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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.

Picture: Harry Helmisaari
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Einstök landkyn Norðurlandanna 
Húsdýrakyn og plöntuafbrigði af staðbundnum landkynjum urðu til þegar dýr og plöntur 
sem upphaflega voru villt voru notuð og ræktuð af bændum við ólíkar aðstæður á 
hverjum stað. Slík afbrigði hafa alla jafna þróast á löngum tíma fyrir daga vísindalegra 
kynbóta nútímans, og aðlagast til að geta tekist á við loftslag, landslag, jarðveg, plágur 
og sjúkdóma á hverjum stað. Erfðaeinkenni þeirra hafa orðið fjölbreyttari í gegnum 
árþúsundin og gert hverja tegund einstaka. Fólk hefur dreift nytjaplöntum víða og 
tamið dýr um allan heim og mörg þessara afbrigða finnast í dag mun víðar en þau villtu 
afbrigði sem þau rekja ættir sínar til. 

Norræn landkyn og ræktunarafbrigði byrjuðu að þróast fyrir meira en 10.000 árum 
þegar fyrstu mennirnir hófu búskap á Norðurlöndunum. Þau bera dæmigerð einkenni 
norðurevrópskra húsdýra og ræktunarafbrigða. Nytjaplöntur má oft rekja til margra 
mismunandi staða þar sem þær voru fyrst ræktaðar af mismunandi þjóðum. Norræn 
afbrigði nytjaplantna eiga rætur sínar yfirleitt að rekja til Austurlanda nær. Mörg 
húsdýranna okkar eru frá sama svæði, þ. á m. sauðfé, geitur og líklega einnig svín og 
nautgripir, þótt arfberar þeirra sýni einnig merki frumevrópska uxans (úruxans – Bos 
primigenius) og evrópska villigaltarins. Evrópa er mikilvægur miðpunktur í fjölbreytni 
húsdýra heimsins sem heimkynni meira en þriðjungs allra nautgripa- og svínakynja og 
næstum helmings allra hestakynja. 

Það er mikilvægt að varðveita erfðafræðilega fjölbreytni norrænna landkynja og 
ræktunarafbrigða til að tryggja að hið einstaka erfðaefni hverfi ekki fyrir fullt og allt. 

Minnkandi fjölbreytni 
Hin mikla fjölbreytni landkynja og ræktunarafbrigða, sem byggst hafði upp með 
hefðbundnum búskap í þúsundir ára, fór minnkandi á síðastliðinni öld eftir því sem 
búskapur varð sífellt stórtækari og altækari. Margar staðbundnar nytjaplöntur hafa 
gleymst og húsdýr hafa verið kynbætt með áherslu á framleiðni öðru fremur. Fræstofnar 
staðbundinna afbrigða nytjaplantna eru að hverfa eftir því sem nytjaplöntur á ræktuðu 
landi verða sífellt áþekkari. Varðveita verður sérstaklega þá fáu stofna landkynja 
sem eftir eru og koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér með dýrum af kynjum sem eru ekki 
upprunaleg. Í dag sjá u.þ.b. þrjátíu nytjaplöntur fyrir 95% af matarforða heimsins, þar 
sem 75% af mataræði okkar byggjast á átta jurtategundum. Fimm dýrategundir – 
nautgripir, sauðfé, geitur, svín og kjúklingar – sjá mönnum fyrir stærstum hluta matvæla 
úr dýraríkinu. 

Mörg norræn landkyn eru nú í útrýmingarhættu og sum eru jafnvel útdauð, eins og 
finnska síðhærða svínið. Samkvæmt Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ (FAO) 
hverfur eitt húsdýrakyn í heiminum í hverjum mánuði. Lítið er í dag vitað um þessi 
horfnu kyn, þótt skráð séu u.þ.b. 100 landkyn sem nú eru horfin að eilífu. Þau kyn sem 
eru í stærsta áhættuhópnum eru aðallega hænsni, kýr og hross, þar sem þessi dýr 
hafa oftast verið kynbætt að undanförnu. Ástæðurnar á bak við fækkun landkynjanna 
eru m.a. minni framleiðni þeirra en kynja sem ríkjandi eru í atvinnubúskap, nýir 
búskaparhættir og hnattvæðing landbúnaðar. Í stað hinna fjölbreyttu landkynja húsdýra 
á Norðurlöndunum koma aðeins nokkur kyn frá Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku, og 
þau geta ekki bætt upp tapið á þeirri erfðafræðilegu fjölbreytni sem fyrir var.

Nytjaplöntur og húsdýr hafa verið kynbætt á Norðurlöndunum frá því snemma á 
20. öldinni. Nútímaræktendur notfæra sér erfðafræðilega fjölbreytni til að koma upp 
afbrigðum sem hafa gott viðnám gegn sjúkdómum, gefa góða uppskeru og hafa 
hagstæða æxlunareiginleika. Eins og er hefur ræktendum tekist að ná meginmarkmiði 
sínu um bætta framleiðni en gömlu landkynin og ræktunarafbrigðin búa yfir ómissandi 
genabönkum sem ræktendur í leit að nýjum valkostum geta enn nýtt sér þegar fram líða 
stundir.  
 

Verndun landkynja
Norrænir sérfræðingar urðu þess varir að erfðaauðlindum fækkaði verulega 
snemma á 20. öldinni en mikilvægi landkynja varð ekki ljóst fyrr en eftir að nokkur 
ræktunarafbrigði voru þegar horfin af ökrunum. Norræna erfðamiðstöðin (NordGen), 
sem var fyrst stofnuð sem Norræni genabankinn í Svíþjóð árið 1979, miðar að því 
að varðveita dýrakyn og plöntuafbrigði sem hafa lagað sig að norrænum aðstæðum 
til þess að tryggja að til staðar verði erfðafræðileg fjölbreytni sem getur uppfyllt þarfir 
framtíðarinnar fyrir matvæli, ræktun og rannsóknir. Söfn miðstöðvarinnar innihalda 

Erfðafræðileg fjölbreytni
Erfðafræðileg fjölbreytni innan tegunda er • 
eitt þriggja grundvallaratriða líffræðilegrar 
fjölbreytni (til viðbótar við fjölbreytni tegunda 
og fjölbreytni vistkerfa).
Hún myndar grunninn að mismuninum á • 
milli einstaklinga og tegunda auk þess að 
vera lykilþáttur í þróun.
Hún stuðlar einnig að því að tegundir geti • 
lagað sig að breyttum aðstæðum. 
Erfðafræðileg fjölbreytni er notuð markvisst • 
af ræktendum til að velja heppilega 
eiginleika eins og framleiðni eða viðnám 
gegn sjúkdómum og plágum.

Landkyn kartaflna
Kartaflan, sem er upprunalega frá Suður-Ameríku, 
kom fyrst til Norðurlandanna á 18. öldinni. Ný landkyn 
byrjuðu fljótlega að þróast út frá þessum aðfluttu 
plöntum og nokkur hundruð slíkra afbrigða eru talin 
hafa lifað af á Norðurlöndunum. Landkyn kartaflna 
eru afkastaminni og næmari fyrir sjúkdómum en 
nútímaafbrigði. Lögun þeirra er óregluleg svo erfiðara 
getur verið að skræla þær, en þær hafa sterkara 
kartöflubragð. Sum landkyn geta legið lengur í dvala 
en nútímaafbrigði án þess að spíra, sem hentar vel fyrir 
landbúnað á norðlægum breiddargráðum. SÞ lýstu árið 
2008 alþjóðlegt ár kartöflunnar með það að markmiði 
að beina athygli heimsins að lykilhlutverki kartöflunnar 
í baráttunni við hungur og fátækt í heiminum. Myndin 
sýnir finnskar rauðar kartöflur af landkyni, Lemin 
punanen. 
Mynd: Merja Hartikainen/MTT

Norsk rauð Vestlandsnaut (Vestlandsk raudkolle) 
Rauðbrúnu, kollóttu norsku Vestlandsnautin voru 
ræktuð úr staðbundnum nautgripakynjum frá Lyngdal 
og Rogalandi snemma á 20. öld. Ákveðið var á 9. 
áratug síðustu aldar að halda þessu kollótta kyni 
hreinræktuðu í viðurkenningarskyni við gildi gamalla 
landkynja. Kollótta einkennið er ríkjandi í nautgripum og 
sérlega algengt hjá landkynjum. Rauð Vestlandsnaut 
eru smávaxin. Í upphafi 20. aldarinnar vógu kýr alla 
jafna aðeins um 300 kg. Nú á dögum vega þær um 
450 kg, á meðan Ayrshire-kýr vega til dæmis um 550 
kg. Norska erfðamiðstöðin ber ábyrgð á að halda 
kynstofninum við en það kemur sér vel að nokkrir 
áhugasamir bændur hafa einnig valið að rækta hann. 
Í dag eru til 313 kýr og 29 naut til undaneldis af rauða 
Vestlandsnautakyninu. Mikilvægi þess að miðla 
upplýsingum um gamla búskaparhætti og hvernig á að 
halda slík landkyn nýtur stöðugt meiri viðurkenningar. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ræktunarafbrigði, gömul landkyn og plöntuafbrigði, sem og villta ættingja þeirra. 
Altæk aðgerðaáætlun FAO um erfðaauðlindir plantna og samningur SÞ um líffræðilega 
fjölbreytni skylda bæði undirritunarríkin til að vernda allar erfðaauðlindir, þ. á m. 
fjölbreytt landkyn búfjár og afbrigði nytjaplantna, og að nýta þær með sjálfbærum hætti. 

Best er að varðveita ræktunarafbrigði landkynja með því að rækta þau á sveitabæjum 
eða í görðum á þeim svæðum þar sem þau þróuðust fyrst, eða eins nálægt 
upprunalegum vaxtarsvæðum þeirra og auðið er. Einnig er hægt að rækta þau á 
rannsóknarstofum í tilraunaglösum með tilbúnu undirlagi. Þá er hægt að varðveita fræ 
í genabönkum við viðeigandi rannsóknarstofuskilyrði fyrir hægan vöxt, eða djúpfryst í 
fljótandi köfnunarefni. 

Alþjóðlegur fræbanki sem þjónar sem varabanki fyrir fræbanka um allan heim var 
stofnaður á Svalbarða árið 2008. Alþjóðlega fræhvelfingin á Svalbarða, sem stundum 
er einnig kölluð „örkin hans Nóa“ eða „Dómsdagshvelfingin“, inniheldur fræ allra 
nauðsynlegra nytjaplantna. Fyrri öryggisgeymsla Norræna genabankans var í yfirgefinni 
námu djúpt í sífreranum á Svalbarða.

Útbreiðsla lífrænnar ræktunar hefur aukið framtíðarmöguleikana á að varðveita landkyn 
nytjaplantna enda geta staðbundin afbrigði hentað betur fyrir lífrænar ræktunaraðferðir 
en venjulega ræktun þar sem þau nota ekki eins mikið af áburði og nútímaafbrigði.  

Erfðaefni landkynja búfjár er varðveitt í lifandi dýrum á sveitabæjum og í genabönkum 
sem geyma fósturvísa og sýni kynfrumna. ESB niðurgreiðir ræktun landkynja með 
umhverfisverkefnum í dreifbýli. Landkyn eru nú einnig notuð á ákveðnum friðlýstum 
náttúrusvæðum og útivistarsvæðum til að viðhalda hefðbundnu landslagi, enda geta 
þau þrifist í náttúrulegum högum þar sem þau nærast á margvíslegum plöntum. Lítil 
framleiðni þeirra er fremur lítilvæg þegar þau eru haldin í slíkum tilgangi. Einnig má 
flytja lifandi dýr eða plöntur á ný svæði til að vernda þau. Eitt dæmi um slíkt er tilraun til 
að flytja hóp dökkra norrænna býflugna (Apis mellifera mellifera) frá Læsø í Danmörku 
til Suður-Grænlands, þar sem engar villtar býflugur finnast. Norræni genabankinn fyrir 
búfé var settur upp árið 1984 til að varðveita erfðaefni staðbundinna landkynja.

Landkyn sem hluti menningarsögu okkar
Landkyn plantna og dýra eru stór hluti af dreifbýlissvæðum Norðurlandanna og 
endurspegla einnig sögu landbúnaðar og matargerðar á svæðinu. Útlit þeirra getur 
einnig sagt okkur ýmislegt um fagurfræðileg og nytjaleg gildi bændanna sem fyrstir 
ræktuðu þau. Ef þessi afbrigði glatast myndi það vissulega rýra menningarlega arfleifð 
okkar. Því ætti að varðveita landkyn vegna sögulegs gildis þeirra sem og vegna 
erfðaefnis þeirra. Þá geta þau líka verið verðmæt í menntunar- og rannsóknatilgangi. 

Mikilvægt er að setja verndun erfðafræðilegrar fjölbreytni landkynja nytjaplantna og 
búfjár í forgang innan landbúnaðarstefnu sérhvers lands.

Grænlenskur sleðahundur (Qimuttoq)
Grænlensku sleðahundarnir þróuðust frá úlfum fyrir 
þúsundum ára og komu ásamt landnemum Grænlands 
frá vesturhluta Síberíu. Þeir gelta ekki heldur spangóla 
eins og úlfar og þeir geta étið frosið kjöt. Þeir eru 
vinnuhundar og henta ekki sem gæludýr. Fyrir um 
10–15 árum voru þeir 30.000 talsins en nú eru aðeins 
20.000 eftir. Þeim fer enn fækkandi, ekki síst vegna 
þess að hver hundur étur allt að 400 kg af kjöti og 
fiski árlega, en einnig vegna þess að vélsleðar hafa 
víða komið í stað hundasleða. Ræktendur reyna 
stöðugt að tryggja að engin kynblöndun verði við 
önnur hundaafbrigði. Kynið er lögverndað með lögum 
um sleðahunda og hunda- og kattahald. Flestir hlutar 
Grænlands eru sannarlega umráðasvæði grænlenska 
sleðahundsins þar sem einu aðrir hundarnir sem leyfðir 
eru á þessum svæðum eru þjónustuhundar, sem verða 
að vera ófrjóir. Ekki má fara með sleðahunda til þeirra 
hluta Suðvestur-Grænlands þar sem aðrir hundar eru 
leyfðir. 
Mynd: Carsten Egevang/ARC-PIC.COM

Færeyski hesturinn (Føroyskt ross)
Smáhestar Færeyja eru með elstu og hreinræktuðustu 
hestakynjum sem til eru. Erfðafræðilega eru þeir 
skyldastir hestum frá Suður-Englandi og Íslandi, en þeir 
líkjast einnig hestum sem fluttir voru til Evrópu frá Asíu 
í kringum 200 e.Kr. Þeir voru fyrst fluttir til eyjanna af 
keltneskum og skandinavískum landnemum. Þeir hafa 
m.a. aðlagað sig á þann hátt að þeim vex þykkt hár fyrir 
vetur á norðurslóðum. Þeir voru fjölmargir í Færeyjum 
þar til búskaparhættir breyttust á 19. öldinni og mikið 
af vinnuaflinu fluttist úr landbúnaði yfir í sjávarútveg. 
En þessir sterku en smávöxnu hestar hentuðu ekki til 
vinnu með plóga eða önnur verkfæri svo bændur fluttu 
í staðinn inn vinnuhesta frá Noregi og Íslandi. Þessum 
viðfelldnu smáhestum fækkaði niður í aðeins fjóra 
áður en færeyska smáhestasambandið var stofnað 
til að bjarga landkyninu. Nú er höfð vandleg stjórn á 
smáhestunum sem eru u.þ.b. 40 frjó dýr. Mynd: Anna 
Louisa Joensen.

kýr sauðkind hestur geit svín hæna gæs býfluga hundur kanína

Finnland 3 3 1 1 1* 1 - - 3 -

Svíþjóð 6 3 3 2 1 6 2 1 - 1

Noregur 6 3 3 1 - 1 2 1 7 -

Danmörk 5 3 3 3 2 3 - 1 4 1

Ísland 1 1 1 1 - 1 - - 1 -

Grænland - - - - - - - - 1 -

Færeyjar 1 1 1 - - - - - - -

* útdautt

Tafla: Fjöldi landkynja búfjár á Norðurlöndunum

Heimildir er að finna á:
www.environment.fi/nordicnature>Fact sheets > Nordic landraces


