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1 Kortlægning af udvalgte plantearters
udbredelse
Denne rapport omfatter Leverance 2 jævnfør Miljøstyrelsens kravsspecifikation af
17. juli 2017 vedr. kortlægning af 9 udvalgte plantearters udbredelse. Baggrunden
for denne rapport er data indsamlet ved relevante myndigheder og offentlige
databaser i efteråret 2017. Disse data er beskrevet nærmere i rapporten
”Kortlægning af invasive plantearters udbredelse ” i afsnit 2 og består af følgende
datasæt: Oplysninger indhentet til dette projekt fra 98 danske kommuner,
Naturdatabasen, Winbio, DanBIF (Atlas Flora Danica), Invasive arter.dk og
REFDCOHA projekt data (for registrering af rynket rose).
I nærværende rapport beskrives de 9 plantearters biologi med fokus på den
enkelte arts spredningsmønster og bekæmpelse i afsnit 2, og det vurderes på den
baggrund, om de indsamlede data er tilstrækkelige til at iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats. De samlede vurderinger om, hvorvidt data er tilstrækkelige
til en national -, regional - eller kommunal konkret bekæmpelsesindsats
opsummeres i afsnit 3.

1.1 Definition af bekæmpelsesindsats
En bekæmpelsesindsats kan foretages på flere niveauer. Bekæmpelsesindsatsen
for kæmpe-bjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning
om bekæmpelse1. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for
bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor
der findes kæmpe-bjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med
planen. Selvom der er en generel viden om at kæmpe-bjørneklo er vidt udbredt i
Danmark (hvilket dette projekt også viser) foregår bekæmpelsesindsatsen i
forhold til kæmpe-bjørneklo ikke på baggrund af konkret viden om voksesteder. På
samme måde vil andre invasive plantearter, kunne blive omfattet af en national
lovgivning, der forudsætter en bekæmpelse af arten, uden at der overalt er
registrering af det konkrete voksested. Jævnfør handlingsplan mod invasive arter
(Miljøstyrelsen, 2017a) vurderes det på baggrund af udbredelsen af særligt
problematiske plantearter om reglerne vedr. kæmpe-bjørneklo på sigt bør udvides
til også at gælde for andre særligt problematiske invasive plantearter.
En konkret bekæmpelsesindsats omfatter dog behov for en mere konkret viden om
de enkelte arters voksesteder, da resultatet af den konkrete bekæmpelsesindsats
er, at arten på kort sigt eller i løbet af en årrække fjernes fuldstændig fra det
registrerede voksested. Her bidrager dette projekt for nogle af arterne og i nogle
kommuner med konkret viden om voksesteder (punktregistreringer). De mest
omfattende og landsdækkende datasæt (Atlas Flora Danica og Naturdatabasen)
omfatter dog udelukkende viden om tilstedeværelse af den invasive planteart et
eller andet sted indenfor et afgrænset areal/polygon. Her vil en konkret
bekæmpelsesindsat f.eks. i forbindelse med kommunal drift og pleje af grønne
områder og naturområder være afhængig af en besigtigelse udført af kvalificeret
fagpersonale, da voksesteder for den enkelte bestand eller plante ikke kan
udpeges konkret indenfor polygonen uden yderligere eftersøgning. Eftersøgningen
vil omfatte en analyse af typiske voksesteder for de enkelte arter (f.eks.
smalbladet vandpest i vandløb, rynket rose på tør sandet lysåben jord og
gyldenrisarter langs veje og udyrkede lysåbne arealer). Således vil en konkret
bekæmpelsesindsats være afhængig af, at der afsættes tid og personalemæssige

1 Bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2016 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
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ressourcer ikke blot til den egentlige bekæmpelsesindsats, men også til en
nøjagtig kortlægning af artens faktiske voksested.
Endelig kan bekæmpelsesindsatsen tilrettelægges som en informationskampagne
målrettet ejere og brugere af naturområder. Dette sker i dag via Miljøstyrelsen
hjemmeside2, der indsamler og videreformidler viden om invasive arter i Danmark.
Miljøstyrelsen har desuden lavet flere målrettede informationskampagner vedr.
invasive arter i Danmark: ”Invasive arter i haven”3, ”De invasive pattedyr og
fugle”4 og ”Kæledyr i naturen”5.

2

Vurdering af de invasive plantearter
I afsnit 2.2 til 2.9 beskrives de invasive plantearter, der er omfattet af denne
opgave. For hver enkelt art vurderes det, om den eksisterende viden om artens
udbredelse er tilstrækkelig til, at der kan iværksættes en konkret
bekæmpelsesindsats af de enkelte bestande på nationalt -, regionalt - eller
kommunal plan.
Hvis kortlægningen viser, at der enten ikke er tilgængeligt data, eller at de
eksisterende data ikke er tilstrækkelige til at et nationalt, fyldestgørende
udbredelseskort kan udarbejdes, er det identificeret og beskrevet i rapporten:
Delopgave 3. Omkostningseffektive metoder til at oparbejde nationale
udbredelseskort.

2.1 Metode
Atlas Flora Danica-projektet, der foregik imellem 1992 og 2012, er den nyeste
landsdækkende botaniske inventering, hvor Danmark er blevet inddelt i 5x5 km
”ruder”. Ud af i alt 2.228 ruder er 1.300 ruder blevet grundigt undersøgt, og den
enkelte art er registreret indenfor en 100x100 m rude. 5x5 km ruderne er
registreret som såkaldte ”Præsensruder” (arten er tilstede) eller ”Absensruder”
(arten er ikke fundet og er således enten ikke tilstede i ruden, eller arten er så
sjælden i ruden, at den ikke er registreret). Det er vurderet i Atlas Flora Danica
projektet, at 65-85 % af de i hver rude reelt forekommende taxa er fundet. De ni
invasive plantearter, der indgår i denne rapport, er (bortset fra smalbladet
vandpest) fysisk store arter, og der er derfor stor sandsynlighed for, at de enkelte
arter faktisk er registreret indenfor ruden, hvis de er til stede (bortset fra
smalbladet vandpest). På samme måde vurderes det, at arten med stor
sandsynlighed ikke er til stede, hvis den ikke er registreret i ruden (bortset fra
smalbladet vandpest).
Beskrivelserne af arternes biologi, spredningsmønster og bekæmpelse danner
grundlag for en vurdering af, om de indsamlede data er tilstrækkeligt grundlag til
en konkret bekæmpelsesindsats på nationalt -, regionalt - og kommunalt plan.
Dette illustreres for hver art i en figur, der viser de danske kommuner, og hvor
vurderingerne af datagrundlaget for hver kommune er omsat til en farvekode, der
beskrives i Tabel 2.1 nedenfor.

2 http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/
3 http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/deinvasive-arter/invasive-arter-i-haven/
4 http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/
5 http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvadkan-jeg-selv-goere/forebyggelse/kaeledyr-i-naturen/
4

Miljøstyrelsen

Tabel 2.1: Farvekode brugt til
vurdering af, om
kortlægningen er tilstrækkelig
til at iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
Farvekoden fremgår af kort i
afsnit 2.2 til 2.9

Farvekode

8. december 2017

www.niras.dk

Beskrivelse

Grøn

Kortlægningen (der er udarbejdet i delopgave 1. Indsamling af data)
vurderes at være tilstrækkelig til, at der kan iværksættes konkrete
bekæmpelsesindsatser. Data er omfattende (eller mindre omfattende
= negativ data – dette vurderes i hvert enkelt tilfælde) og fra flere
kilder (både Atlas Flora Danica, Naturdata, kommune-data og evt.
data fra andre databaser).

Gul

Kortlægningen (der er udarbejdet i delopgave 1. Indsamling af data)
vurderes at være mangelfuld inden for visse geografiske områder, og
derfor vil den sandsynligvis ikke være tilstrækkelig til, at der kan
iværksættes konkrete bekæmpelsesindsatser. Data kan være
omfattende, men evt. kun fra enkelte datakilder. Data fra Atlas Flora
Danica kan være omfattende, men understøttes ikke af andre data.
Registreringer i Atlas Flora Danica omfatter under 50 % af de
inventerede ruder.

Rød

Kortlægningen (der er udarbejdet i delopgave 1. Indsamling af data)
vurderes at være utilstrækkelig til, at der kan iværksættes konkrete
bekæmpelsesindsatser. Der er således få data fra alle kilder i den
enkelte kommune.

Grå

Kategorien er anvendt hvor der hverken foreligger data fra
kommunen (delopgave 1. Indsamling af data), og hvis data fra andre
datasæt er meget begrænset/ikke tilstede. Det er derfor ikke muligt at
vurdere, om datagrundlaget er tilstrækkeligt.

Som udgangspunkt vurderes tilstrækkelighed af data på baggrund af registreringer
fra projektet Atlas Flora Danica, da disse vurderes at være af høj faglig kvalitet
med en ensartet og reproducerbar og landsdækkende registreringsmetode.
Antallet af inventerede ruder i Atlas Flora Danica-projektet i de enkelte kommuner
inddrages i vurderingerne. En manglende registrering i en rude kan både skyldes,
at ruden ikke er omfattet af Atlas flora Danica-projektet, eller at arten ikke findes i
ruden (negativ registrering). Ingen registreringer af en art i Atlas Flora Danicaprojektet (Absensrude) kan således også give farvekoden Grøn eller Gul, hvis
baggrunden for, at arten ikke er registreret, er, at den sandsynligvis ikke findes i
ruden – og dermed vil datagrundlaget være delvist tilstrækkeligt til at lave en
bekæmpelsesindsats på kommunalt plan. Hvis det vurderes, at arten på baggrund
af Atlas Flora Danica er regelmæssigt til stede i kommunen, men hvis andre
datakilder ikke bekræfter dette, vurderes data som udgangspunkt at være
utilstrækkelige.
Vurderingerne af registreringer af de enkelte arter sammenholdes med artens
biologi og spredningsmønstre. Ved spredningsmønstre forstås mekanismer til
introduktion og spredning af arten herunder spredningspotentialet.
Spredningsmønstret kan f.eks. være langs veje, eller langs vandløb.
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Hvis data er lokalt sammenfaldende fra flere forskellige datasæt, forstærkes
vurderingen af, at der er tilstrækkelige registreringer til, at der kan foretages en
konkret bekæmpelsesindsats og vurderingerne flyttes ”op i farveskalaen”.
Som udgangspunkt er alle data uanset alder brugt som vurderingsgrundlag
undtagen for kæmpe-bjørneklo. Det skyldes, at kæmpe-bjørneklo som den eneste
art systematisk er bekæmpet igennem de seneste år, og at ældre data derfor kan
være misvisende i forhold til artens nuværende udbredelse. Derfor er kun data
yngre end 10 år (fra 2007 til 1. nov. 2017) medtaget i vurderingsgrundlaget.
For alle arterne er samtlige indsamlede datasæt gennemgået for hver enkelt
kommune, og det er vurderet, om de samlede registreringer er tilstrækkelige til at
iværksætte en konkret bekæmpelsesindsats. Vurderingerne for hver enkelt art er
opsummeret i en tabel, der indgår som bilag 1 til denne rapport. Den samlede
vurdering af, hvorvidt datagrundlaget for hver af de invasive plantearter er
tilstrækkeligt til at iværksætte en bekæmpelsesindsats i hver enkelt kommune, er
desuden vist på et landsdækkende kort, som er indsat i afsnit 2.2 til 2.9.
Data vurderes kun på regional plan, hvis det er relevant for den enkelte art, dvs.
hvis arten viser tydelige regionale forskelle.
Nationalt vil artens udbredelse som udgangspunkt betegnes som nationalt
utilstrækkeligt kendt til at der kan foretages en konkret bekæmpelsesindsats, hvis
der er mere end 50 % af landets areal, der er vurderet rødt (utilstrækkelig kendt),
gult (mangelfuldt kendt) eller gråt (ikke registreret). Ligeledes vil artens
udbredelse betegnes som nationalt tilstrækkeligt registreret, hvis der er mere end
50 % af landets areal, der er vurderet grønt. En konkret bekæmpelsesindsats
defineres som en indsats, hvor det vurderes, at artens voksested kan genfindes
indenfor den registrerede polygon (eller ved en punktregistrering) af kvalificeret
fagpersonale (personer, der kan genkende artens typiske voksested og desuden
kan foretage en korrekt artsbestemmelse).

Rynket rose i efterårsfarver
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2.2 Japanpileurt (Reynoutria japonica)
Artens biologi

Japanpileurt er en 1-3 meter høj flerårig plante, hvis naturlige udbredelsesområde
er Japan, Kina og Korea. Planten blev indført til Europa for ca. 150 år siden. Arten
danner ofte meget tætte bestande og skygger derfor alle andre planter væk.
Japanpileurt visner ned om vinteren, men overlever som jordstængler og formerer
sig udelukkende vegetativt (Miljøstyrelsen, 2017b). De underjordiske dele af
japanpileurt kan nå 2 meter ned i jorden og brede sig op til 7 meter ud fra
centrum af planten. Japanpileurt kan vokse både tørt og vådt, i skygge og sol og i
saltholdig jord.

Artens spredningsmønster

Japanpileurt spredes hovedsagligt ved rodskud, men også helt små stykker af frisk
stængel kan sætte rod og danne en ny plante. Dette betyder, at den bl.a. kan
spredes via jordfyld fra genbrugspladser. Japanpileurt har øjensynlig været under
kraftig spredning i Danmark i de seneste årtier og findes ofte langs veje og
banestrækninger, ved vandløb, i klitlavninger, levende hegn, vejkanter, skovbryn
og omkring bebyggelser . Arten spredes ikke med frø, da den ikke danner
spiredygtige frø.

Artens bekæmpelse

Japanpileurt kan være svær at bekæmpe pga. artens omfattende rodnet og
kraftige vækst. Nyetablerede planter kan rykkes op og fjernes (Buttenschøn,
2013). Etablerede bestande kan opgraves (maskinelt) og fjernes. Slåning kan kun
hindre en yderligere spredning af arten – ikke bekæmpe den. Slåning skal
foretages hyppigt (hver 4. uge – eller mindst 4 gange i løbet af vækstsæsonen),
og i mindst 10 år for at andre arter får plads. Efter et par år med hyppige
slåninger kan frekvensen nedsættes til 2 om året. Også afslået materiale fjernes,
da afslåede stængler kan skyde på ny. Bekæmpelse med harvning kan udpine
planterne. Græssende dyr (heste og kvæg) æder gerne friske skud af japanpileurt,
og græsning kan derfor med fordel iværksættes efter afslåninger i maj og juni.
Afgræsning kan ikke udrydde japanpileurt, men holde den nede. Før der sættes
afgræsning på et område med japanpileurt, skal gamle, tørrede stængler fjernes,
da dyrene kan skære sig på dem (Alberternst, B. & Böhmer, H.J., 2011). Plantning
af skyggeplanter kan desuden hindre eller begrænse en yderligere spredning.
Arten kan skæres ned og efterfølgende dækkes af med (tyk)
plastic/presenning/bassinfolie. Det er vigtigt, at der ikke er huller, hvor lys kan
trænge igennem. Tildækningen skal nå minimum 3 meter uden for bevoksningen,
og nye skud, der vokser op uden for tildækningen, skal løbende fjernes. Endeligt
kan japanpileurt bekæmpes med glyphosat efter slåning eller ved nyopvækst. Det
offentliges forbrug af Glyhosat/sprøjtemidler skal dog holdes på et minimum jf.
pesticidaftalen fra april 2017.
Der er desuden med skiftende held gjort forsøg med bekæmpelse af arten med
gasbrænder, fræsning og biologisk bekæmpelse.

2.2.1

Udbredelse og vurdering af data
Arten er udbredt i hele landet og er fundet i 77,5 % af Atlas Flora Danica-ruderne.
En del kommuner har gennemført registreringer af arten, og det må forventes, at
arten findes i samme omfang som i disse kommuner i resten af landet, idet arten
er registreret i størstedelen af landet. Arten er dog mindre almindeligt registreret i
Nordvestjylland.
På nationalt plan vurderes datagrundlaget for artens udbredelse at være
tilstrækkeligt til at kunne iværksætte en konkret bekæmpelsesindsats under
forudsætning af, at de eksisterende data bliver fulgt op af konkrete registreringer
af levesteder indenfor de registrerede polygoner.
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% af samlet areal

22.045

51,03%

20.348

47,10%

809

1,87%

0

0,00%

Figur 2.1: Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af Japanpileurt
er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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2.3 Japan x kæmpe-pileurt (Reynoutria x bohemica)
Artens biologi

Arten er en hybrid imellem japanpileurt og kæmpe-pileurt. Japan x kæmpe-pileurt
danner ofte meget tætte bestande og skygger derfor alle andre planter væk. Japan
x kæmpe-pileurt visner ned om vinteren, men overlever som jordstængler og
formerer sig udelukkende vegetativt (Miljøstyrelsen, 2017b). De underjordiske
dele af japan x kæmpe-pileurt kan nå 2 meter ned i jorden og brede sig op til 7
meter ud fra centrum af planten. Japan x kæmpe-pileurt kan vokse både tørt og
vådt, i skygge og sol og i saltholdig jord.

Artens spredningsmønster

Japan x kæmpe-pileurt spredes hovedsagligt ved rodskud, men også helt små
stykker af frisk stængel kan sætte rod og danne en ny plante. Dette betyder, at
den bl.a. kan spredes via jordfyld fra genbrugspladser. Japan x kæmpe-pileurt har
øjensynlig været under kraftig spredning i Danmark i de seneste årtier og findes
langs veje og banestrækninger, ved vandløb, i klitlavninger, levende hegn,
vejkanter, skovbryn og omkring bebyggelser. Arten spredes ikke med frø, da den
ikke danner spiredygtige frø.
Hybriden vurderes dog at have bedre regenereringsevne end dens ophav, og
vurderes derfor at kunne spredes til hele landet (Miljøstyrelsen, 2017b).
Arten bekæmpes på samme måde som japanpileurt (se afsnit 2.2).

Artens bekæmpelse

2.3.1

Udbredelse og vurdering af data
Japan x kæmpe-pileurt er kun registreret meget få steder i landet. Data fra
Herning Kommune, der øjensynligt har gjort en særlig indsats for at registrere
arten, tyder dog på, at arten er langt mere almindelig end data fra resten af landet
viser. Det vurderes derfor, at arten kan være overset, evt. fordi den bliver
forvekslet med japanpileurt og kæmpepileurt. Det vurderes på baggrund af
registreringer af udbredelsen af japan x kæmpe-pileurt, at arten ikke er
tilstrækkeligt registreret til at kunne lave en konkret bekæmpelsesindsats
nationalt. Arten vil dog blive bekæmpet sammen med japanpileurt og kæmpepileurt, hvoraf japanpileurt vurderes at være tilstrækkeligt registreret. Derfor
vurderes det, at den samlede registrering af de tre store pileurter er tilstrækkelig
til at kunne iværksætte en konkret bekæmpelsesindsats på nationalt plan, såfremt
alle tre arter ønskes bekæmpet.
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% af samlet areal

1.324

3,06%

0

0,00%

15.901

36,81%

25.976

60,13%

Figur 2.2: Kommunalopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af Japan x
kæmpe-pileurt er tilstrækkelig
til at iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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2.4 Kæmpe-pileurt (Reynoutria sachalinensis)
Artens biologi

Kæmpe-pileurt er ikke så almindelig som de andre invasive pileurt-arter, men
derudover svarer artens biologi til de to andre pileurtarter i dette projekt
(Miljøstyrelsen, 2017b). Det vil sige at kæmpe-pileurt ofte danner meget tætte
bestande og skygger derfor alle andre planter væk. Kæmpe-pileurt visner ned om
vinteren, men overlever som jordstængler og formerer sig udelukkende vegetativt
(Miljøstyrelsen, 2017b). De underjordiske dele af kæmpe-pileurt kan nå 2 meter
ned i jorden og brede sig op til 7 meter ud fra centrum af planten. Kæmpe-pileurt
kan vokse både tørt og vådt, i skygge og sol og i saltholdig jord.

Artens spredningsmønster

Kæmpe-pileurt spredes hovedsagligt ved rodskud, men også helt små stykker af
frisk stængel kan sætte rod og danne en ny plante. Dette betyder, at den bl.a. kan
spredes via jordfyld fra genbrugspladser. Kæmpe-pileurt spredes hovedsagligt ved
menneskets hjælp og findes typisk langs veje, ved vandløb og andre
transportkorridorer. Arten spredes ikke med frø, da den ikke danner spiredygtige
frø.
Arten har sandsynligvis endnu ikke nået sit maksimale spredningspotentiale i
Danmark.
Arten bekæmpes på samme måde som japanpileurt, men vurderes at være mere
følsom overfor slåning end japanpileurt (se afsnit 2.2). Således vil arten kunne
bekæmpes med slåning og efterfølgende græsning i løbet af få år, samt med
rodstikning to gange om året i 2-3 år.

Artens bekæmpelse

2.4.1

Udbredelse og vurdering af data
Kæmpe-pileurt er registreret i Atlas Flora Danica projektet i 25,5 % af de
inventerede ruder. Fund er gjort i alle dele af landet, dog synes arten mindre
almindelig i Nordvestjylland. Data fra Herning Kommune tyder dog på, at arten er
langt mere almindelig, end data fra resten af landet viser, og det er derfor
sandsynligt, at arten kan være overset, evt. fordi den bliver forvekslet med
japanpileurt.
Det vurderes på baggrund af de indsamlede data, at arten ikke er tilstrækkeligt
registreret til at kunne lave en konkret bekæmpelsesindsats nationalt. Arten vil
dog blive bekæmpet sammen med japanpileurt og japan x kæmpepileurt, hvoraf
japanpileurt vurderes at være tilstrækkeligt registreret. Det vurderes derfor, at
den samlede registrering af pileurterne er tilstrækkelig til at kunne iværksætte en
konkret national bekæmpelsesindsats såfremt denne omfatter de tre store arter af
pileurt.
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Tabel 2.4: Kæmpe-pileurt.
Areal i de fire
vurderingskategorier, der er
beskrevet i afsnit 2.1.

Vurdering

8. december 2017

Areal/km2

www.niras.dk

% af samlet areal

3.699

8,56%

12.035

27,86%

25.165

58,25%

2.303

5,33%

Figur 2.3: Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af kæmpepileurt er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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2.5 Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera)
Artens biologi

Kæmpe-balsamin stammer oprindeligt fra det vestlige Himalaya (Miljøstyrelsen,
2017b). Arten er indført som prydplante, der er forvildet i naturen. Det er en
kraftig etårig urt, der bliver 1-2,5 meter høj, og som trives på fugtige næringsrige
lokaliteter i krat ved strand, langs søer, vandløb og moser, på affaldspladser og i
vejkanter. Arten dyrkes ligeledes i haver og findes i dag i hele landet (Helmisaari,
2010). Arten reagerer øjensynlig positivt på øget CO2-niveau og højere
temperaturer.

Artens spredningsmønster

Kæmpe-balsamin spredes med et stort antal frø og har således et stort
spredningspotentiale. Den spredes også via transport af haveaffald. Arten er mest
almindelig i habitater, der er påvirket af mennesker. Men på grund af artens evne
til at spredes langs vandløb, er det meget sandsynligt, at den også vil spredes til
naturområder. Kæmpe-balsamin har sandsynligvis endnu ikke nået sin maksimale
udbredelse i Danmark og er således fortsat sjælden i nogle egne af landet
(Miljøstyrelsen, 2017b). Hertil kommer, at arten er følsom overfor frost og tørke,
og fremtidige temperaturstigninger og øget nedbør kan derfor øge artens
spredning i Danmark yderligere.
Da kæmpe-balsamin er en-årig, bekæmpes den bedst ved at hindre frøsætning
ved fjernelse af planten sidst i juli. Fjernes planten for tidligt, kan den nå at
regenerere og sætte frø – fjernes den for sent, kan modne frø nå at spredes.
Kæmpe-balsamin skal bekæmpes i mindst 2-3 år i træk for at sikre, at der ikke
dukker flere planter op.

Artens bekæmpelse

2.5.1

Udbredelse og vurdering af data
Kæmpe-balsamin er registreret i Atlas Flora Danica projektet i 20,2 % af de
inventerede ruder. Arten er fundet med få registreringer i de fleste af
kommunerne. Arten er registreret i hele landet, dog med hovedvægten i
Østjylland, Fyn, Østsjælland og dele af Vestjylland og det nordlige Vendsyssel. I
mange kommuner vurderes registreringerne dog at være mangelfulde, og i en del
kommuner findes ingen data.
Det vurderes samlet, at datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt til en national
bekæmpelsesindsats.
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Tabel 2.5: Kæmpe-balsamin.
Areal i de fire
vurderingskategorier, der er
beskrevet i afsnit 2.1.

Vurdering

8. december 2017

Areal

www.niras.dk

% af samlet areal
5.960

13,80%

19.420

44,95%

15.046

34,83%

2.775

6,42%

Figur 2.4: Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af kæmpebalsamin er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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2.6 Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Artens biologi

Kæmpe-bjørneklo stammer fra Kaukasus (Miljøstyrelsen, 2017b). Arten
foretrækker fugtige voksesteder (enge, moser og langs åer) og kan her blive op til
2-5 meter høj. Kæmpe-bjørneklo ses dog også på mere tørre lokaliteter, herunder
overdrev og industriområder. Kæmpe-bjørneklo er en skærmplante, der
udelukkende formerer sig med et stort antal frø. Blomstring sker fra juni til
august.

Artens spredningsmønster

Kæmpe-bjørneklo blev indført til Danmark som prydplante i 1860’erne. Arten
spredes af mennesker og med vind og vand og langs vandløb og veje. Arten
formerer sig udelukkende ved frøspredning med frø, der falder tæt på
moderplanten (Klingenstein, F., 2007).

Artens bekæmpelse

Kæmpe-bjørneklo er omfattet af LBK nr. 958 af 10. juli 2017 om drift af
landbrugsjorde og BEK nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. På baggrund heraf kan kommunalbestyrelsen i henhold til en vedtaget
indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes
kæmpebjørneklo, at bekæmpe arten.
Kæmpe-bjørneklo bekæmpes først og fremmest ved at hindre frøsætning, da frø
kan ligge i jorden i flere år (mindst 7-8 år). Dette gøres ved
rodstikning/opgravning, slåning eller afgræsning. Mange græssende husdyr spiser
desuden gerne bjørneklo.

2.6.1

Udbredelse og vurdering af data
Kæmpe-bjørneklo er registreret i Atlas Flora Danica-projektet i 81,1 % af de
inventerede ruder. Arten er vidt udbredt i hele landet, men er mindre almindelig
langs kysterne og næsten fraværende på syd– og vestjyske hedesletter. Da
bekæmpelse af arten har haft særligt fokus i en årrække, og da kæmpe-bjørneklo
specifikt er omfattet af bekendtgørelse om bekæmpelse, har langt de fleste
kommuner mange registreringer af kæmpe-bjørneklo. Kun enkelte kommuner har
ikke indrapporteret data om kæmpe-bjørneklo.
Datamængden og nøjagtigheden af data vurderes at være tilstrækkelig til at
fortage en konkret landsdækkende bekæmpelsesindsats, enten i stil med den
eksisterende eller som en mere konkret indsats.
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Tabel 2.6: Kæmpe-bjørneklo.
Areal i de fire
vurderingskategorier, der er
beskrevet i afsnit 2.1.

Vurdering

8. december 2017

Areal/km2

www.niras.dk

% af samlet areal

32.618

75,50%

7.427

17,19%

3.148

7,29%

8

0,02%

Figur 2.5: Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af kæmpebjørneklo er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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2.7 Rynket rose (Rosa rugosa)
Artens biologi

Rynket rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien (Miljøstyrelsen, 2017b).
Arten er set i Danmark første gang i 1875. Rynket rose formerer sig både ved frø
og rodskud, og arten kan vokse overalt i klitter, langs kysten på strandenge og
strandoverdrev. Rynket rose ses desuden i vildtremiser, levende hegn og langs
veje.

Artens spredningsmønster

Hyben spises gerne af råvildt, fugle og andre dyr, og frøene kan på den måde
spredes over store afstande. Frøene tåler desuden saltvand og frugterne kan flyde
og kan derfor også spredes til småholme og strande, hvorfor arten ofte ses langs
kysten (Weidema, I., 2006).
Rynket rosekaldes også ”hybenrose”, og er udplantet mange steder omkring
sommerhusgrunde. Arten er udbredt i hele landet.
Rynket rose bekæmpes ved opgravning, afgræsning med geder, afdækning med
plastic/ukrudtsdug eller ved brug af pesticider. De fleste kommuner må dog ikke
benytte pesticider. Nye planter kan desuden trækkes op.

Artens bekæmpelse

Naturstyrelsen bekæmper rynket rose langs Vestkysten i samarbejde med flere
vestjyske kommuner6. I dette projekt knuses den overjordiske del af planten først,
hvorefter rødderne ødelægges.

2.7.1

Udbredelse og vurdering af data
Rynket rose er registreret i Atlas Flora Danica-projektet i 96,7 % af de inventerede
ruder. Arten er registreret i hele landet og er typisk meget udbredt langs hele
kysten, men der er også mange registreringer af arten inde i landet. Enkelte
kommuner i hovedstadsområdet er registeret med utilstrækkelige data/ingen data,
men dette skyldes sandsynligvis, at disse kommuner er præget af tæt bymæssig
bebyggelse, og at arten enten ikke er til stede eller er til stede i meget begrænset
omfang.
På nationalt og regionalt plan vurderes arten tilstrækkeligt registreret til at kunne
iværksætte en konkret bekæmpelsesindsats under forudsætning af at de
eksisterende data bliver fulgt op af konkrete registreringer af levesteder indenfor
de registrerede polygoner.

6 http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-saarbar-naturlangs-vestkysten/
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Tabel 2.7: Rynket rose
Areal i de fire
vurderingskategorier, der er
beskrevet i afsnit 2.1.

Vurdering

8. december 2017

Areal

www.niras.dk

% af samlet areal
34.480

79,81%

8.610

19,93%

104

0,24%

8

0,02%

Figur 2.6: Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af rynket rose
er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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2.8 Smalbladet vandpest (Elodea nuttallii)
Artens biologi

Smalbladet vandpest stammer oprindeligt fra Nordamerika og blev fundet første
gang i Danmark i 1974. Den vokser i lavvandede næringsrige søer, langsomt
flydende vandløb, damme, grøfter, spildevandstekniske anlæg og lignende
(Miljøstyrelsen, 2017b). Arten har været brugt i akvarier og havedamme og er
sandsynligvis spredt herfra. Det er en vandplante på 0,3-1,0 meter, der kun
forekommer som hunplante i Danmark og Norden (arten er tvebo). Arten er
relativt sjælden i Danmark (Josefsson, 2011).

Artens spredningsmønster

Smalbladet vandpest spredes vegetativt ved, at små stængelstykker flyder med
vandstrømmen og etablerer sig nye steder. Der udvikles ikke frø i Danmark. Da
smalbladet vandpest er meget tolerant overfor skygge, salt og eutrofiering vil den
let spredes overalt i vandsystemerne.
Hvis arten etableres i en lille sø/dam, kan den fjernes ved at udtørre denne i en
periode, da arten er meget følsom overfor udtørring. Dette kan dog forudsætte
dispensationer jævnfør naturbeskyttelsesloven.

Artens bekæmpelse

Arten bør ikke bekæmpes ved at forsøge at skære den væk, da det kan bevirke
yderligere spredning af plantemateriale, men hvis denne spredning hindres, kan
gentagne rydninger fjerne så mange næringsstoffer fra vandmiljøet, at forekomst
af arten reduceres på længere sigt. Langs vandløb kan bortskygning ved plantning
af træer bidrage til at kontrollere udbredelsen af smalbladet vandpest, men næppe
udrydde den.

2.8.1

Udbredelse og vurdering af data
Smalbladet vandpest er registreret i Atlas Flora Danica-projektet i 1,3 % af de
inventerede ruder. I Atlas Flora Danica angives arten kun for Nordøstsjælland og
Sydvestjylland mellem Kongeåen og Skjern Å. Det angives dog i Atlas Flora
Danica-projektet, at smalbladet vandpest er i hastig spredning. Datamaterialet
indsamlet i dette projekt viser da også, at arten nu er spredt til Vestsjælland,
Sønderjylland, Vestfyn, Østjylland, Samsø og Nordjylland. Mange kommuner har
få registreringer af arten, men da arten er i kraftig spredning, vurderes det at
være nok til at iværksætte en konkret handlingsplan lokalt. Kun for enkelte
kommuner er det vurderet, at datamaterialet ikke repræsenterede den reelle
udbredelse. I flere af regionerne er der mange registreringer og det vil være
oplagt at koncentrere en bekæmpelsesindsats til regionerne: Nordøstsjælland,
Nordvestsjælland, Øst- og Nordjylland samt Syd- og Vestjylland og Vestfyn. Arten
kan sandsynligvis bekæmpes sammen med alm. vandpest, der er udbredt i hele
landet. Alm. vandpest er også en invasiv planteart.
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Tabel 2.7 Smalbladet
vandpest.
Areal i de fire
vurderingskategorier, der er
beskrevet i afsnit 2.1.

Vurdering

8. december 2017

Areal km2

www.niras.dk

% af samlet areal

12.964

30,01%

2.357

5,46%

255

0,59%

27.625

63,95%

Figur 2.7. Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af smalbladet
vandpest er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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2.9 Sildig gyldenris (Solidago gigantea) og canadisk
gyldenris (Solidago canadensis)
Arternes biologi

De to arter af gyldenris behandles samtidig, da biologi, spredning og bekæmpelse
er den samme. Arterne stammer fra Nordamerika og ses første gang forvildet i
Danmark i 1866 (Miljøstyrelsen, 2017b). Sildig gyldenris er den mest almindelige
af de to arter. Gyldenris er flerårig og vokser på al slags bund – både tør, våd,
næringsrig og næringsfattig.

Arternes spredningsmønster

Gyldenris-arterne spredes med en stor produktion af meget små frø – et enkelt
skud kan producere mere end 10.000 frø (Kabuce, N. and Priede, N., 2010).
Oprindelig har gyldenris været sået i haver og har spredt sig derfra. I dag spredes
de langs infrastrukturanlæg (veje og jernbaner). De ses også i skove, hvor de har
spredt sig fra skovvejene.
Gyldenris bekæmpes mekanisk (slåning) og ved opgravning af planter og
jordstængler. Slåning i juni er øjensynligt det mest effektive tidspunkt for
bekæmpelse af planterne, hvorimod slåning (bl.a. af grøftekanter) i efteråret er
mindst effektivt (Hald, 2008).

Arternes bekæmpelse

2.9.1

Udbredelse og vurdering af data – sildig gyldenris
Sildig gyldenris er registreret i Atlas Flora Danica projektet i 55,7 % af de
inventerede ruder. Arten er registreret over hele landet og er nok den mest
almindelige af de invasive gyldenris-arter. Sildig gyldenris er mindre almindelig i
Midt-, Vest- og Sydjylland. Det er vurderet, at kun datamaterialet fra mindre end
en fjerdedel af kommunerne er tilstrækkeligt til, at der kan igangsættes en
konkret bekæmpelsesindsats. Derfor vurderes det samlet, at arten ikke er
tilstrækkeligt registreret til at kunne lave en konkret bekæmpelsesindsats
nationalt. Der er dog tilstrækkeligt med registreringer på Sjælland til at lave en
bekæmpelsesindsats regionalt her, men for resten af landet er der behov for en
yderligere kortlægning af arten.

Gyldenris sp. i blomst.
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Tabel 2.8: Sildig gyldenris.
Areal i de fire
vurderingskategorier, der er
beskrevet i afsnit 2.1.

Vurdering

8. december 2017

Areal

www.niras.dk

% af samlet areal
10.266

23,76%

9.896

22,91%

23.021

53,29%

17

0,04%

Figur 2.7: Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af sildig
gyldenris er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.

2.9.2

Udbredelse og vurdering af data – canadisk gyldenris
Canadisk gyldenris er registreret i Atlas Flora Danica projektet i 49,7 % af de
inventerede ruder. Jævnfør Atlas Flora Danica er arten er lige så udbredt i
Danmark som sildig gyldenris, men den er mere sjælden i Nord-, Vest- og
Sydjylland, samt på de sydlige øer og i Nordvestsjælland. Datagrundlaget for
canadisk gyldenris er mindre sikkert end for sildig gyldenris.
Ligesom for sildig gyldenris vurderes det, at der ikke er data nok til at lave en
national bekæmpelsesindsats. For canadisk gyldenris vurderes data fra den
sjællandske region også utilstrækkeligt til at lave en regional konkret
bekæmpelsesindsats. Men da de to invasive gyldenris-arter skal bekæmpes på
samme måde, vil det være muligt at sammenlægge arterne i en fælles
bekæmpelsesindsats regionalt på Sjælland. Data vil dog stadig ikke være
tilstrækkelige til hverken at lave en national bekæmpelsesindsats eller for de
øvrige regioner.
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Tabel 2.9: Canadisk gyldenris
Areal i de fire
vurderingskategorier, der er
beskrevet i afsnit 2.1.

Vurdering

8. december 2017

Areal

www.niras.dk

% af samlet areal
5.314

12,30%

13.594

31,47%

23.806

55,11%

486

1,13%

Figur 2.8: Kommuneopdelt
kort med vurdering af om
kortlægningen af canadisk
gyldenris er tilstrækkelig til at
iværksætte en konkret
bekæmpelsesindsats.
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3 Samlede vurderinger
Projektet har indsamlet registreringer af udbredelsen af ni invasive plantearter.
Tabel 3.1 opsummerer vurderingerne fortaget i denne rapport.
Tabel 3.1. Samlede
vurderinger om hvorvidt data
er tilstrækkelige eller ikke
tilstrækkelige til en konkret
bekæmpelsesindsats på
nationalt -, regionalt- og
kommunalt plan.

Dansk Navn

Nationalt

Regionalt

Kommunalt

Japanpileurt

Tilstrækkelig

Tilstrækkelig i alle
regioner

Tilstrækkelig i 56
kommuner

Japan x kæmpe-pileurt

Tilstrækkelig*

Tilstrækkelig*

Tilstrækkelig i 1
kommune

Kæmpe-balsamin

Ikke tilstrækkelig

Ikke tilstrækkelig

Tilstrækkelig i 11
kommuner

Kæmpe-bjørneklo

Tilstrækkelig

Tilstrækkelig i alle
regioner

Tilstrækkelig i 76
kommuner

Kæmpe-pileurt

Tilstrækkelig*

Tilstrækkelig*

Tilstrækkelig i 9
kommuner

Rynket rose

Tilstrækkelig

Tilstrækkelig i alle
regioner

Tilstrækkelig i 72
kommuner

Smalbladet vandpest

Ikke
tilstrækkelig***

Ikke
tilstrækkelig***

Tilstrækkelig i 27
kommuner

Sildig gyldenris

Ikke tilstrækkelig

Tilstrækkelig**

Tilstrækkelig i 38
kommuner

Canadisk gyldenris

Ikke tilstrækkelig

Tilstrækkelig**

Tilstrækkelig i 23
kommuner

* Tilstrækkelig, hvis arten bekæmpes sammen med japanpileurt.
** Tilstrækkelig, hvis de 2 arter af gyldenris bekæmpes sammen.
*** Smalbladet vandpest kan bekæmpes sammen med alm. vandpest, der også er
invasiv og som formodes at være nationalt mere udbredt end smalbladet
vandpest. De 2 arter har samme præference for voksested. Alm. vandpest er ikke
omfattet af denne opgave.

På baggrund af de indsamlede data vurderes det, at der for arterne japan x
kæmpepileurt, kæmpe-pileurt, kæmpe-balsamin, smalbladet vandpest, sildig
gyldenris og canadisk gyldenris ikke er tilstrækkelige data til, at der kan
iværksættes en konkret bekæmpelsesindsats nationalt. For en samlet indsats for
sildig gyldenris og canadisk gyldenris vurderes data at være tilstrækkelig til en
regional bekæmpelsesindsats på Sjælland, imens alle arterne kan bekæmpes
lokalt i én til flere kommuner. Således vurderes japan x kæmpe-pileurt kun at
være tilstrækkeligt registreret til en konkret bekæmpelsesindsats i én kommune
(Herning Kommune).
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Japan x kæmpe-pileurt og kæmpepileurt kan bekæmpes nationalt sammen med
japanpileurt, da metoder for bekæmpelse af denne art også vil bekæmpe de 2
andre arter. Ligeledes vil bekæmpelsesindsatsen for sildig gyldenris og canadisk
gyldenris også kunne foretages samtidigt, da bekæmpelsesmetoderne er ens for
de to arter og de har samme voksesteder.
Smalbladet vandpest bekæmpes mest effektivt sammen med alm. vandpest, der
er vidt udbredt i Danmark (fundet i 48,0 % af ruderne i Atlas Flora Danica). Alm.
vandpest er også en invasiv art. Ved en samlet bekæmpelse af de 2 arter kan de
indsamlede data for smalbladet vandpest være tilstrækkelige til en konkret
bekæmpelsesindsats på nationalt plan. Alligevel registreres smalbladet vandpest
samlet i nærværende projekt som utilstrækkeligt til at foretage en konkret
bekæmpelsesindsats på nationalt plan, da der ikke er indsamlet data for alm.
vandpest.
En konkret bekæmpelsesindsats omfatter i de fleste tilfælde, at eftersøgningen af
arten indenfor det registrerede område fortages af fagperson, der har erfaring
med den enkelte arts fortrukne voksested og samtidig kan fortage en korrekt
artsbestemmelse.
Arter, der er sparsomt registreret i Atlas Flora Danica-projektet, men mere
omfattende registreret i andre datasæt (smalbladet vandpest, japan x kæmpepileurt og kæmpe-balsamin), kan være under spredning, siden registreringerne er
gennemført i Atlas Flora Danica-projektet (1992-2012). Både smalbladet vandpest
(spredning i vandløb) og kæmpe-balsamin (spredning med mange frø) har store
spredningspotentialer og kan derfor være mere udbredte, end datamængderne
indsamlet i dette projekt indicerer.
For arterne kæmpe-balsamin, smalbladet vandpest, sildig gyldenris og canadisk
gyldenris redegøres der i Delopgave 3 for, hvorledes data kan suppleres, således
at der kan iværksættes en konkret bekæmpelsesindsats nationalt for disse arter.
Selvom der for flere af de undersøgte arter vurderes at være tilstrækkelig data til
at kunne foretage en konkret bekæmpelsesindsats, er data dog for alle arterne
utilstrækkelige til at der kan laves en beregning af omkostningerne ved denne
bekæmpelsesindsats. Dette skyldes, at størstedelen af de indsamlede data for alle
arter er registreringer foretaget indenfor polygoner, hvor de enkelte planter eller
bestande hverken er registreret med nøjagtig placering eller udbredelse indenfor
polygonen. Det betyder, at en registrering af en art både kan være af enkelte
planter hvor som helst indenfor polygonen eller af større bestande, hvor
bekæmpelsesindsatsen vil være mere omkostningstung. For at kunne lave en
beregning på omkostningen ved en konkret bekæmpelsesindsats på kommunalt og nationalt plan er det nødvendigt at have en viden om de enkelte arters
konkrete udbredelse og dette bidrager den nuværende viden om de enkelte arter
ikke med.
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