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Udfordringer med invasive arter og problemarter er et stigende problem mange 
steder i verden, også i Danmark. I modulet får du et historisk overblik over ud-
viklingen af problematikken, viden om hvad en invasiv art er, viden om hvad en 
problemart er, kendskab til relevante arter for naturforvaltning i Danmark, og 
et overblik over lovgivningen. Dertil bliver bekæmpelsesmetoder gennemgået og 
kendskab til arternes livscyklus så den bedste metode kan vælges.
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INVASIVE ARTER HISTORISK
Kendskabet til invasive arter går tilbage til 1800-tallet, hvor Charles Darwin før-
ste gang beskrev dem som en kuriositet mere end en trussel mod naturen. I 1957 
beskrev Charles S. Elton for første gang invasive arter som et problem, og bogen 
’The Ecology of Invasions of Animals and Plants’ (1958) er stadig blandt de mest 
citerede kilder til viden om invasive arter og deres ageren. 

Invasive arter blev fra starten først og fremmest beskrevet, når de var et problem 
ift. produktion i land-, skov- og havebrug. Men i 1992 underskrev Danmark 
sammen med 167 andre lande Biodiversitetskonventionen i Rio de Janeiro. 
Konventionen anser biologiske invasioner som en af de største trusler mod den 
biologiske mangfoldighed, og landene er forpligtet til at begrænse biologiske 
invasioner, hvor det er passende og muligt. 

Gennem 1990’erne begyndte invasive arters trussel mod økosystemer og bio-
diversiteten for alvor at blive et forskningsområde, og problemerne blev mere 
kendt i den almene befolkning. De økonomiske konsekvenser af invasive arter 
på globalt plan (hvad enten det gælder bekæmpelse eller skader forårsaget af 
arterne) blev i 2002 opgjort til 1,5 trillioner US$ årligt, og tallet er næppe blevet 
mindre siden.

I 2009 blev den første nationale handlingsplan for invasive arter i Danmark ved-
taget. Der er stadig stort fokus på invasive arter, og handlingsplanen blev opda-
teret i 2017. Planen indeholder 36 handlinger, som vha. monitering, forskning, 
vidensdeling, forvaltning og lovgivning skal begrænse udbredelsen af invasive 
arter.

Bestand af den inva-
sive Kæmpe-bjørneklo 
(Heracleum mantegaz-
zianum) (Foto: Gerard 
M (wikimedia)

https://mst.dk/media/143350/handlingsplan_invasive-arter_juni17.pdf
https://mst.dk/media/143350/handlingsplan_invasive-arter_juni17.pdf
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HVAD ER EN INVASIV ART?
Der findes flere forskellige definitioner af invasive arter, se boks 1. Miljøstyrelsen 
bruger en definition fra Biodiversitetskonventionen (COP 6, beslutning VI/23). 
Denne definition er den mest brugbare for naturforvalteren, da den ikke omfat-
ter de ukrudtsarter, der primært er af betydning for landbruget. 

 
 
Definition på invasive arter  
(Kollmann, J., Roelsgaard, J. S., Fischer, M., Nielsen, C. D., 2010)

Der findes flere forskellige definitioner:

”En art, underart eller lavere taxon … der som følge af menneskelig akti-
vitet … findes uden for sit oprindelige geografiske udbredelsesområde og 
uden for rækkevidden af sit spredningspotentiale” (IUCN 2000)

”En art, der spreder sig i rum og tid og har negative effekter på arter, der 
allerede er til stede, hvor den spreder sig til”  (Alpert, P; Bone, E; Holzapfel, 
C, 2000)

”En ikke-hjemmehørende art, hvis introduktion og/eller spredning truer 
den biologiske mangfoldighed”   (Miljøstyrelsen, 2017). Der tages udgangs-
punkt i denne definition på denne undervisningsportal.

En biologisk invasion kan opfattes som en proces, hvor flere trin skal være op-
fyldt, for at en art kan betegnes som invasiv (Fig. 1).

 
 
En invasiv, ikke-hjemmehørende art kendetegnes altså ved at sprede sig hastigt, 
skabe store bestande og ved at have negative konsekvenser for de naturlige øko-
systemer. De negative konsekvenser af invasive arter består normalt i, at arten 
udkonkurrerer hjemmehørende arter, bliver en ny prædator i økosystemet eller 
ændrer habitatet for hjemmehørende arter.

Transport 
fra oprindelses- 
område

Etablering i  
det introducerede 
område

Spredning
(vegetativt eller  
ved frøspredning)

Fig. 1.  
De fire trin i invasi-
onprocessen (Koll-
mann, J., Roelsgaard, 
J. S., Fischer, M., 
Nielsen, C. D., 2010)

Effekter på  
biodiversitet
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Introduktionen af invasive arter kan være sket med fuldt overlæg eller ved tilfæl-
dig, uønsket transport. Flere af de mest kendte invasive arter er indført til Dan-
mark, fordi arterne havde positive egenskaber for land-, skov- eller havebruget, 
som man ville udnytte. Således er f.eks. rynket rose (Rosa rugosa), kæmpebjør-
neklo (Heracleum mantegazzianum), glansbladet hæg (Prunus serotina), bjergfyr 
(Pinus mugo) og japansk pileurt (Fallopia japonica) indført med fuldt overlæg 
og er blevet brugt i læhegn, vildbeplantninger, skovbruget eller som prydplan-
ter. Andre arter som iberisk skovsnegl/dræbersnegl (Arion lusitanicus) menes at 
være bragt tilfældigt til forskellige europæiske lande via jord- og plantemate-
riale, som ”blind passager”. Almindelig vandpest menes at være spredt ved, at 
akvarier er blevet tømt i søer og åer.

I 2018 var der registreret over 2.400 indførte arter i Danmark. Heraf var 131 ar-
ter (5%) klassificeret som invasive. Der er derfor mange indførte arter, som kan 
eksistere i Danmark uden tilsyneladende at skabe problemer for de naturlige øko-
systemer. Kun et fåtal af de invasive arter er regulerede i lovgivningen (Fig. 2).
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Fig. 2. 
Skematisk fremstilling af de forskellige arter. Grå repræsenterer de hjemmehørende arter, blå de 
indførte arter, gul problemarter og rød de invasive arter. Yderste firkant repræsenterer arter, som 
af den ene eller anden årsag er uønskede. Den inderste firkant repræsenterer arter, som er regu-
lerede af lovgivning, forvaltningsplaner eller anden offentlig forvaltning (modificeret fra Jes Søe 
Pedersen, Københavns Universitet)

Hjemmehørende

Regulerede

Problemarter

UønskedeInvasiveIndførte
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Hvad gør arter invasive?
Det er normalt svært at sige, hvilke mekanismer der helt konkret gør, at en art 
optræder invasivt. Men en række økologiske og evolutionære hypoteser har væ-
ret foreslået. Se boks 2

 
10 årsager til, at en art kan blive invasiv  
(Kollmann, J., Roelsgaard, J. S., Fischer, M., Nielsen, C. D., 2010)

1. Hypotesen om naturlig overlegenhed forklarer, at nogle arter pga. 
deres livshistorie er mere konkurrencedygtige end andre.

2. Tom niche hypotesen forklarer, at der kan være ressourcer, som den 
invasive art er bedre til at udnytte, end de naturligt hjemhørende arter. 
Dette er specielt tydeligt på øer og andre steder, hvor naturlig indvan-
dring er vanskelig.

3. Hypotesen om biotisk modstand omhandler et bestemt plantesam-
funds modstand mod invasioner. Typisk vil artsrige plantesamfund være 
mere modstandsdygtige end de artsfattige.

4. Tilpasning til forstyrrelse forudsiger, at arter, der er tilpasset til men-
neskelig eller naturlig forstyrrelse, klarer sig bedre end arter uden den-
ne tilpasning. Dette kan forklare, hvorfor europæiske arter er mere hyp-
pige som invasive arter end andre kontinenters arter.

5. Hypotesen om mutualistfordeling betyder, at mange plantearter er 
afhængige af andre organismer, som de indgår i et mutualistisk for-
hold med.  ’Invasionsnedsmeltning’ optræder, når ikke-hjemmehørende 
planter og ikke-hjemmehørende mutualister hjælper hinanden med at 
etablere sig i et nyt område. Man ser ofte, at én invasiv art hjælper an-
dre invasioner på vej.

6. Enemy-release-hypotesen beskriver, at en art trives særligt godt i et 
nyt område, hvor den er fri for sin naturlige fjende. En fordel, som de 
hjemmehørende arter ikke har.

7. Novell-weapon-hypotesen beskriver, at de invasive arter kan have bio-
kemiske mekanismer som f.eks. allelopatiske egenskaber, som er ukend-
te for arterne i det invaderede økosystem.

8. Founder-event-hypotesen beskriver kolonisering af nye områder med 
relativt få individer. Den begrænsede, genetiske variation resulterer, i at 
den indførte art opfører sig anderledes end den oprindelige population.

9. Hypotesen om evolutionært øget konkurrenceevne beskriver, at ar-
ten i mangel på naturlige fjender kan re-allokere ressourcer fra forsvar 
til forøget vækst.

10. Hybridiseringshypotesen beskriver, at arter, der hybridiserer, ofte ken-
detegnes ved en abnorm høj vækstkraft, der kan udnyttes til at invadere 
nye habitater.

BOKS 2
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Der findes invasive arter inden for alle grupper af organismer, og der er stor for-
skel på, hvor meget fokus der er på grupperne. Pattedyrene er den gruppe, der 
formentlig har størst bevågenhed i Danmark. Især arter som brun rotte (Rattus 
norvegicus), amerikansk mink (Neovison vison), mårhund (Nyctereutes procyo-
noides) og vaskebjørn (Procyon lotor) får opmærksomhed.  Brun rotte er den art, 
der bruges flest ressourcer på at bekæmpe – flere end for samtlige andre arter i 
Danmark. 

Ud over pattedyrene er der stort fokus på invasive planter (ekskl. alger), som 
samtidig er den gruppe, der har flest invasive arter i EU (Fig. 3). De resterende 
organismer har kun beskeden bevågenhed.

Fig. 3.
 En oversigt over de 
forskellige grupper 
af organismer, der 
er invasive i Europa 
(Kommisionen for  
De Europæiske  
Fællesskaber, 2008)

Planter 51,9 %

Makroalger 1,3 %

Bløddyr 9,1 %

Krebsdyr 10,4 %

Fisk 16,9 %

Amfibier og krybdyr 1,3 %

Fugle 1,3 %

Pattedyr 6,5 %

Insekter 1,3 %
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INVASIVE ARTER I NATURPLEJEN
Portalen Praktisk Naturforvaltning henvender sig til kommende forvaltere af 
naturområder. En række af de 131 invasive arter i Danmark falder uden for 
portalens fokusområde. Dette gælder f.eks. marine organismer samt akvatiske 
organismer i søer. En række invasive, landlevende organismer har en meget be-
grænset udbredelse, eller de er arter, som i praksis ikke bekæmpes. Endelig er 
der en række invasive vildtarter, hvis regulering og bekæmpelse falder inden for 
området vildtforvaltning, hvorfor de ikke hører hjemme i nærværende modul. 

Dette modul fokuserer på arter, som forfatterne opfatter som relevante i rela-
tion til forvaltning af terrestriske naturområder, vandløb og vandhuller. For en 
udtømmende liste over invasive arter i Danmark henvises til Miljøstyrelsens liste 
over invasive arter. Der føres en løbende screening af indførte arter for deres 
invasive potentiale baseret på et scoresystem med en række parametre. Listen 
kan bl.a. bruges til at undgå, at der sker anvendelse af potentielt invasive arter.

Invasive arter, som vurderes som væsentlige for den praktiske naturforvaltning, 
er opgjort i tabel 1. For specifikke artsbeskrivelser henvises til Miljøstyrelsens 
portal via links fra tabellen.
 
Tabel 1. Oversigt over invasive arter samt henvisning til artsspecifikke  
bekæmpelsesvejledninger på Miljøstyrelsens portal for invasive arter. 

Invasive plantearter Bekæmpelsesvejledning

(* =  link)

*Almindelig vandpest  
(Elodea canadensis)

*Bekæmpelse af almindelig vandpest

*Bjergfyr  
(Pinus mugo)

Nedskæring og fjernelse af træ, grot (grene 
og toppe) samt frømateriale. Efterfølgende 
manuel optrækning af fremspirede træer.

*Bynke-ambrosie  
(Ambrosia artemisiifolia)

*Bekæmpelse af bynke-ambrosie

*Canadisk bakkestjerne  
(Conyza canadensis)

*Bekæmpelse af canadisk bakkestjerne

*Contortafyr  
(Pinus contorta)

Nedskæring og fjernelse af træ, grot (grene 
og toppe) samt frømateriale. Efterfølgende 
manuel optrækning af fremspirede træer.

*Engelsk vadegræs  
(Spartina anglica)

Koordineret indsats langs kyststrækninger 
er nødvendig. Sprøjtning, tildækning eller 
græsning i kombination med rydning med 
buskrydder. Flere forsøg er nødvendige for 
at få viden nok til at sikre en effektiv be-
kæmpelse. *Det invasive vadegræs  (spartina 
anglica) i Stavns Fjord, Samsø - et forvalt-
ningsmæssigt perspektiv

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/artsbeskrivelser/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/artsbeskrivelser/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/tiltag/handlingsplan-for-invasive-arter/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/almindelig-vandpest/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/almindelig-vandpest/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-vandpest/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/bjergfyr/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/bjergfyr/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/bynke-ambriose/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/bynke-ambriose/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-bynke-ambrosie/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/canadisk-bakkestjerne/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/canadisk-bakkestjerne/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-canadisk-bakkestjerne/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/contortafyr/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/contortafyr/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/engelsk-vadegraes/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/engelsk-vadegraes/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/det-invasive-vadegraes-spartina-anglica-i-stavns-fjord-samsoe-et-forvaltningsmaessigt-perspektiv/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/det-invasive-vadegraes-spartina-anglica-i-stavns-fjord-samsoe-et-forvaltningsmaessigt-perspektiv/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/det-invasive-vadegraes-spartina-anglica-i-stavns-fjord-samsoe-et-forvaltningsmaessigt-perspektiv/
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*Glansbladet hæg  
(Prunus serotina)

*Bekæmpelsesvejledning til glansbladet hæg

*Canadisk gyldenris  
(Solidago canadensis) og *Sildig gyl-
denris (Solidago gigantea)

*Bekæmpelse af invasive gyldenris arter

*Japansk pileurt  
(Reynoutria japonica,  
syn.: Fallopia japonica)

*Bekæmpelse af pileurt

*Kæmpe-balsamin  
(Impatiens glandulifera)

*Bekæmpelse af kæmpe-balsamin

*Kæmpe-bjørneklo  
(Heracleum mantegazzianum) 

*Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

*Mangebladet lupin  
(Lupinus polyphyllus)

*Bekæmpelse af mangebladet lupin

*Pastinak  
(Pastinaca sativa)

*Bekæmpelse af pastinak

*Rynket rose  
(Rosa rugosa)

*Bekæmpelse af rynket rose

*Rød hestehov  
(Petasites hybridus)

*Bekæmpelse af rød hestehov.
Bemærk, at det for rød hestehov, som ved 
flere andre arter, er væsentligt at rengøre 
udstyr efter slåning for at undgå spredning 
til nye områder.

*Smalbladet vandpest  
(Elodea nuttallii)

*Bekæmpelse af vandpest

Invasive dyrearter Bekæmpelsesvejledning

*Amerikansk mink  
(Neovison vison)

*Bekæmpelse af amerikansk mink

*Mårhund  
(Nyctereutes procyonoides)

*Bekæmpelse af mårhund

*Signalkrebs  
(Pacifastacus leniusculus)

*Bekæmpelse af signalkrebs

http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/glansbladet-haeg/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/glansbladet-haeg/
http://mst.dk/media/117344/glansbladethg_endeligrapport.pdf
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/gyldenris/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/gyldenris/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/gyldenris/
http://mst.dk/media/116844/urt_gyldenris.pdf
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/japanpileurt/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/japanpileurt/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/japanpileurt/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/kaempe-balsamin/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/kaempe-balsamin/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-kaempe-balsamin/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/kaempebjoerneklo/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/kaempebjoerneklo/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-bjoerneklo/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/mangebladet-lupin/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/mangebladet-lupin/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-mangebladet-lupin/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/pastinak/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/pastinak/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-af-pastinak/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/rynket-rose-hyben/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/rynket-rose-hyben/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-af-rynket-rose-uden-brug-af-pesticider/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/roed-hestehov/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/roed-hestehov/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-roed-hestehov/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/smalbladet-vandpest/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/smalbladet-vandpest/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-vandpest/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/mink/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/mink/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-mink/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/maarhund/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/maarhund/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-maarhund/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krebsdyr/signalkrebs/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krebsdyr/signalkrebs/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-signalkrebs/
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LOVGIVNING OM INVASIVE ARTER
Invasive arter er reguleret i lovgivningen på europæisk plan. EU-forordningen 
indebærer:
 · Et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, anvende og udsætte de 

mest problematiske invasive ikke-hjemmehørende arter på EU-plan.
 · At EU-landene skal sørge for grænsekontroller og indføre et overvågningssy-

stem, der kan opdage forbudte arter. De skal også indføre foranstaltninger, 
der kan opdage de arter, der kommer ind i Europa ved et tilfælde.

 · At når et EU-land opdager, at en forbudt art er kommet ind i EU, skal det 
øjeblikkeligt sørge for at forhindre arten i at sprede sig. 

 · At for arter, der allerede er blevet eller som bliver vidt spredt, skal EU-lande-
ne indføre foranstaltninger til at holde dem under kontrol. 

Listen over invasive arter reguleret af EU-lovgivningen findes på Miljøstyrelsens 
hjemmeside om invasive arter i EU.

På nationalt plan er der i Naturbeskyttelsesloven § 31, stk. 3 og 4 mulighed for, 
at miljøministeren kan udstede forbud mod, at en række invasive plante- og dy-
rearter kan udsættes uden særlig tilladelse. Bekendtgørelsen med listen over de 
omfattede arter trådte i kraft 1. januar 2018. Det må forventes, at listen læner 
sig op af arterne beskrevet i Handlingsplan mod invasive arter fra 2017. Kommu-
nerne kan med bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo pålægge 
private ejere at bekæmpe kæmpe-bjørneklo.

Desuden er der i følgende love bestemmelser med betydning for invasive arter: 
jagtloven, fiskeriloven, vejledning for udsætning af fisk, krebs og bløddyr i ferske 
vande samt i ballastkonventionen. 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/
https://mst.dk/media/133121/handlingsplan_mod_invasive-arter.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192102
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PROBLEMARTER
I naturforvaltning er der en række hjemmehørende arter, der er problematiske, 
og de er nært beslægtet med invasive arter. Dem kalder vi ’problemarter’. 

En problemart kan defineres som: En hjemmehørende art med kraftig vækst og 
spredning, som truer målet for naturtypen på et givent område (Fig 2). I prak-
sis er problemarter planter, men f.eks. gråand (Anas platyrhynchos) kan opfat-
tes som en problemart, når den danner store kolonier, som i kombination med 
franskbrødsfodring eutrofierer søer. 

Problemarter breder sig ofte i forbindelse med ekstensivering af driften, eller 
de spredes i forbindelse med naturpleje eller andre forstyrrelser af vegetatio-
nen, der medfører blottet jord, hvor problemarternes frø kan spire. Problemarter 
spredes desuden langs transportkorridorer, via vind- og vandspredning, slåma-
skiner samt græsningsdyr. 

Metoderne til bekæmpelse tæller de samme som beskrevet for invasive arter, 
og anbefalingerne er ligeledes artsspecifikke. I Tabel 2 er opgjort de vigtigste 
problemarter i naturforvaltningen med henvisning til artsbeskrivelser samt vej-
ledning i kontrol/bekæmpelse. 

Lovgivningen om problemarter er mindre direkte end for invasive arter. Men 
problemarter er reguleret af lovgivningen, når de eksempelvis truer udpegnings-
grundlaget på NATURA-2000 områder, naturtyper i paragraf 3-områder eller 
målet med fredninger.
 
Tabel 2. Beskrivelse af problem art samt artsspecifikke bekæmpelses-
vejledninger 

Problemart  
(* =  link til artsbeskrivelse og kontrol/bekæmpelsesvejledning)

*Ager-tidsel (Cirsium arvense)

*Bjerg-rørhvene (Calamagrostis epigejos), Se desuden filmen om bekæmpelse af 
bjerg-rørhvene på Kalvebod Fælled (se modulside på portalen)

*Blåtop (Molinia caerulea) 

*Eng-brandbæger (Senecio jacobaea)

*Gyvel (Cytisus scoparius)

*Kruset skræppe (Rumex crispus)

*Lysesiv (Juncus effusus)

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/ager-tidsel/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/bjerg-roerhvene/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/blaatop/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/eng-brandbaeger/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/gyvel/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/kruset-skraeppe/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/lysesiv/
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*Store nælde (Urtica dioica)

*Ørnebregne (Pteridium aquilinum)

Bølget bunke (Deschampsia flexuosa) 

Ramsløg (Allium ursinum)

Havtorn (Hippophaë rhamnoides)

BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER OG PROBLEMARTER 
I de fleste tilfælde er det meget vanskeligt at udrydde invasive arter fuldstæn-
digt, når de først har etableret sig i et område. Der er dog enkelte undtagelser, 
f.eks. kæmpe-bjørneklo og canadisk gyldenris. For marine og akvatiske arter og 
for de fleste landlevende dyr er det normalt umuligt at udradere en invasiv art, 
når den først er etableret. Men bekæmpelse af invasive planter har en stor plads 
i naturplejen i form af friholdelse af specifikke arealer, som trues. 

Formålet med bekæmpelsen kan spænde fra at forsøge at udrydde eller bremse 
invasionen af et område pga. biodiversitets- eller landskabshensyn til slet og ret 
at holde et område frit til færdsel eller rekreation. 

Som i al anden naturpleje afhænger en bekæmpelsesindsats af, hvorvidt tilstede-
værelsen af den invasive art strider mod anvendelsen/målet med området.  Fra 
udlandet er der eksempler på meget omfattende indsatser mod f.eks. japansk 
pileurt i forbindelse med byggemodning, fordi arten kan skyde gennem asfalt 
eller gennem huse, se evt. *film. 

Fig. 4.  
Skematisk fremstilling 
af faserne i en plantes 
livscyklus under 
invasion af et område. 
Bekæmpelsesindsatsen 
målrettes et eller flere 
af disse faser. Det vil 
være det mest effektive 
fra starten at forhin-
dre spredning til et nyt 
område.

Etablering

Frøsætning

Vegetativ  
vækst

Frøspredning

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/store-naelde/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/oernebregne/
https://www.youtube.com/watch?v=xw1irzxDsXc
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Ved bekæmpelse af invasive planter sættes ind mod en eller flere af faserne i en 
plantes livscyklus, se fig. 4. Det er mest effektivt at forhindre spredning fra star-
ten, inden arten er etableret. Når først arten er etableret, sættes der ind i andre 
dele af livscyklus, afhængig af den invasive art og invasionens intensitet og alder. 

Metoderne til bekæmpelse afhænger af, hvilken art, der skal bekæmpes, formålet 
med bekæmpelsen, lovgivningen på bekæmpelsesarealet, invasionens intensi-
tet, tilstedeværende ressourcer samt lokalitetsspecifikke karakteristika som jord-
bundstype og farbarhed for maskiner (Fig. 5).

 
 
Den mest effektive bekæmpelse vil i mange tilfælde kræve en kombination af 
forskellige metoder samt konsekvent opfølgning. Timing af bekæmpelsen kan 
desuden være afgørende for indgrebets succes. 

Fig. 5.  
Væsentlige faktorer, 
der påvirker valg af 
plejemetode for en 
given invasiv art på et 
givent areal.

Invasive art  
og sprednings- 

poentiale

Lovgivning på 
bekæmpelses-

areal

Invasionens 
intensitet

Formål med 
bekæmpelsen

Jordbund og 
farbarhed for 

maskiner

Tilgængelighed 
af  

ressourcer**

** (herunder maskiner og græsningsdyr)

Valg af  
plejemetode
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Det er vigtigt at sætte sig ind i metoderne for en given art, inden man går i gang 
med at bekæmpe den. F.eks. kan slåning uden opfølgning revitalisere arter som 
f.eks. japansk pileurt (Reynoutria japonica) og rynket rose (Rosa rugosa), og ik-
ke-rengjorte redskaber kan i mange tilfælde være med til sprede arterne. Derfor 
er det for de fleste arter nødvendigt at lave en strategi for bekæmpelsen (Boks 3). 
 
 

Strategi for bekæmpelse af invasive planter (Buttenshøn, 2015):

 · Kortlæg forekomsterne
 · Informér løbende og inddrag lodsejere og borgere
 · Stop spredning til nye lokaliteter
 · Iværksæt en systematisk bekæmpelse
 · Udryd nye bevoksninger, så snart de dukker op
 · Følg op på afsluttet bekæmpelse i mindst to vækstsæsoner
 · Anvend forskellige kombinationer af bekæmpelsesmetoder,   

afpasset efter de lokale forhold

For at kunne bekæmpe invasive arter effektivt er det vigtigt at få befolkningens 
hjælp. Det er både i forhold til at indberette forekomster, at undlade at anvende 
arten og bekæmpe arten på privat grund.  Således havde indsatsen mod kæm-
pe-bjørneklo næppe været effektiv uden befolkningens negative fokus på arten. 

I den forbindelse har det været en fordel, at arten nu er almindelig kendt som 
”giftig” pga. de udslet, som saften fra planten kan give på hud i kombination 
med sollys. En egenskab, som flere hjemmehørende arter i skærmplantefamilien, 
i parentes bemærket, også har. 

Anderledes vanskeligt forholder det sig med begrænsning af udbredelsen af arter 
som f.eks. rynket rose. Den opfatter mange borgere positivt pga. blomsternes 
udseende og duft, de mange spiselige hyben og den store udbredelse i sommer-
husområder langs kysten, hvor kun få prydplanter trives. Her er det vanskeligt at 
overbevise befolkningen om problemet med arten. Frem til 2017 har det været 
lovligt at sælge og udplante rynket rose på trods af, at den har været klassificeret 
som invasiv. Det har lovgivning fra 2017 imidlertid sat en stopper for. 

BOKS 3
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METODER TIL BEKÆMPELSE AF UØNSKEDE, TERRESTRISKE PLANTER
Bekæmpelse af invasive planter og problemarter spænder normalt over meto-
derne i følgende liste. For vejledning til bekæmpelse af den enkelte art, henvises 
til Tabel 1 og 2. Priserne for udførsel af de her beskrevne bekæmpelsesmetoder 
er i de fleste tilfælde meget varierende. De afhænger desuden af lokale forhold, 
afstand til den entreprenør, der skal udføre opgaven, transportafstand mellem 
bestande og den ønskede kvalitet. 

I det følgende er der givet enkelte eksempler for udførsel af nogle af bekæmpel-
sesmetoderne baseret på cases. Priserne skal – de steder, hvor de er nævnt – læ-
ses og anvendes med ovenstående væsentlige forbehold. 

Ud over de her beskrevne metoder bekæmpes mange af arterne, specielt proble-
marterne, også som et led i den normale pleje af et givent naturareal. Det kan du 
læse om i Modul 3 - Plejemetoder.

Slåning
Slåning anvendes ved en lang række invasive arter og problemarter, men er 
normalt betinget af, at der sker opfølgning. Afhængig af opgavens type anven-
des le, kratrydder samt en række forskellige maskinbårne slåningsredskaber som 
f.eks. slagleklipper og rotorklipper. Se evt. *film om Slagleklipper - opbygning 
og funktion. 

Et eksempel fra Randers Kommune på en effektiv bekæmpelse af en problemart 
er slåning af ørnebregne. Bekæmpelsen foregår ved at slå ørnebregnerne hver 
gang, de når en højde på ca. 20 – 30 cm. og så tidligt, at de ikke når at folde 
bladene ud. Slåningen foretages flere gange i løbet af sommeren med kratrydder 
eller f.eks. slagleklipper og gentages om nødvendigt flere gange de følgende år. 

Ofte vil 4 – 6 gange være tilstrækkeligt til, at græs eller anden vegetation tager 
over. Ørnebregne kan stort set ikke bekæmpes på anden rationel måde, da de få 
virksomme herbicider ikke er tilladt i Danmark. Græsning er ikke en mulighed, 
da ørnebregne indeholder stoffer, der kan forgifte græsningsdyrene, der også 
undgår dem. Men dyrenes tramp kan hæmme udbredelsen af ørnebregne, spe-
cielt når dyrene - som det ofte er tilfældet - anvender områder med ørnebregne 
som hvilested.

Manuel oprykning
Manuel oprykning er mere effektiv end slåning, da rødderne (eller dele heraf) 
fjernes. Metoden har den ulempe, at mineraljord blottes, hvilket øger risiko for 
frøspiring. Planterne må ikke være ret store, og selvom de er små, kan det være 
fysisk hårdt arbejde at trække dem op. Metoden kan derfor kun anbefales ved 
små, spredte forekomster af f.eks. glansbladet hæg, canadisk gyldenris, mange-

https://video.ku.dk/slagleklipper-opbygning-og
https://video.ku.dk/slagleklipper-opbygning-og
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bladet lupin, bynkeambrosie og kæmpe-balsamin. Se evt. *filmen om metoder til 
bekæmpelse af gyldelris. Til manuel optrækning af mindre træer og buske er der 
udviklet særlige redskaber f.eks. Extractigator/gyvelsnapper. Redskaberne gør 
det muligt at fjerne større planter end ellers, og de medfører en moderat forbed-
ring af arbejdsmiljøet. Se evt. *film om optrækning med Extractigator.

Glansbladet hæg.  
Foto: Skovskolen

https://video.ku.dk/metoder-til-bekaempelse-af
https://video.ku.dk/metoder-til-bekaempelse-af
https://www.youtube.com/watch?v=q3_P0p1ZSUg
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Maskinel oprykning
Oprykning ved hjælp af maskiner har samme fordele og ulemper som manuel 
oprykning. Maskinel oprykning foretrækkes frem for maskinel opgravning ved 
store individer af f.eks. glansbladet hæg. Ved maskinel oprykning anvendes ren-
degraver med kæde omkring træet.

Manuel opgravning 
Manuel opgravning kan være et alternativ til manuel oprykning af f.eks. glans-
bladet hæg 

 
Maskinel opgravning
Maskinel opgravning kan være et alternativ til manuel opgravning ved store 
forekomster af f.eks. glansbladet hæg (Prunus serotina) og rynket rose (Rosa 
rugosa). 

Som et led i LIFE REDCOHA projektet blev der i 2013-2018 testet en række be-
kæmpelsesmetoder for rynket rose (Rosa rugosa) i klitområder langs Vestkysten. 
Resultaterne af metoden er endnu ikke opgjort. Prisen for opgravning af rynket 
rose-buske og begravning under flere meter sand samt manuel optrækning af 
sporadisk genvækst året efter var 17 kr./m2. Se evt. *filmen om opgravning/
nedgravning af rynket rose på portalen).

Opgravning og  
begravning af rynket 
rose i klitområder 
langs Vestkysten.  
Foto: Skovskolen
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Knusning og fræsning
Fræsning kan anvendes som metode til bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa). 
Til bekæmpelse af rynket rose (Rosa rugosa) er der udviklet særlige redskaber 
til fræsning af rødderne (biorotor og kranfræser). Biorotoren er en traktorbåren 
specialfræser med ca. 25 cm lange tænder, der slynger rødderne og overjordiske 
plantedele op i luften, hvorved de ideelt set lander oven på jorden. Herefter kan 
de nemt fjernes. 

Pris for anvendelse af den biorotor, der anvendes i *filmen, er 2,7-4,7 kr./m2 

afhængigt af terræn. Metoden bruges på jævnt terræn. Resultatet af metoden er 
endnu ikke opgjort. 

Kranfræseren er en kranbåren fræser, der monteres på kranen af en skovnings-
maskine. Kranfræseren er en modifikation af en grenknuser med fastmonterede 
15 cm lange tænder. Kranfræseren egner sig til hældende terræn, men minder 
ellers om biorotoren. Overjordiske plantedele skal dog først fjernes med knus-
ning. Prisen er 7,7 kr./m2 for knusning og kranfræsning. Resultatet af metoden 
er endnu ikke opgjort. 

Redskaber (kranfræse, 
øverst, og biorotor, 
nederst) udviklet til 
knusning og fræsning 
af rynket rose. Foto: 
Skovskolen
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Ved begge redskaber er det nødvendigt at fræse et antal meter uden for de eksi-
sterende buske for at få fat på alle rødder. Det forventes, at op til 6m bufferzone 
kan være nødvendig, men det er endnu ikke undersøgt. I alle tilfælde må man 
forvente mindst to gange med fræsning og et efterfølgende behov for manuel 
optrækning af sporadisk genvækst. 

Rodstikning
Rodstikning anvendes først og fremmest til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Me-
toden er god til bekæmpelse af små, spredte forekomster. Roden stikkes over 
med en skarp spade under vækstpunktet umiddelbart under jordoverfladen. Se 
evt. *film, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. 

 
Skærmkapning
Skærmkapning anvendes først og fremmest til bekæmpelse af kæmpebjørneklo i 
en strategi, hvor der også indgår rodstikning. Skærmene kappes af hvert år i 2-3 
år, inden frøsætning og før rodstikning påbegyndes. Hermed udsultes frøbanken, 
der ellers ville spire efter rodstikning. Se evt. *film, bekæmpelse af kæmpe-bjør-
neklo.

Harvning
2-3 gange harvning i sæsonen anvendes til mindre bestande af rynket rose på 
fladt terræn som efterbehandling efter nedskæring.

 
Græsning
Græsning kan anvendes til bekæmpelse af flere forskellige invasive plantearter, 
herunder japansk pileurt, rynket rose og kæmpebjørneklo. I Randers kommune 
har man erfaret, at rotationsgræsning (læs mere om dette i Modul 3 – Plejeme-
toder) på selv ret små naturområder kan være den letteste og billigste metode til 
bekæmpelse af store eller små forekomster af kæmpebjørneklo. 

En af fordelene ved rotationsgræsning er, at der er god kontrol med græs-
ningstrykket. Det sikrer den fornødne bekæmpelse. Selv små arealer kan drives 
rationelt, og bekæmpelsen kan derfor ofte være konkurrencedygtig ift. andre 
metoder. 

Hvis dyrene ikke er vant til at æde kæmpebjørneklo, undgår de at spise dem. 
Men når først ét får (eller ged, ko og hest) begynder at æde kæmpebjørneklo, 
følger resten hurtigt efter. Derfor kan det anbefales at have erfarne dyr med i 
flokken. Hvis der er grøftekanter eller andre dele af arealet, som dyrene ikke har 
adgang til, skal de øvrige bjørneklo bekæmpes på anden vis.

https://www.youtube.com/watch?v=bQe9yxCduKc
https://www.youtube.com/watch?v=bQe9yxCduKc
https://www.youtube.com/watch?v=bQe9yxCduKc


20 |   Praktisk naturforvaltning 

Tildækning
Slåning af invasive arter og efterfølgende grundig tildækning med fiberdug eller 
plast er en omkostningstung metode, der dog lokalt kan udrydde de fleste arter 
fuldstændigt. Fotosyntese forhindres, rødderne udsultes og planterne vil dø i 
løbet af 2-4 vækstsæsoner. 

Tildækning med plastik blev også afprøvet for rynket rose i LIFE REDCOHA-pro-
jektet langs Vestkysten. Det kostede 78-130 kr./m2 afhængig af terræn. For at 
holde plastdugen på plads brugte man sandsække. Resultaterne af metoden er 
endnu ikke opgjort, men foreløbige resultater virker meget lovende. Se *filmen 
om tildækning af rynket rose på portalsiden. 

Tildækning af rynket 
rose som bekæmpel-
sesmetode. 
Foto: Skovskolen.
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Udskygning
Udskygning er at plante skyggende træer over, i og omkring invasive arter. For-
målet er, at manglen på lys svækker eller udrydder den invasive art på det på-
gældende sted. Træer til udskygning udvælges ud fra deres krav til lokalitet. Pil 
(Salix sp.) og rødel (Alnus glutionosa) er foreslået til udskygning af rød hestehov 
(Petasites hybridus) og japansk pileurt (Reynoutria japonica) langs vandløb. Me-
toden mangler dog tilbundsgående dokumentation.

 
Afbrænding
Der eksperimenteres med afbrænding som bekæmpelsesmetode af sitkagran (Pi-
cea Sitchensis) i Lille Vildmose. Afbrændingen udføres under moderat tørre vejr-
forhold på mosepartierne med 0-3 m høj opvækst af sitkagran (Picea Sitchensis). 
Afbrænding af mose, engpartier og hede med problemarten bjerg-rørhvene (Cal-
amagrostis epigejos) i det tidlige forår bortskaffer dødt plantemateriale og gør, at 
kreaturer under højt græsningstryk kan græsse de friske skud. Det kan reducere 
eller eliminere arten. Afbrænding kan desuden bortskaffe plantemateriale efter 
f.eks. slåning, nedskæring eller optrækning.

 
Nedskæring
Nedskæring af træer anvendes typisk for glansbladet hæg (Prunus serotina) og 
bjergfyr (Pinus mugo). For glansbladet hægs vedkommende er formålet at fjerne 
frøproducerende træer, inden en bekæmpelse af opvæksten sættes i gang. For 
bjergfyr på sandede lokaliteter kan hele bevoksninger ryddes effektivt med en 
mindre opfølgning, hvor man fjerner genvækst.

Kemisk bekæmpelse
Kemisk bekæmpelse går typisk ud på at sprøjte med herbicidet glyphosat. Meto-
den kan anvendes på flere af de invasive plantearter, men metoden er i mange 
tilfælde ikke tilstrækkelig alene. På offentlige arealer samt § 3 arealer, kræver 
sprøjtning særlig godkendelse. Sprøjtemidler kan påføres på mange forskellige 
måder, manuelt som maskinelt, på bladende eller injiceret i stænglerne. 

Sprøjtning blev også afprøvet i LIFE REDCOHA-projektet langs Vestkysten. 
Sprøjtning med glyphosat med rygsprøjte to gange i vækstsæsonen i to år koste-
de 20 kr./m2. Særligt sprøjtning sidst i vækstsæsonen umiddelbart inden løvfald 
synes effektiv. Resultaterne af metoden er endnu ikke opgjort, men ser umiddel-
bart lovende ud, selvom mindst endnu en sæsons sprøjtning af sporadisk gen-
vækst må forventes. Desuden testede man stødsmørring med glyphosat for at 
begrænse skaderne på omkringstående vegetation. Forsøget er endnu ikke fær-
digt, men virker umiddelbart ikke særligt effektiv. Prisen er minimum 29 kr./m2.
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Biologisk bekæmpelse
Biologisk bekæmpelse består i at indføre en ny art, der er naturlige fjende til 
den invasive art i dennes naturlige habitat. Udfordringen er at være sikker på, at 
den nyindførte art ikke selv bliver invasiv og beskadiger økosystemerne i det nye 
habitat. Eftersom den invasive art trives under de klimatiske forhold i dens nye 
habitat, er der nemlig stor sandsynlighed for at dens naturlige fjende vil kunne 
det samme. Der er således flere dårlige eksempler på biologisk bekæmpelse end 
gode. Biologisk bekæmpelse af figencactus (Opuntia stricta) i Australien er et af 
de få eksempler på en vellykket biologisk bekæmpelse af en invasiv art, selvom 
den indførte møl Cactoblastis cactorum, senere blev et problem andre steder. Se 
evt. *film om biologisk bekæmpelse af figenkaktus.  

Brug af biologisk bekæmpelse er en effektiv og relativt sikker metode i lukke-
de systemer såsom drivhuse. Men den nu invasive harlekinmariehøne er netop 
indført til bekæmpelse i drivhuse. I Danmark er der endnu ikke givet tilladelse 
til biologisk bekæmpelse af invasive arter, men i England forskes der i biologisk 
bekæmpelse af japansk pileurt. Se evt. *film om forskning i biologisk bekæmpel-
se af japansk pileurt. Der kendes ikke nogen effektive eller godkendte metoder 
til biologisk bekæmpelse af invasive terrestriske arter i Danmark, men der findes 
nogle eksempler med vandpest - se afsnittet `bekæmpelse af akvatiske planter.

BEKÆMPELSE AF AKVATISKE PLANTER
Vandløb og vandhuller huser en række problemarter som f.eks. enkelt pinds-
vineknop (Sparganium emersum) og tykskulpet brøndkarse (Nasturtium offici-
nale). De to arter vokser hurtigt og spreder sig nemt. Det betyder, at vandløb 
og søer vokser til med plantemateriale, og der bliver mindre plads til vandet. 
Problemerne opstår, fordi landbruget først og fremmest ønsker, at vandløb skal 
bortlede vand. Rationel oprensning med mejekurv favoriserer disse arter, som 
har kraftig genvækst. Se modul 3 – Plejemetoder for mere information om vand-
løbsvedligehold.

Almindelig samt smalbladet vandpest er invasive akvatiske planter med relevans 
for naturplejen. Det er særdeles vanskeligt at bekæmpe disse arter. Derfor er 
det i første omgang væsentligt ikke at sprede plantemateriale til nye levesteder. 
Metoderne til bekæmpelse tæller tildækning med plast, tørlægning af søen, hvor 
arten forekommer (hvilket i de fleste tilfælde ikke er en mulighed) eller indfø-
relse af den ikke hjemmehørende græskarpe (Ctenopharyngodon idella). Denne 
planteædende karpe kan ikke formere sig i det danske klima, men dens hastige 
omsætning af plantemateriale kan give eutrofiering i vandet. Biologisk kontrol 
med fisk medfører altså en negativ effekt, og udsættelse af ikke hjemmehørende 
græskarper kræver derfor en §3 tilladelse fra kommunen og dispensation fra Mil-
jøstyrelsen. Mekanisk fjernelse medfører en stor risiko for yderligere spredning, 
idet selv små fragmenter vil kunne leve videre. Mere information om vandpest. 

https://www.youtube.com/watch?v=uGMu4Fy3Hu4
https://www.youtube.com/watch?v=xw1irzxDsXc
https://www.youtube.com/watch?v=xw1irzxDsXc
https://www.nobanis.org/globalassets/speciesinfo/e/elodea-callitrichoides/elodea.pdf
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METODER TIL BEKÆMPELSE AF INVASIVE DYR
Invasive dyr er en problematik under fagområdet vildtforvaltning. Området er i 
periferien af kurset ”Praktisk Naturforvaltning”, som portalen Praktisk Naturfor-
valtning dækker. Her nævner vi derfor kun enkelte klassiske eksempler på dyr, 
som landskabsforvalteren ofte er i berøring med.

Bekæmpelse af invasive dyr er normalt vanskeligere end invasive planter. Meto-
derne består i at regulere bestanden ved bortskydning eller indfangning. 

I bekæmpelse af mårhund anvendes fangst med såkaldte judasdyr. Judasdyr be-
tyder, at man indfanger en tæve og mærker den med radiosender. Tæven skal 
også steriliseres.  Tæven tiltrækker hanner, som kan findes vha. radiosenderen 
og bortskydes. Se evt. *film om fangst med judasdyr. 

Amerikansk mink reguleres lokalt. Arten må skydes hele året af personer med 
jagttegn og jagtretten på et givent område. Til regulering må der desuden anven-
des fælder, der enten fanger minken levende eller dræber den. Det kræver dog 
dispensation af bruge dræbende fælder. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCWLegKXgWI
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