggja breytir einnig 
samsetningu tegunda í vatnavistkerfum. Skógarhögg, framræsla mýra og mótekja hefur 
einnig áhrif á vötn með því að breyta magni og einkennum afrennslis. Einnig mótum við 
innri vatnasvæði víða efnislega: með því að stjórna vatnsborðinu, með því að byggja og 
með því að ryðja eða rétta af farvegi þeirra. Loftslagsbreytingar geta einnig haft áhrif á 
ástand innri vatnasvæða og getu þeirra til að jafna sig eftir breytingar. 

Sýring

Bruni jarðefnaeldsneytis losar sýrandi brennisteins- og köfnunarefnisoxíð sem geta 
komist í vötn og vatnasvið þeirra með úrkomu. Mikil skógrækt getur einnig aukið á 
sýringuna. Á Norðurlöndunum hefur sýring verið til sérlegra vandræða í vötnum og ám í 
Suður-Skandinavíu og Suður-Finnlandi. Til að bæta gráu ofan á svart hefur náttúrulega 
súr jarðvegur og berggrunnur Finnlands og Skandinavíu litla jafnarýmd sem þýðir að 
hann gerir lítið til að vinna á móti súrri úrkomu áður en hún kemst í vötn.   

Eftir því sem sýrustig hækkar hverfa vatnategundir smátt og smátt eftir því hversu 
viðkvæmar þær eru fyrir sýru. Viðkvæmustu tegundirnar eru m.a. laxfiskar og 
vatnakarfar, auk botndýra eins og vatnakrabba, skeldýra, snigla og blóðsugna. Skordýr 
sem lifa í vatni á einhverju æviskeiði gætu einnig horfið – ásamt fuglunum sem éta þau. 
Í súru vatni getur ál og aðrir eitraðir málmar losnað og mengað vatnalífverur. Ál getur 
t.d. loðað við yfirborð tálkna á fiskum og botndýrum og hamlað þar með öndun þeirra.  

Sýring varð stórt vandamál á Norðurlöndunum á 7. áratug síðustu aldar í kjölfar 
mikils iðnvæðingartímabils en á þeim tíma var tækni við hreinsun útblásturs enn mjög 
frumstæð. Í seinni tíð hefur náðst taumhald á sýrandi útblæstri, þökk sé alþjóðlegri 
stjórn og tæknilegum umbótum, og í kjölfarið hefur hlutfall ákomu sýrandi efna í 
lofti lækkað. Sú leið sem skilar mestum árangri við að endurheimta náttúrulegt 
ástand sýrðra innri vatnasvæða er að framfylgja alþjóðlegum stefnum um verndun 
andrúmsloftsins til að draga úr útblæstri. 

Ofauðgun

Næringarefni eins og köfnunarefni og fosfór sem koma með skólpi frá iðnaði 
og almenningi og með afrennsli frá ræktuðu landi auka líffræðilega framleiðni 
vatnavistkerfa. Í kjölfarið fjölga vatnaplöntur, þörungar og svif sér. Þetta ofauðgunarferli 
getur leitt til þörungablóma og ofvaxtar í vötnum. Þegar ofauðgun er einu sinni komin 
af stað er erfitt að hafa hemil á henni þar sem ferlið nærist sjálft á næringarefnum sem 
með tímanum losna úr síauknu magni lífmassa sem brotnar niður, sem aftur knýr frekari 
vöxt gegnum svokallaða innri hleðslu. 

Ofauðgun á það til að draga úr fjölbreytni tegunda. Vissar tegundir fiska hverfa úr 
ofauðguðum vötnum. Ljósið nær ekki ofan í dimmt vatnið, svo plöntur sem lifa undir 
vatnsborðinu og botngróður hverfur einnig. Ofauðguð vötn hafa minna útivistargildi þar 
sem bakkar þeirra þekjast slími og miklum sefvexti. Þörungablómar koma í veg fyrir að 
fólk geti synt og vatnakarfar koma í stað fisktegunda sem oftar eru veiddar til matar. 
Vötn sem líða fyrir mikla ofauðgun eru sérstaklega algeng á landbúnaðarsvæðum 
Danmerkur og nálægt stærri bæjum eða fiskeldisstöðvum. 

Vötnin í Kaupmannahöfn endurheimt til 
útivistar 

Í danska höfuðstaðnum eru þrjú vötn, Sankt 
Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedamssø, 
sem eru bæði dýrmæt útivistarsvæði og eiga 
sér áhugaverða sögu. Þau eru mynduð af 
fimm mismunandi vatnasvæðum sem hafa 
myndast vegna mannlegra athafna. Vatnið 
kemur að stórum hluta úr neðanjarðarám sem 
flytja vatn frá votlendinu Utterslev Mose og 
Emdrup-vatni. Vötnin voru friðuð árið 1966 
en voru áfram í löku ásigkomulagi sem var 
afleiðing fyrri skólpmengunar og afrennslis 
næringarefna frá ræktuðu landi, þar til stórtækar 
endurheimtaraðgerðir hófust árið 2002.

Fyrst var mikið magn af rusli fjarlægt úr vötnunum, 
m.a. ein 500 reiðhjól. Síðan voru meira en 32 tonn 
af stórgerðum fiskum, m.a. skálga og vatnakarfa, 
veidd í vötnunum og ungum rángeddum sleppt 
í þau. Hentug búsvæði voru einnig búin til í 
vatninu til að sjá fiskunum fyrir viðeigandi skjóli 
og hrygningarstöðvum. Í dag er nær helmingur 
fiskanna í vötnunum ránfiskar, og geddurnar sem 
sleppt var og aborrarnir sem eiga þar náttúruleg 
heimkynni halda skálga- og vatnakarfastofnunum 
í skefjum. Þessi líffræðilega hagræðing hefur haft 
hagstæð áhrif, að minnsta kosti til skemmri tíma. 

Þegar vatnið í Peblinge Sø og Sortedamssø 
varð nógu tært síðar á árinu 2002 var plöntum 
sem lifa undir vatnsborðinu og botngróðri bætt í 
vötnin á sex stöðum. Tveir litlir hólmar voru einnig 
búnir til í Sortedamssø til að sjá vaðfuglum fyrir 
varpsvæðum. Hópur skarfa hefur sest að í öðrum 
hólmanum og einnig eru þeir notaðir af öndum, 
bæði farfuglum og staðfuglum. 

Vötnin í Kaupmannahöfn eru aftur komin í gott 
ásigkomulag, íbúum og gestum til ánægju. Mynd: 
Mikkel Østergaard/Scanpix.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árangursrík stjórnun og endurheimtaráætlanir

Hægt er að byggja aftur upp innri vatnasvæði sem orðið hafa fyrir ofauðgun og sýringu 
og til eru nokkur dæmi um árangursríkar endurheimtaráætlanir víða á Norðurlöndunum. 
Með því að bæta kalki í vötn er hægt að endurheimta náttúrulegt sýrustig þeirra, þar 
sem kalk vinnur á móti sýru í vatninu og bindur einnig ál og aðra eitraða málma. Draga 
má úr skaðlegum áhrifum ofauðgunar með súrefnismettun, með því að fjarlægja gróður 
af gróðurþöktum bökkum eða með áætlunum um líffræðilega hagræðingu þar sem 
valdar fisktegundir eru veiddar til að fjarlægja stórgerða fiska eða þar sem ránfiskum er 
sleppt í vötn. 

Vatnið Vesijärvi – frá þörungasúpu til útivistarsvæðis

Vatnið Vesijärvi var eitt sinn meðal menguðustu vatna Finnlands, en þökk sé vandaðri 
endurheimt er það nú orðið að útivistarsvæði fyrir tugþúsundir manna. Á 7. og 8. áratug 
síðustu aldar var vatnið oft stíflað af blágrænþörungablómum sem stöfuðu af mikilli 
mengun frá skólpi og frárennsli frá iðnaði. Þörungablómar voru áfram til staðar þar til 
á 9. áratugnum, jafnvel þótt hætt væri að losa ómeðhöndlað skólp árið 1976 og vatnið 
væri súrefnismettað á árunum 1978–84 til að flýta fyrir vistfræðilegum bata þess. Í ljós 
kom að ástæðan á bak við þennan stöðuga vanda var afar ríkulegur fjöldi skálga og 
loðsíla í vatninu. Með því að nærast á dýrasvifi sköpuðu þessir fiskar góðar aðstæður 
fyrir fjölgun blágrænþörunga. Árið 1987 var sett í gang björgunarverkefni fyrir vatnið á 
vegum nokkurra samtaka og stofnana, til að gera vatnið aftur að ákjósanlegu veiði- og 
tómstundasvæði. 

Þetta verkefni varð fyrsta áætlun Finnlands um líffræðilega hagræðingu. Markvissar 
veiðar í miklum mæli urðu til þess að yfir þúsund tonn skálga og loðsíla veiddust, 
og aborrum var sleppt í vatnið til að styrkja ránfiskstofnana. Mikill gróður á 
hrygningarstöðvum gedda var hreinsaður í burtu. Aðgerðum til þess að draga úr 
losun næringarefna var einnig haldið áfram, þar sem regnvatni var beint í fráveitukerfi 
og varðbeltum komið á fót á landbúnaðarsvæðum. Þessar aðgerðir tóku að bera 
ávöxt snemma á 10. áratug síðustu aldar. Blágrænþörungar hurfu, gagnsæi vatnsins 
tvöfaldaðist og plöntur sem lifa undir vatnsborðinu voru endurheimtar. Aborrarnir sem 
sleppt var hafa myndað stofn sem æxlast náttúrulega, auk þess sem bolfiskur, silungur, 
lagarsíld og stór aborri er aftur kominn í vatnið. 

Ekki var hins vegar hægt að endurheimta Vesijärvi-vatn fullkomlega án stöðugs 
viðhalds og snemma á 1. áratug þessarar aldar varð blágrænþörunga aftur vart. 
Rannsóknir og viðhaldsráðstafanir voru auknar, með nýrri áherslu á meðhöndlun skólps 
frá dreifðum byggðum og ráðstöfunum gegn dreifðri losun næringarefna sem áttu 
uppruna sinn í ræktuðu landi. Sjálfboðaliðar, starfsmenn frá atvinnuskapandi áætlunum 
og fiskifræðingar vinna í sameiningu að því að draga áfram úr stofnum stórgerðra fiska, 
auk þess sem súrefnismettun vatnsins verður hafin á ný. 

Vesijärvi er stærsta ofauðgaða 
vatn Finnlands sem tekist hefur 
að endurheimta og er einnig 
með stærstu slíkum vötnum í 
Evrópu. Útkoma verkefnisins og 
þáttur staðbundinnar samvinnu 
í því gera það að góðu 
fordæmi bæði í Finnlandi og á 
alþjóðlegum grundvelli. Meira 
en hundrað svipuð verkefni við 
endurheimt vatna hafa verið 
sett af stað annars staðar í 
Finnlandi.  

Laxi bjargað í Svíþjóð og Noregi

Í Svíþjóð og Noregi hefur víða verið unnið gegn 
skaðlegum áhrifum sýringar með því að bæta 
kalki í vötn. Kölkunaráætlun Svíþjóðar er sú 
viðamesta sinnar tegundar í öllum heiminum. 
Tæplega 9.000 vötn hafa nú þegar verið 
meðhöndluð með því að bæta kalki beint í vatnið 
eða í votlendi umhverfis þau. 

Sýring hófst í Noregi á 19. öldinni og jókst hratt 
allt þar til á 8. áratug síðustu aldar. Greinilegt 
var orðið þegar árið 1925 að aukin sýra drap 
fiska en menn áttuðu sig ekki á tengingunni við 
sýrandi mengun í lofti fyrr en á 6. áratug síðustu 
aldar. Neikvæð áhrif á fiskistofna og líffræðilega 
fjölbreytni versnuðu með áframhaldandi sýringu. 
Yfirgripsmikil kölkun hófst á miðjum 9. áratug 
síðustu aldar, með það að markmiði að bæta 
vatnsgæðin svo að hægt væri að endurheimta 
lífvænlega laxastofna. Laxastofnar hafa nú 
verið endurheimtir með sleppingum í margar ár 
og kölkun hefur einnig hjálpað til við að auka 
náttúrulega æxlun meðal villtra laxa.  

Á 8. áratug síðustu aldar olli sýring hraðri fækkun 
laxa í ánni Fylleån í Svíþjóð og í upphafi 9. 
áratugarins hurfu þeir næstum með öllu. Aðrir 
þættir sem höfðu áhrif á fækkun þeirra voru 
m.a. ofveiði, mengun árinnar með frárennsli og 
mannvirki sem hindruðu flutninga laxins. En 
aðferðir sem fólu m.a. í sér kölkun árinnar frá 
árinu 1982 hafa gert laxinum kleift að fjölga sér 
aftur í ánni og hefur löxum fjölgað síðan á miðjum 
9. áratug síðustu aldar. Fjölbreytni tegunda 
botndýra, m.a. skordýra, krabbadýra, snigla og 
skeldýra, hefur tvöfaldast á tímabilinu 1982–2004. 
Áin er nú kölkuð reglulega og kalki er einnig 
bætt í vötn nærri upptökum hennar og í votlendi 
meðfram einni af kvíslum hennar. 

Kölkun getur haft jákvæðar afleiðingar fyrir 
laxfiska en áhrifin eru aðeins tímabundin og 
staðbundin.  Til að ná fram tilætluðum árangri 
verður að bæta kalki reglulega og stöðugt í vötn. 
Eina raunverulega langtímalausnin á sýringu er 
að halda áfram að draga úr útblæstri sýrandi efna 
í lofti.  

Stærð laxastofna í ánni Fylleån í Tollarp (0+ = fiskar 
yngri en ársgamlir; >0+ = eldri fiskar). Kölkun hófst 
árið 1982, á sama tíma og málmvinnslustöð sem 
áður hafði losað frárennsli í ána var lokað. Árið 1986 
var opnaður laxastigi til að fiskarnir gætu sneitt hjá 
myllu í Tullgren. Heimild: Naturvårdsverket.Heimildir er að finna á:

www.environment.fi/nordicnature>Fact sheets > Restoring inland waters.

Súrefnisdæla sett upp í Vesijärvi. Dælan mun ekki sjást frá yfirborðinu þar sem 
einungis verður bauja fyrir ofan vatnsborðið. Mynd: ESS/Leena Liukkonen.
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