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Pastinak

Vild pastinak er beslægtet med pastinak fra ur-

tehaven. Uden for haven breder den sig meget 

kraftigt og udkonkurrerer andre planter. Plan-

tesaften er giftig på samme måde som saften 

fra kæmpe-bjørneklo.

Kap roden over med en spade lidt under jord-

overfladen eller hiv hele planten op, hvis jorden 

er fugtig. Det er vigtigt at få alle frø med.

Bynke-ambrosie

Denne plante er stærkt allergifremkalden-

de og er derfor et meget stort problem, 

hvis man har pollenallergi. Riv eller grav 

planten op. At klippe eller beskære den kan få 

planten til at vokse kraftigt. Benyt altid handsker, 

når du river planten op. Frø af bynke-ambrosie 

ses ofte som forurening i solsikkefrøblandinger, da 

bynke-ambrosie findes som ukrudt i marker med solsikke. 

Vær derfor særlig opmærksom, hvis du fodrer fugle med 

blandinger der indeholder solsikkefrø.

Meget mere info

Du kan læse meget, meget mere om  

invasive dyr og planter på  

naturstyrelsen.dk/invasiv. Her finder 

du en bl.a. en opdateret liste over 

alle invasive dyr og planter i Dan-

mark, hvordan de bedst muligt be-

kæmpes, hvilke dyr og planter som 

ligner dem, men som ikke er et problem 

i Danmark osv.

Kastanie minermøl

Dette insekts larver lever i hestekastanjes 

blade. Det betyder at bladende midt på 

sommeren, bliver brun-plettede og ”kede-

lige at se på”.

Man kan rive bladene sammen 

om efteråret og aflevere til kompostering. 

Det vil betyde, færre møl angriber træet 

det følgende år.

Kendetegn

• Grove gulgrønne skærmblomster

• Bliver op til 1 m høj 

• Blomstrer i juli og august

Forveksling

• Alm. bjørneklo

Kendetegn

• 0,5 m høj

• Grønrødlige, behårede stængler

• Stilkede blade

• Blomstrer i august og oktober

• Små, cremefarvede blomster

Forveksling

• Gråbynke - Forskellen ses på stænglens farve, 

som hos gråbynke er mørk rødbrun og grøn 

med rødlige passager hos bynke-ambrosie

Kendetegn

• Brune pletter på bladene

Forveksling

• Ingen
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Invasive dyr og planter 
Invasive arter er dyr og planter, der ikke hører 

hjemme i Danmark. 

De er kommet hertil ved menneskets hjælp via 

forskellige kanaler og har en negativ indflydelse på 

de dyr og planter, som er naturligt forekommende 

i Danmark.

Der er en række ting, som du selv kan gøre for at undgå 

at invasive dyr og planter spreder sig:

• Smid ikke haveaffald i naturen.

• Smid ikke jord fra haven i naturen. Både haveaffald 

og jord kan indeholde frø og plantedele fra invasive 

planter, som ikke skal spredes i naturen. 

• Haveaffald afleveres på genbrugspladsen.

• Al bekæmpelse bør starte tidligt om foråret.

• Invasive planter skal helst ikke smides på kompost-

bunken, da det kan medvirke til yderligere spredning 

af planten.

• Bekæmp dræbersnegle med fx spade og kontakt 

lokal vildtkonsulent hvis du får besøg af en mårhund.

 

Herunder er nogle af de almindelige invasive dyr og 

planter i Danmark beskrevet. Det er også beskrevet, 

hvordan du bedst bekæmper dem.

Derfor er det vigtig at vide, hvilke dyr og planter 
der er invasive, og hvordan man bekæmper dem, 

eller forhindrer dem i at sprede sig.

Mårhund

Mårhunden er en trussel mod fugle og 

små pattedyr. Mårhund må fanges i fæl-

der og reguleres hele året.

Vær særlig opmærksom på, at der ikke ligger madrester 

i haven fra fx fodring af kæledyr. Dette kan tiltrække mår-

hund. Hvis du har problemer med mårhund i din have, så 

kontakt Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent. 

Japansk pileurt og kæmpe pileurt

Den store pileurt er en meget flot, livskraftig 

staude og derfor populær som prydplante. 

Planterne kan blive flere meter høje og stå 

så tæt, at der under planterne bliver så mørkt, 

at ingen andre planter eller dyr trives. Planterne kan også 

ødelægge fx fundamenter, da de har en evne til at vokse 

igennem fx asfalt og beton.

Rynket rose

Rynket rose er den plante mange kender 

som hyben fra strandene. Rynket rose sæt-

ter så mange og tætte rodskud, at den kan 

udkonkurrere den naturlige vegetation i et om-

råde. Derfor er den uønsket. Hvis du vil grave dine planter 

op, skal du sørge for at få alle jordstængler med.

Harlekinmariehøne

Harlekinmariehønen kan true andre arter 

af mariehøns. Desuden kommer harlekin-

mariehønsene ind i husene om vinteren, 

hvor de kan sætte sig i store grupper på 

væggene. Harlekinmariehønsene fjernes 

lettest indendørs, da det er her de overvin-

trer. De kan fjernes manuelt, f.eks. med en støvsuger. 

Kendetegn

• Gullige, rødlige og grålige toner i pelsen

• Korte ben, 50-80 cm lang + ca 18 cm hale

• Halen er sort på oversiden

Forveksling

• Grævling (stribet hale)

• Ræv

Kendetegn

• Kan blive op til 4 m høj

• Danner meget tætte bestande

• Blomsterne er cremefarvede 

Forveksling

• Slangeurt

• Kærtepileurt

Kendetegn

• Fladtrykt kugleformede hyben på 2-3 cm

• Planten kan blive 0,5-1,5 m høj 

• Blomsten er mørk pink eller rosa, men kan 

også være hvid.

Forveksling

• Klitrosen, som har små, ca. 1 cm, sorte, 

kuglerunde hyben og hvide blomster 

• Hunderose, men denne plantes hyben er 

aflange og slankhalsede.

Kendetegn

• Gul til rød

• Mere rund end danske mariehøns

• 5-8 mm lang

Forveksling

• 2-plettet mariehøne 

• 7-plettet mariehøne

• 10-plettet mariehøne

• 16 -plettet mariehøne


