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1. Sammenfatning 

Vaskebjørn og bisamrotte har begge oprindelse i Nordamerika. De er indført i Europa og optræder her som 

invasive arter, der kan påvirke den hjemmehørende biodiversitet negativt og påføre samfundet øvrige omkost-

ninger, herunder spredning af sygdomme. Begge arter er vidt udbredt i Tyskland, og der ses her betydelig 

spredning mod nord, hvilket øger risikoen for indvandring til Danmark. Det vurderes, at vaskebjørn endnu 

ikke er etableret med en fast bestand i Danmark, men optræder spredt, formentlig som følge af sporadisk 

indvandring fra Tyskland og udslip fra dyrehold. Bisamrotte findes med en etableret bestand i Vidå-systemet 

og måske mere udbredt. 

Vaskebjørn er oprindeligt tilknyttet løvskove i sammenhæng med vådområder, men optræder i dag som gene-

ralist både med hensyn til levested og føde. Den kan træffes i alle egentlige naturtyper, i landbrugslandet og i 

byer. Den har ingen forudsigelige opholdsområder og spredningsveje. Bisamrotte er tilknyttet og spredes via 

ferskvandsområder, herunder søer, vandløb, kanaler og grøfter. Den æder fortrinsvis planter. En forvaltnings-

indsats vurderes primært at kunne tage udgangspunkt i ferskvandsområder og i første omgang i det sydlige 

Jylland. 

Begge arter er efter dansk lovgivning jagtbare og kan dermed nedlægges med skydevåben efter jagtlovens 

generelle regler, og kan desuden bekæmpes ved regulering herunder ved brug af både skydevåben og fælder. 

For begge arters vedkommende vurderes egentlig jagt og regulering med skydevåben som ineffektiv, og kun 

en målrettet indsats ved brug af fælder synes at kunne udgøre en tilstrækkelig bekæmpelsesindsats. De gæl-

dende danske regler for regulering af vildt vurderes for vaskebjørn at være tilstrækkelige, dog med enkelte 

justeringer. For bisamrotte viser erfaringer fra bl.a. Holland, at anvendelse af slagfælder særligt forud for yng-

lesæsonen er en betingelse for en effektiv bekæmpelse.  

En vigtig del af en dansk forvaltningsstrategi for vaskebjørn og bisamrotte er udvikling af en effektiv overvåg-

ningsindsats. Her er et væsentligt element at udvikle et samarbejde over den dansk-tyske grænse og bidrage til 

at styrke indsatsen syd for og langs grænsen. Slesvig-Holsten har et omfattende program til overvågning af 

vaskebjørn, men et svagere program til overvågning af bisamrotte. For begge arters vedkommende kan en 

løbende vurdering af risikoen for indvandring til Danmark styrkes ved et udvidet samarbejde med tyske insti-

tutioner. For vaskebjørns vedkommende kan en overvågningsindsats langs det vildsvinehegn, der er under 

etablering, være et bidrag til vurdering af indvandring. Ligeledes kan den eksisterende kameraovervågning af 

vildsvins udbredelse i Sydjylland udvikles til også at være rettet mod vaskebjørn. For bisamrotte vil det som 

supplement til en udbygget indsats i samarbejde med relevante institutioner i Slesvig-Holsten være relevant at 

målrette overvågningen i ferskvandsområder fx igennem en intensivering af NOVANA-programmet. 

En planlægning, der har som mål at forhindre vaskebjørn i at etablere sig i Danmark og at hindre en yderligere 

spredning af bisamrotte, herunder effektivt at bekæmpe den eksisterende danske bestand af denne art, kræver 

en stærk og professionel organisation i grænselandet samordnet med indsatsen i Slesvig-Holsten. En frivillig 

indsats som fx den eksisterende danske ordning til bekæmpelse af mårhund vurderes ikke at være tilstrækkelig 

til at forhindre vaskebjørn og bisamrotte i at etablere sig i Danmark. 
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2. Indledning 

Vaskebjørn og bisamrotte forekommer sporadisk i Danmark. De forvaltes som invasive arter, idet de er ikke-

hjemmehørende og kan medføre skader på dansk biodiversitet. Desuden kan de forårsage økonomiske skader 

på ejendom, erhverv og infrastruktur. Med det nuværende bestandsniveau er påvirkning af biodiversitet og 

ligeledes de økonomiske skader, som de to arter medfører, ubetydelig. Men begge arter findes meget udbredt 

i Tyskland, hvor de spreder sig, herunder blandt andet mod nord. Risikoen for, at de fortsat krydser den tysk-

danske grænse og yderligere etablerer sig i Danmark, er betydelig. Erfaringerne fra Tyskland viser, at når først 

bestandene er etableret, er bekæmpelse og egentlig udryddelse meget vanskelig og ressourcekrævende. 

På dette grundlag forbereder Miljøstyrelsen en mere proaktiv forvaltning, bl.a. ved udarbejdelse af en forvalt-

ningsplan, hvori dog kun vaskebjørn foreløbigt indgår. Til udvikling af dette arbejde har Miljøstyrelsen kon-

traheret med Dansk Jagtakademi med henblik på at sikre et planlægningsgrundlag for bekæmpelse af enkelt-

individer og regulering lokale bestande af de to arter. Arbejdet er beskrevet således: 

Formålet med projektet er at beskrive metoder til bekæmpelse af vaskebjørn og bisamrotte under danske 

forhold. 

Projektet skal indeholde en redegørelse for spredningsveje, overvågningsmetoder og bekæmpelsesmetoder 

(herunder også fangstmetoder). Der skal også indgå en redegørelse for dyrenes fourageringspræferencer 

samt generelle påvirkning på biodiversitet og brug af habitater. 

Redegørelsen skal indeholde erfaringer fra Nordtyskland. Der skal etableres kontakt med det nordtyske 

jægerforbund og de nordtyske myndigheder. Sidstnævnte i samarbejde med Miljøstyrelsen. 

Arbejdet afsluttes med denne rapport, der består af en indledning, der omhandler selve opgaven og dermed 

begge arter. Den øvrige del af rapporten er opdelt i et afsnit om vaskebjørn og et om bisamrotte. Disse afsnit 

følger ca. samme struktur. Arbejdet er gennemført ved litteraturgennemgang og ved kontakt til tyske forsk-

nings- og forvaltningsenheder. Som en del af arbejdet deltog forfatteren den 27. august 2019 i seminaret: 

Neozoen im Spannungsfeld zwischen Beobachtung und Bekämpfung, der var arrangeret af Umwelt und ländli-

che Räume des Landes Schleswig-Holstein i samarbejde med Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Dette 

har givet inspiration til rapportens indhold vedrørende bestandsforhold, overvågning og bekæmpelsesmetoder 

samt ligeledes til netværksopbygning.  

Arbejdet forholder sig ikke detaljeret til den strategiske tilgang til forvaltningen af vaskebjørn og bisamrotte i 

Danmark. På basis af erfaringer fra Tyskland, hvor bekæmpelse af de vidt udbredte bestande af de to arter har 

vist sig næsten uoverkommelig, er det dog vurderingen, at en strategi, der har som mål at forebygge en spred-

ning til Danmark er mere hensigtsmæssig end alene at satse på en bekæmpelse af dyrene, hvis de etablerer sig 

mere fast. Erfaringer med bekæmpelse af mårhund i Danmark har vist, at den indsats, der har været ydet fra 

2010 til i dag, ikke har kunne forhindre denne invasive art i at etablere en fast bestand i størstedelen af Jylland. 

Her har der været tale om en frivillig indsats af jægere organiseret i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og 

Danmarks Jægerforbund. Ud fra erfaringer fra Tyskland og Holland er der intet der tyder på, at en tilsvarende 

frivillig indsats vil kunne dæmme op for en invasion af vaskebjørn og bisamrotte til Danmark. For begge arter 

er risikoen for opbygning af en bestand tilknyttet muligheden for indvandring fra Tyskland, hvorfor en priori-

teret, professionel forvaltnings- og bekæmpelsesindsats i grænselandet baseret på de forpligtelser, som både 

Tyskland og Danmark har under EU-forordningen om invasive arter, synes at være den eneste mulighed for 

en langsigtet forebyggelse af en egentlig udbredelse i Danmark. 

Der er i tilknytning til arbejdet fra flere tyske kontakter udtrykt interesse for at opbygge et samarbejde på tværs 

af grænsen herunder i forhold til både forskning, overvågning og bekæmpelse. 
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3. Vaskebjørn 

De følgende afsnit beskriver vaskebjørnens biologi, udbredelse og forvaltning. I forhold til en vurdering af 

arten som invasiv henvises desuden til Miljøstyrelsen (2017) og Invasive Species Compendium1 

3.1. Biologi 

Vaskebjørn hører taksonomisk til halvbjørnene. Den har en kropslængde på 48-70 cm. Halen er 20-26 cm, og 

vægten 5-8 kg. Pelsen er tæt og på oversiden grå, brunlig eller rødbrun. Bugen er for det meste gråhvid. Va-

skebjørn har en tydelig ansigtsmaske (”Zorromaske”), hvor den sorte pels dækker fra kinderne henover øjnene 

og den inderste del af snuden. Masken fremstår på baggrund af den omgivende lyse/hvidlige pels. Halen er tyk 

og tværstribet med 5-7 sorte ringe.  

Vaskebjørn har en drægtighedsperiode på godt to måneder og føder 2-5 unger typisk i april-maj. De forbliver 

hos hunnen indtil efteråret, hvorefter de overlades til sig selv. Vaskebjørn er altædende og finder sin føde både 

i træer, på land og på lavt vand. Arten er nataktiv og kan både klatre og svømme. En stor del af føden søges i 

vand. Føden består bl.a. af fisk, padder, krybdyr, krebs, muslinger, insekter, fugle og fugleæg, små pattedyr, 

samt plantekost, herunder frugter, korn og nødder. Ådsler og husholdningsaffald indgår også kosten.  

Vaskebjørn er et solitært dyr, men beslægtede hunner kan leve tæt sammen. Hanner kan danne grupper i par-

ringstiden. Dyrene kan etablere et latrin, som flere dyr opsøger for at besørge. Hvis der er tilgængeligt vand, 

”vasker” vaskebjørne normalt deres føde, før de spiser den. Dette har givet dyret både dets latinske (”lotor”), 

det danske og tyske navn: Waschbär. Tidligere troede man, at denne adfærd skyldtes, at dyret ikke dannede 

spyt, men denne teori er tilbagevist, og der er ikke en kendt plausibel forklaring på adfærden. 

3.2. Habitat 

Vaskebjørnens foretrukne leveområde har oprindelig været løvskov i nærheden af vand, særligt områder med 

gamle, hule træer. Men arten var vist sig meget tilpasningsdygtig og findes i stort set alle habitater herunder 

også landbrugslandet og i byområder. Den opholder sig hule træer, huller i jorden eller kvasbunker om dagen 

og i kolde perioder, hvor den har nedsat aktivitet. Den søger også gerne ind i udhuse og beboelseshuse. I 

Tyskland er vaskebjørn i høj grad rykket ind i byerne. I fx Kassel anslås bestanden til mere end tusinde dyr, 

og arten har også etableret sig i betydeligt omfang i andre store byer som Hamburg, Frankfurt og Berlin. 

3.3. Bestand 

Vaskebjørn har sin naturlige og oprindelige udbredelse i Nordamerika, hvor den findes i størstedelen af USA 

og Mellemamerika og mere sporadisk i nogle canadiske stater. Der er findes ingen pålidelige referencer på 

bestandstallet i Nordamerika. Det årlige udbytte i form af jagt og fangst udgør flere millioner dyr og indikerer 

samtidig en massiv bestandstilvækst siden 1940’erne. Arten spreder sig naturligt i Nordamerika, men er også 

blevet flyttet af mennesker inden for kontinentet.  

De bestande, der findes uden for Nordamerika, stammer fra dyr, der enten er undsluppet fra dyrehold, eller 

som forsætligt er udsat i naturen. De største forekomster ses i Europa, Kaukasus og Japan. I Europa er bestan-

den i særlig grad udbredt i Tyskland, hvortil den er importeret i 1930’erne, og hvor den siden har ekspanderet 

voldsomt. Der er to primære udbredelsesområder i Tyskland, et nord for Hessen og et øst for Berlin. Disse 

stammer fra to forskellige udsætninger. Den samlede bestand blev i 1990’erne anslået til ca. 100.000 dyr. Siden 

er antallet af vaskebjørne mere end firdoblet, og i 2013 blev det konservativt anslået til en halv million. Andre 

skøn baseret på udbyttetal og trafikdrab peger i retning af en million dyr. Antallet af nedlagte og trafikdræbte 

dyr var i 2001 ca. 5.000. Siden er det steget voldsomt til i dag over 170.000 dyr, se Figur 1. Det skønnes, at 

denne udvikling afspejler bestandsudviklingen. 

                                                      
1 https://www.cabi.org/isc/datasheet/67856 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/67856
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Figur 1. Antallet af nedlagte og trafikdræbte vaskebjørne i Tyskland og Slesvig-Holsten i perioden 2007 til 

2018. Det skønnes, at stigningen afspejler bestandsudviklingen. Kilde: Deutscher Jagdverband (2019). 

Figur 2 viser udbredelsen af vaskebjørn i Tyskland og omkringliggende lande i 2000-2003, hvor det ses, at de 

to oprindelige bestande på dette tidspunkt var vokset sammen. Vaskebjørne har yderligere spredt sig til nabo-

lande med sporadiske observationer eller egentlige bestande i Holland, Belgien, Schweiz, Østrig, Tjekkiet, 

Slovakiet og Polen. En isoleret bestand i Nordfrankrig menes at stamme fra en separat udsætning her i 1966 

(Hohmann 2001; Zeveloff 2002). Danmark er eksponeret for spredning fra den Slesvig-Holstenske bestand (se 

det efterfølgende). 

 

Figur 2. Udbredelsen af vaskebjørn i Europa i begyndelsen af 2000’erne. Kilde: Frank-Uwe Michler i Jernelöv 

(2017). 

Figur 3 viser udbredelsen af vaskebjørn i Tyskland i 2017, hvor det fremgår, at arten er vidt udbredt i stort set 

hele landet dog med svagere forekomst i bl.a. Slesvig-Holsten. Figuren viser desuden den lokale fordeling af 
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jagtudbyttet i perioden 1989 til 2017 af vaskebjørn i Slesvig-Holsten, hvor det er tydeligt, at stigningen har 

været mest markant i den sydøstlige del af landet, men at der også mod den danske grænse er sket en øgning. 

  

Figur 3. Til venstre: Udbredelsen af vaskebjørn i Tyskland i 2017. De røde prikker angiver, at arten er fore-

kommende inden for de enkelte 10x10 km kvadrater. Efter Nehring og Skowronek (2017). Til højre: Jagtud-

byttet af vaskebjørn i Slesvig-Holsten fra 1989 til 2017. Efter Paulweber (2019). 

3.4. Spredning  

I forhold til udvikling af en forvaltningsstrategi for vaskebjørn i Danmark er det centralt at afklare potentialet 

for spredning af vaskebjørn fra den tyske bestand, da dette er den mest sandsynlige kilde til etablering af en 

egentlig bestand i Danmark.  

Tyske forsøg med GPS-mærkning af juvenile vaskebjørne har vist, at dyrene spredes i alle retninger fra deres 

fødested, men at det især er hanner, der udvandrer. Afstanden (fugleflugt) fra fødestedet til det sted, hvor 

dyrene slog sig ned, var for hanner 42 km (3-285 km) og hunner 922 m (64-3.479 m). En enkelt han bevægede 

sig 285 km på 112 dage (Michler 2018). Selvom dette tyder på, at hunner er forholdsvis stedfaste, viser det, at 

ekspansionen fra eksisterende bestande for nogle individer sker hurtigt.  

Ekspansionen i Tyskland, herunder bl.a. mod nord i retning af Danmark, demonstreres tydeligt i udviklingen 

af den geografiske fordeling af antal nedlagte vaskebjørne (Figur 3 og 4). Wildtier-Kataster Schleswig-Hol-

stein foretager monitering af vilde dyr, herunder både observation af levende dyr og fund af døde evt. trafik-

dræbte dyr igennem indberetning fra borgere via en app2. Dette anvendes sammenholdt med jagtudbyttet til en 

løbende overvågning af en række dyrearter. Vaskebjørn indgår i systemet. Figur 4 viser resultatet for registre-

ring af vaskebjørn for årene 1997 til 2015. Der ses en meget markant udvikling i antallet af kvadrater med 

observationer af vaskebjørn, hvilket svarer til fordelingen af jagtudbyttet. Samtidig viser denne kortlægning, 

at udbredelsen af vaskebjørn over den pågældende årrække er rykket meget markant mod nord og nu grænser 

op til Danmark.  

                                                      
2 http://www.wildtier-kataster.uni-kiel.de/ 

http://www.wildtier-kataster.uni-kiel.de/
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Figur 4. Udviklingen i udbredelsen af vaskebjørn i Slesvig-Holsten i perioden 2007-2015 baseret på indberet-

ning til Wildtier-Kataster-platformen. Efter Paulweber (2019). 

Samlet set viser den tyske overvågning af vaskebjørn en meget tydelig spredning af vaskebjørn mod nord. Men 

de tyske undersøgelser viser ingen klare spredningsveje. Selv om vaskebjørn oprindeligt er tilknyttet vådom-

råder i tilknytning til gammel løvskov, træffes den i dag i alle typer af biotoper og kan spredes både langs 

vådområder, fx floder, åer, vandløb og søer, i skove og i landbrugslandet ligesom beboede områder og byer 

har vist sig at være støttepunkter for artens spredning til nye steder. Der er med andre ord ingen forudsigelige 

opholdsområder og spredningsveje.  
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Der er ingen naturlige barrierer for vaskebjørnens spredning fra Tyskland til Danmark. Vildsvinehegnet, der 

p.t. er under etablering med henblik på at begrænse indvandring af vildsvin fra Tyskland, vil ikke påvirke 

spredningen, da vaskebjørn uhindret kan klatre over hegnet. Desuden vil den kunne passere igennem de 20x20 

cm huller, som hegnet for hver 100 m forsynes med for at sikre, at mindre dyr kan passere hegnet.  

3.5. Vaskebjørn i Danmark 

Vaskebjørn observeres lejlighedsvist i Danmark. Det formenes, at hovedparten af observationerne gælder dyr, 

der er undsluppet fra fangenskab. Data for vaskebjørns forekomst i Danmark stammer fra observationer, tra-

fikdrab og vildtudbyttet. Dansk Pattedyratlas (Baagøe og Jensen 2007) angiver for perioden 1993-2005 47 

observationer fordelt på 41 af de 10x10 km kvadrater, som atlasprojektet byggede på. Observationerne er 

spredt over det meste af landet. Kilden angiver, at der ”utvivlsomt” er tale om undslupne dyr og, at ”en storstilet 

spredning op over grænsen fra den tyske bestand ikke [er] forventelig, i al fald ikke foreløbig”. Naturbasen har 

siden 2009 haft i alt 9 indberetninger af vaskebjørn, heraf to tæt på den dansk-tyske grænse, to i Koldingom-

rådet, to omkring Aarhus, to på Sydsjælland og 1 på Lolland. Danske jægere har siden 2012 kunnet indrappor-

tere udbytte af vaskebjørn, og der er i denne periode indberettet i alt 106 dyr. For 2012/13-udbyttet foretog 

Asferg (2014) en kvalitetssikring af indberetningerne, hvor det viste sig, at det for 12 af de 16 indberettede dyr 

kunne bekræftes, at der var tale om vaskebjørn. Heraf var halvdelen efter jægernes vurdering undslupne dyr 

og halvdelen ”vilde” dyr. Fordelingen på kommuner var følgende: Gribskov (1), Slagelse (1), Aabenraa (1), 

Tønder (1), Esbjerg (1), Varde (1), Norddjurs (1), Viborg (3), Vesthimmerland (1) og Aalborg (1). Asferg 

(2014) konkluderede, at der ikke i udbyttets geografiske fordeling var indikationer af en indvandring fra Tysk-

land. Det samme gør sig gældende for de efterfølgende år, fx 2014-2016 (Figur 5), hvor der dog ikke er fore-

taget en kvalitetssikring af indberetningerne.  

 

 

 

  

Figur 5. Den geografiske for indberetninger af nedlagte vaskebjørne i jagtsæsonerne 2014/2015 og 

2015/2016). Kilde: Den danske vildtudbyttestatistik3. 

                                                      
3 http://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/ 

http://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/


10 

 

Det samlede jagtudbytte af vaskebjørn har ikke vist tendens til stigning over de senere år (Figur 6). 

  

Figur 6. Udviklingen i det årlige indberettede jagtudbytte af vaskebjørn i Danmark i perioden 2012-2018. 

Kilde: Den danske vildtudbyttestatistik3. 

Alt i alt er der således ikke på det foreliggende datagrundlag indikationer af, at vaskebjørn allerede er etableret 

i en egentlig bestand i Danmark. Observationer synes ikke at være mere hyppige tæt på den dansk-tyske grænse 

end andre steder i landet, hvilket indikerer, at der ikke endnu er tale om en betydelig indvandring fra Tyskland. 

Det må dog forventes, at der vil komme flere indberetninger fra grænselandet i takt med opbygning af tætte 

bestande syd for grænsen.  

3.6. Påvirkning 

Vaskebjørn har status som invasiv art, der i EU Forordning Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse 

og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (IAS Regulation) defineres 

som en ”ikkehjemmehørende art, hvis introduktion eller spredning er konstateret at være en trussel mod eller 

have skadelig indvirkning på biodiversiteten og de relaterede økosystemtjenester”. Arten fremgår af forord-

ningens liste over ”Invasive Alien Species of Union concern (the Union list)”, for hvilke medlemsstaterne 

forpligtes til at gennemføre en række tiltag, der grupperes og prioriteres under følgende overskrifter: ”forebyg-

gelse”, ”tidlig registrering og hurtig udryddelse” samt ”forvaltning af invasive arter, der er vidt udbredt”. På 

basis af den nuværende udbredelse i Danmark vurderes det, at den danske indsats bør fokusere på forebyggelse 

i kombination med tidlig registrering og hurtig udryddelse. 

3.6.1. Biodiversitet  

Når vaskebjørn anses for invasiv i EU-sammenhæng, skyldes det dels, at den er indført (ikke hjemmehørende 

og ikke naturligt indvandret) og dels, at den skader biodiversitet og økosystemer. Dens skadelige påvirkning 

af biodiversitet ses primært i dens funktion som prædator på især fugle, hvor den anses for at kunne være en 

lokal trussel for både ynglefugle og deres unger og æg. Dette gælder ikke mindst vandfugle, og vaskebjørn 

anføres af EU som en særlig trussel i fuglebeskyttelsesområder. Ydermere vurderes det, at vaskebjørn i Dan-

mark vil kunne påvirke hjemmehørende arter af rovdyr som fx ilder, lækat of skovmår igennem konkurrence 

om føde og opholdssteder.  

Der foreligger kun sporadisk dokumentation af vaskebjørns mulige negative påvirkning af økosystemer og 

biodiversitet herunder andre arter. Tyske og polske erfaringer peger i retning af, at vaskebjørn kan påvirke 
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skovfugle, fx tjur, negativt, ligesom odder også lokalt kan presses af vaskebjørn (Lutz 1981). Fødeundersøgel-

ser i Tyskland har vist, at plantemateriale og hvirvelløse dyr udgør størsteparten af vaskebjørnens føde. En 

undersøgelse (Lutz 1980; 1981) viste, at hovedparten af de hvirveldyr, som udgjorde føde for vaskebjørn, var 

markmus. Denne undersøgelse viste ingen alvorlige virkninger af vaskebjørn på den oprindelige fauna. Ind-

samling af 1.500 fæcesprøver i Münitz-Nationalpark (Michler 2018) viste klar sammenhæng mellem vaske-

bjørnens fødevalg og de tilgængelige fødeemner og gav derfor et godt billede af arten som opportunist. Fx 

indgik fugleunger og æg ikke i fødevalget i dette område. Derimod viste 15 % af vaskebjørnens føde i et 

område i det vestlige polen at være fugle. Dog udgjorde smågnavere den største andel (44%), og ligeledes 

indgik padder (13%) og fisk (13%) (Bartoszewicz et al. 2008). 

3.6.2. Infrastruktur 

Ud over potentialet for skade på biodiversitet kan vaskebjørn medføre betydelige fysiske skader på bygninger 

(ikke mindst på lofter), i udhuse, haver, indhegninger og ligeledes prædere på fjerkræ. Ligeledes kan den op-

søge og endevende skraldespande og i kraft af, at den klatrer, kan den anrette skader også på altaner og gesim-

ser, som man normalt vil anse for sikre i forhold til rovdyrbesøg.  

Der findes ingen præcise opgørelser over omkostningerne ved de skader, som vaskebjørne anretter på infra-

struktur, men flere tyske kilder henviser til, at alene oprydning af efterladenskaber på loftsarealer i huse kan 

løbe op i flere tusinde Euro.  

3.6.3. Sygdomme og parasitter 

En betydelig ulempe ved tilstedeværelse af vaskebjørn en-

ten som enkeltindivider eller i en egentlig bestand er risi-

koen for sygdomsspredning. Vaskebjørn er vært for og 

kan sprede smitte fra kendte rovdyrsygdomme, herunder 

fx rabies og hundesyge. Beltrán-Beck et al. (2012) gen-

nemgår de virale og bakterielle sygdomme, som er kendt 

hos vaskebjørn dels oprindeligt i Nordamerika, og dels 

hvilke af disse sygdomme, der også er fundet i andre ud-

bredelsesområder, herunder Japan og Europa (primært 

Tyskland). Vaskebjørn kan ydermere være bærer af en 

række parasitter, hvor spolormen Baylisascaris procyonis 

anses for at have særlig betydning, da den kan udgøre en 

alvorlig sundhedstrussel for mennesker, hvis den spredes 

gennem indtagelse af fx uvaskede bær. Spolormen er vidt 

udbredt i den vestlige (Hessen) af de to hovedudbredelser 

i Nordtyskland, mens den ikke ses i den østlige (Branden-

burg) (Fisher et al. 2015, Figur 7). De to bestande er nu 

mere eller mindre vokset sammen. B procyonis er fundet 

i to ud af 18 undersøgte vaskebjørne indsamlet fra det fri 

i Danmark fra perioden 2009-2015 begge i Sydvestjylland 

(Al-Sabi et al. 2015). 

 

Figur 7. Prævalensrater (i cirkler) for infektion med vaskebjørnens spolorm i vaskebjørne i Tyskland. Efter 

Fischer et al. (2015). 
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3.7. Nuværende forvaltning 

Vaskebjørn har i Danmark status som jagtbar art og er omfattet af lovgivningen inden for jagt- og vildtforvalt-

ningsloven. En samlet forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn er under forberedelse. Risikoen for 

etablering af en vildtlevende bestand ved udslip af dyr fra fangenskab er søgt begrænset i kraft af forbud mod 

etablering af hold af vaskebjørn fra 2014. Det antages derfor, at spredning til naturen i Danmark kun vil ske 

igennem indvandring fra Tyskland eller ved udslip fra ulovlige hold.  

Vaskebjørn forvaltes i Danmark som en jagtbar art med jagttid fra 1. september til 31. januar, hvor der må 

anvendes skydevåben efter de generelle regler. Desuden må den som invasiv og skadevoldende art reguleres 

efter regelsættet i bekendtgørelse om vildtskader herunder med reference til Kommissionsforordning 

2016/1141 af 13. juli 2016. Reguleringen kan ske hele året uden forudgående tilladelse. Regulering med sky-

devåben kan ske i tidsrummet fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra kunstigt skjul, 

herunder skydestiger og skydetårne. Udfodring og beskydning på jorden i umiddelbar nærhed af foderplads 

samt kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet må anvendes. Ved regulering må tillige 

anvendes fælder. 

Arten kan med andre ord efterstræbes med skydevåben og fælder. For skydevåben gælder, at haglgeværer 

kaliber 12-20 samt klasse 3 våben må anvendes, dvs. våben med en anslagsenergi E100 på mindst 175 J (fx 

.17 Rem, .22 Hornet, .221 Rem, .17 HMR og større/kraftigere). Fælder skal indrettes således, at fangne dyr 

ikke skades eller dræbes, og konstrueres, så fangne dyr ikke kan komme i fysisk kontakt med hinanden. Fangne 

dyr skal kunne besigtiges i fælden, når denne er lukket. Fælden må anvendes hele døgnet og skal efterses hver 

dag morgen og aften, hvis den ikke er monteret med en elektronisk kommunikationsenhed (fx sms), der giver 

besked, når fælden er udløses. Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr, som ikke straks slippes 

fri, skal aflives i fælden eller umiddelbart efter udtagelsen af fælden. Fælder må ikke nedgraves. Fælden skal 

være flytbar og kasseformet med faste, solide hjørner og må udvendigt ikke være større end 60 (H) x 60 (B) x 

250 (L) cm. Indgangsåbninger skal være placeret i enden af fælden. Indgangsåbningen må maksimalt være 30 

(H) x 30 (B) cm. Fælder skal være overdækkede, således at lokkemad ikke kan ses gennem fældens overside 

og sider, men kun gennem fældens ender. 

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde og på særlige betingelser gøre undtagelser fra de generelle regler og tillade 

anvendelse af andre bekæmpelsesmetoder. 

3.8. Vurdering af de eksisterende jagt- og reguleringsmetoder 

Efterstræbelse som et middel til forvaltning af vaskebjørn bør vurderes i forhold til, om forvaltningen plan-

lægges som ”forebyggelse”, ”tidlig registrering og hurtig udryddelse” samt ”forvaltning af invasive arter, der 

er vidt udbredt”.  

Egentlig jagt inden for jagtlovens generelle rammer for jagttider og jagttidspunkter og øvrige generelle be-

stemmelser for jagtudøvelse vurderes at være uden praktisk effekt uanset strategi, og der er ikke forhold i 

vaskebjørns populationsdynamik eller erfaringer fra Nordamerika eller Tyskland, der sandsynliggør, at denne 

art vil kunne begrænses væsentligt eller udryddes ved en indsats baseret på beskydning. En målrettet indsats 

særligt i grænselandet fx samordnet med regulering af mårhund i form af beskydning på foderpladser vil i 

nogle habitater evt. kunne bidrage til at hæmme videre spredning. Efterstræbelse ved brug af skydevåben vil 

ikke kunne effektiviseres væsentligt ved ændringer i gældende regelsæt. Dog synes det hensigtsmæssigt at 

udvide tidsrummet for regulering af vaskebjørn ved beskydning, så dette følger reglerne for regulering af mår-

hund (døgnet rundt), uden at dette dog vil kunne effektivisere indsatsen betydeligt.  

De tyske erfaringer viser, at den efterstræbelsesmetode, der bedst forener hensyn til praktik, målrettethed, 

ressourcer og dyrevelfærd, er brug af fælder, selv om fældefangst ikke har kunnet forhindre en meget betydelig 

geografisk spredning og bestandsøgning af vaskebjørn i Tyskland. En efterstræbelseskomponent i en dansk 
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forvaltning vurderes således bedst at tage udgangspunkt i en strategi for brug af fælder. I udlandet anvendes 

andre fangstmetoder, herunder snarer og sakse (leg-hold traps). Disse metoder er ikke evalueret i denne udred-

ning, da der ikke vil kunne opnås tilladelse til at anvende dem i Danmark4. Det samme gælder anvendelse af 

selvskydere, gasning og udlægning af gift. Brug af slagfælder (dræbende fældetyper) vurderes ikke af relevans 

i forhold til vaskebjørn. 

De gældende danske regler for anvendelse af fælder synes alt overvejende at kunne opfylde kravet til fælder 

til fangst af vaskebjørn. Dog skønnes det hensigtsmæssigt at ændre dimensionskravene til indgangsåbningen 

på kassefælder, så de svarer til reglerne for rævefælder (max. 60x60 cm). Ydermere er der i Tyskland gjort 

gode erfaringer med en fald-kassefælde (Kofferfalle/”kuffertfælde”), som også tidligere fandt anvendelse i 

Danmark. Denne er indrettet således, at dyr har indgang til fælden fra tre sider (Figur 8, t.v.), hvilket efter de 

tyske erfaringer er effektivt med henblik på fangst af vaskebjørn. Fælden er nærmere beskrevet af FACE5. 

Også rørfælder (Figur 8, t.h.) anvendes med succes til fangst af vaskebjørn fx i Tyskland.  

 

 

 

Figur 8. To typer af fælder, der anvendes til fangst af vaskebjørn i Tyskland: ”Kuffertfælde” (t.v.) og rørfælde 

(t.h.). Ingen af typerne kan anvendes lovligt til fangst i Danmark jf. de generelle regler. For rørfælde er dog 

givet en midlertidig tilladelse til fangst af mårhund, vaskebjørn og mink. 

Fangstsuccesen ved fældefangst rovdyr afhænger af en række forskellige komponenter, herunder særligt pla-

cering af fælden på den rette lokalitet og på det rette tidspunkt. Også selve indretningen af fælden, herunder 

sløring og valg af lokkemad er af stor betydning. Følgende er en række konkrete råd i forhold til fangst af 

vaskebjørn i fælder. De stammer fra tyske eksperter og er kondenseret af litteraturen: 

Fældetyper 

Der stilles ikke særlige krav til typen af fælder til fangst af vaskebjørn. De almindeligt forekommende tråd- og 

kassefælder, som opfylder de lovmæssige krav i Danmark, og som anvendes udbredt til fangst af ræv og mår-

hund, skønnes fuldt anvendelige. De findes udbredt i detailhandelen. Mange jægere bygger selv egnede fælder. 

Den ovenfor nævnte kuffertfælde og ligeledes rørfælder anbefales af tyske vaskebjørn-eksperter. Anvendelse 

af disse vil kræve ændring i de danske lovkrav til fælder eller tilladelse efter de gældende regler, hvor Natur-

styrelsen for rørfælder har givet en midlertidig tilladelse til fangst af mårhund, vaskebjørn og mink, gældende 

                                                      
4 https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/miu/bilag/143/1057467.pdf 
5 https://www.face.eu/sites/default/files/attachments/trapping_guidelines_-_nyctereutes_procyonoides_0.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/miu/bilag/143/1057467.pdf
https://www.face.eu/sites/default/files/attachments/trapping_guidelines_-_nyctereutes_procyonoides_0.pdf
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til 31. december 2021. De omtalte fælder fås i detailhandelen i såvel Danmark som Tyskland, og ligeledes 

findes gode byggeanvisninger til denne type.   

Der findes god rådgivning om optimering af fældefangst i Tyskland. Deutscher Jagdverband (2018) giver en 

opdateret gennemgang af både baggrund for fældefangst og tips om den praktiske anvendelse af forskellige 

fældetyper. Tyske virksomheder har specialiseret sig i produktion og markedsføring af rovdyrfælder og tilby-

der ligeledes rådgivning om placering, pasning etc. Et eksempel er TRAPPERProfi6.  

Lokalitet 

En stedsmæssig tilfældig opstilling af fælder vil være resultatløs. Fælder skal placeres, hvor der er tegn på 

tilstedeværelse af vaskebjørn. Dette kan registreres ved observationer, fx hvor borgere henvender sig angående 

dyr i byområder eller i tilknytning til huse. I mere naturlige opgivelser kan dyr også registreres ved observation, 

men da de er skumrings- og nataktive, er dette ikke altid effektivt. De typiske habitater er løvskove i tilknytning 

til vådområder, men dyrene kan i princippet opholde sig hvor som helst. Spor fx i mudder eller sand tæt på 

vådområder være det mest almindelige tegn. Spor ses sjældent i sne, da dyrene under vinterlige forhold er 

inaktive. Sporene er karakteristiske (Figur 9). Vaskebjørn kan ydermere efterlade spor i form af kradsemærker 

på træer. 

 

 

Figur 9. Fodaftryk og sporforløb af vaskebjørn. Aftrykkene af bagfoden er 5-10 cm lang og 3,7-7,5 cm bred, 

forfoden er 4-8 cm lang og 3,9-7,3 cm bred. Efter: Bear-Tracker7. 

Vaskebjørnens efterladenskaber har udseende efter kosten, der er meget varieret (Figur 10). Karakteristisk er 

dog, at vaskebjørne ofte bruger latriner, dvs. bestemte steder, hvor flere dyr besørger, eller steder, som enkelt-

dyr vender tilbage til. Dette kan være et kendetegn. Latriner kan være på lofter. I naturen kan de ses tæt omkring 

træstammer/-stubbe eller på forhøjninger. 

                                                      
6 https://www.trapperprofi.de/ 
7 https://www.bear-tracker.com/coon.html 

https://www.trapperprofi.de/
https://www.bear-tracker.com/coon.html
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Figur 10. Fækalier fra vaskebjørn, til venstre i isolering i bygning og til højre udendørs. Kilder8&9 

Fangstsæson 

Vaskebjørn er inaktiv i den kolde del af året, og en fangstindsats her vil ikke være kosteffektiv. Tyske erfarin-

ger viser, at midt-marts til midt-april er en hensigtsmæssig periode, da dyrene her har svært ved at finde føde 

og derfor lettere lokkes af udlagt lokkemad. Også perioden fra sensommeren til slutningen af efteråret kan 

være succesfuld, da dyrene her opbygger fedtreserver til vinteren og dermed er aktivt fødesøgende. Men da en 

stor del af fangsten i denne periode er unger, er indsatsen ikke nødvendigvis effektiv i forhold til at regulere 

bestanden.  

I Tyskland er fangst i yngleperioden ikke tilladt af hensyn til, at moderdyr ikke fjernes fra yngel. Denne pro-

vision er ikke umiddelbart gældende for Danmark. Her vil fangst i yngletiden kunne finde sted, som det fx er 

tilfældet for fangst af mårhund, hvor det dog anbefales, at unger skal reguleres før moderdyr. 

Placering af fælde 

Tyske erfaringer viser størst fangstsucces, hvor fælder placeres på bredden langs vandløb og søer. Brug af 

naturlige indsnævringer fx ved skrænter langs vandløb og søer er hensigtsmæssig. Faldne træstammer eller 

broer over vandløb (evt. broer anlagt med dette særlige formål) er gode steder at placere fælder, da dyrene 

hermed tvinges ind i fælden, hvis de passerer broen. Er der kendskab til konkrete træer, hvor vaskebjørne raster 

(sovetræer) er disse også gode lokaliteter for placering af fælder. Det samme gælder steder, hvor vaskebjørn 

tiltrækkes af populære fødeemner, fx majsmarker eller majsbunker, frugtplantager og affaldsdynger.  

Lokkemad  

Da vaskebjørn er altædende, og en række forskellige typer af lokkemad kan anvendes ved fangst. Følgende 

liste over egnede typer bygger på tyske og amerikanske erfaringer: Marmelade, rosiner, søde frugter, fisk og 

fiskerester, røgvarer, kattemad (gerne med fisk), kyllingehoveder og skumfiduser. Lokkemaden kan placeres 

som en kombination af duftafgivere, fx røget fisk i kombination med skumfiduser, der placeres i et glas med 

perforeret skruelåg, og tilgængelig mad fx kattemad. Tyske erfaringer har vist, at fælder på snævre passager 

også fanger uden brug af lokkemad. Der er af veterinære hensyn særlige regler for hvilke typer af lokkemad, 

                                                      
8 https://www.bauen.de/a/waschbaer-im-haus-tipps-und-tricks-zum-umgang-mit-dem-pelzigen-gesellen.html 
9 https://www.terminix.com/pest-control/raccoons/raccoon-feces/ 

https://www.bauen.de/a/waschbaer-im-haus-tipps-und-tricks-zum-umgang-mit-dem-pelzigen-gesellen.html
https://www.terminix.com/pest-control/raccoons/raccoon-feces/
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der må anvendes. Samtidig skal lokkemaden tilpasses risikoen for bifangst fx fisk og fiskerester i forhold til 

odder. 

Stilling af fælde 

Når en fælde er stillet til fangst, skal den tilses morgen og aften, hvis den ikke er forsynet med en sms- eller 

lignende signalordning. Det kan være tidsbesparende, hvis fælden monteres uden at kunne udløses, indtil der 

viser sig aktiviteter omkring eller i den. Dette kan afklares ved besøg eller ved opsætning af vildtkamera. 

Lignede teknik bruges i dag ved fangst af mårhund. 

Vaskebjørn har meget adrætte forpoter og kan ved berøring udløse fældens lukkemekanisme i utide eller åbne 

fælden, efter at den er smækket. Det er derfor vigtigt, at lukkemekanismen ikke er tilgængelig for dyrene. I 

Tyskland anvendes fælder indrettet med en lille krudtladning, der sikrer udløsning af fælden på det rette tids-

punkt.  

Bifangst 

Enhver anvendelse af fælder giver risiko for bifangst (fangst af dyr, der ikke er mål for fangstindsatsen). Ved 

brug af dræbende fældetyper er dette et særligt tema, i kraft af at fredede arter og evt. husdyr kan dræbes. Men 

også ved brug ikke-dræbende fælder bør der være fokus på bifangst, dels fordi dyr, der ikke ønskes fanget, kan 

stresses eller skades i fælderne, og dels fordi fangstindsatsen forringes. Bifangst kan i høj grad reguleres ved 

valg af den rigtige fældetype, placering, lokkemad m.v. Imidlertid er en ny teknologi under udvikling, hvor 

elektronisk billedanalyse med forholdsvis stor sikker kan sikre genkendelse af forskellige arter (Trnovszky et 

al. 2017). En sådan teknologi formenes at vil kunne kombineres med fældernes udløsningsmekanisme, så om-

fanget af bifangst reduceres. Der er behov for en forskningsindsats til videreudvikling af denne teknologi. 

3.9. Organisering og ressourcer 

Hvis efterstræbelse af vaskebjørn skal anvendes som en del af strategien til at undgå en bestand af vaskebjørn 

i Danmark, er det afgørende, at indsatsen organiseres og effektiviseres. Siden 2010 har der været gennemført 

en indsats i forhold til efterstræbelse af mårhund. Her har Naturstyrelsen i samarbejde med Danmarks Jæger-

forbund organiseret et netværk af uddannede mårhunde-reguleringsjægere, som skal hjælpe med at begrænse 

antallet af mårhunde. Jægerne arbejder frivilligt og bidrager til opsætning af bl.a. vildtkameraer og fælder, 

regulerer mårhund ved afskydning, rådgiver lokale jægere og lodsejere om bekæmpelse af mårhund, samt 

deltager i arbejdet med de GPS-mærkede dyr. Indsatsen vurderedes i 2015 til at have været effektiv (Brøgger 

et al. 2015), men siden er bestanden af mårhund øget eksponentielt. 

Mårhundebestanden i Danmark stammer dels fra udslip fra farme, dels fra indvandring fra Tyskland. For va-

skebjørns vedkommende vurderes risikoen for yderligere udslip fra farme/dyrehold at være minimal, da hold 

af vaskebjørne blev forbudt i 2014, så den mest sandsynlige kilde til en bestand i Danmark vil være gennem 

indvandring af tyske vaskebjørne. Selvom det eksisterende system til bekæmpelse af mårhund vil kunne ud-

vikles til også at gælde vaskebjørn, vil en effektiv forebyggelses-/bekæmpelsesindsats mod vaskebjørn kræve 

en stærk og professionel organisation i grænselandet samordnet med indsatsen i Slesvig-Holsten.   

En plan, der har som mål at forhindre vaskebjørn i at etablere sig i Danmark, kræver en stærk og professionel 

organisation i det sydlige Jylland samordnet med indsatsen i Slesvig-Holsten. En frivillig indsats som fx den 

eksisterende danske ordning til bekæmpelse af mårhund vurderes ikke at være tilstrækkelig til at forhindre 

vaskebjørn i at etablere sig i Danmark. Planlægningen vil med fordel kunne inspireres af en adaptiv forvalt-

ningstilgang, hvor indsats og resultater løbende moniteres og justeres med henblik på målopfyldelse.  
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3.10. Overvågning  

Danmark har ikke et overvågningsprogram, der er specifikt for vaskebjørn. Myndigheder og organisationer 

anbefaler borgere, der observerer arten, til at indberette dette10. Observationer af vaskebjørn er fortsat så 

sjældne i Danmark, at de ofte bliver genstand for lokal mediebevågenhed.  

En videreførelse af opfordringer til befolkningen om at indberette observationer af vaskebjørne kombineret 

med en egentlig kampagne rettet ikke mindst mod grænseområdet vurderes at ville kunne øge effektiviteten af 

denne type overvågning.  

Det forventes, at en forebyggelsesstrategi i Danmark tager afsæt i en udbygning og intensivering af overvåg-

ningen. Det vil her være af stor værdi, hvis indsatsen i højere grad blev samordnet med overvågningen i Nord-

tyskland. Den tidligere omtalte platform ”Wildtier-Kataster” Schleswig-Holstein, der er målrettet mod moni-

tering af vilde dyr, herunder både observation af levende dyr og fund af døde evt. trafikdræbte dyr igennem 

indberetning fra borgere, kan udvikles igennem et øget samarbejde på tværs af grænsen. En målgruppe for en 

udbygning af denne type overvågning er trafikanter, der regelmæssigt færdes i grænselandet, herunder især de 

ca. 14.500 pendlere, der for manges vedkommende dagligt krydser grænsen og færdes på vejene i området. 

Pendlere tilbydes forskellige typer af service fra de lokale informationsenheder, og det kan ad den vej forsøges 

at opbygge et netværk af trafikbaserede observatører. 

Passiv observation af vilde dyr igennem brug af vildtkameraer evt. på foderpladser er en udbredt overvåg-

ningsmetode. Der eksisterer i forvejen et sådant system i det sønderjyske område med henblik på overvågning 

af vildsvin. Dette system vil kunne udvides til mere effektivt også at omfatte invasive arter, primært ved bedre 

stedsmæssig dækning. 

Vildtudbyttet synes fortsat at være et brugbart redskab, der dog har nogle svagheder. For det første har det en 

indbygget forsinkelse i kraft af, at de officielle tal først foreligger et år efter den pågældende jagtsæson. En 

stigning i antallet af nedlagte vaskebjørn fx i de sydjyske kommuner vil derfor kunne være et udtryk for, at en 

bestand har været under opbygning i en periode, og at muligheden for en hurtig bekæmpelsesindsats derfor 

kan være forpasset. Desuden foretages der ikke konsekvent en kvalitetssikring af data om indrapporterede 

nedlagte vaskebjørne, hvormed resultaterne kan være fejlbehæftede. En indsats for i højere grad at kvalitets-

sikre oplysninger om nedlagte vaskebjørne i Danmark skønnes at kunne bidrage til at øge værdien af udbytte-

statistikken. Sammenlagt vurderes udbyttestatistikken dog at være en god men reaktiv overvågningsmetode, 

der så længe udbyttet er meget lille og spredt ud over det meste af landet, kan være en indikation af, at der ikke 

er sket en betydelig indvandring af dyr fra Tyskland.  

Vaskebjørne har ikke foretrukne eller forudsigelige spredningsveje, hvor en særlig overvågningsindsats vil 

kunne iværksættes. Ofte søger dyr ind i bebyggede områder eller i beboelse, hvor de kan være synlige for 

beboere eller efterlade synlige spor. I forbindelse med etableringen af det såkaldte vildsvinehegn kunne der 

opsættes kameraer til overvågning af vaskebjørn fx ved de gennemgangshuller, der etableres i hegnet.  

3.11. Kontakt-netværk i Tyskland 

Nærværende arbejde har indebåret netværksopbygning i Tyskland, hvor der er fokuseret på selve myndigheds-

ophænget for arbejdet med invasive arter, overvågning/forskning samt den konkrete indsats i forhold til be-

kæmpelse. 

Den ansvarlige myndighed for arbejdet med invasive arter er regeringen i Slesvig-Holsten, hvor det er ”Mini-

sterium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung”, der har det overordnede an-

                                                      
10 https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/ 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/
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svar, og hvor ”Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR)” er den forvaltende en-

hed. Forvaltningen er defineret i et såkaldt management-blad11, der oplister bl.a. bestandsforhold, vaskebjør-

nens påvirkning af biodiversitet samt den konkrete indsats. Der opstilles følgende mål: 

 Kontrol af vaskebjørnens negative virkninger på hjemmehørende arter.  

 Begrænsning af spredning på tværs af geografiske grænser, som arten ikke eller kun med stor vanske-

lighed kan krydse uden hjælp fra mennesket. I Tyskland gælder dette primært den type ubeboede 

Nordsø- og Østersøøer.  

 Lokal bestandskontrol i områder, hvor vaskebjørnen kan udgøre en betydelig trussel eller endda med-

føre udryddelse af hjemmehørende arter. I Tyskland vedrører dette primært områder med forekomst 

af den europæiske sumpskildpadde og lokale bestande af truede paddearter (fx gulbuget klokkefrø) 

samt yngleområder for truede eller særligt sårbare fuglearter.  

 Regulering af håndtering af vaskebjørne i fangenskab. 

 PR-arbejde for at reducere risikoen for, at arten spredes og favoriseres af mennesker. 

Forskningsindsatsen vedrørende vaskebjørn i Nordtyskland herunder Slesvig-Holsten ligger primært under 

Institut for terrestrisk og akvatisk vildtforskning (ITAW) på universitetet for veterinær medicin i Hannover. 

En meget god videnplatform er det såkaldte ”Projekt Vaskebjørn”, der forløb fra 2007 til 2018 i Mürizt-Nati-

onalpark i Mecklenburg-Vorpommern. Selvom projektet er afsluttet, foreligger en hjemmeside12 med omfat-

tende information om artens biologi, bestandsforhold og spredning.  

Overvågningsindsatsen i Tyskland består af flere komponenter. Statistik over vildtudbyttet håndteres af det 

tyske jægerforbund (DJV). Vaskebjørn indgår her som en selvstændig art, og udviklingen i udbyttet vurderes 

at afspejle bestandsudviklingen. Observationer af vaskebjørn indgår ligeledes i overvågningen. Dette koordi-

neres for Slesvig-Holstens vedkommende af Wildtier-Kastaster-platformen i samarbejde med Christian-Al-

brechts-University (Kiel), Institute for Nature and Resource Conservation. Selve bekæmpelsesindsatsen på-

hviler Landesjagtverband Schleswig-Holstein13 altså den lokale jagtforeningsstruktur.                           

  

                                                      
11 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Down-

loads/MMB_Waschbaer.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

 
12 https://www.projekt-waschbaer.de 
13 https://www.ljv-sh.de/ 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/MMB_Waschbaer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/MMB_Waschbaer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.projekt-waschbaer.de/
https://www.ljv-sh.de/
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4. Bisamrotte  

De følgende afsnit beskriver vaskebjørnens biologi, udbredelse og forvaltning. I forhold til en vurdering af 

arten som invasiv henvises desuden til Miljøstyrelsen (2019) og Invasive Species Compendium14. 

4.1.  Biologi 

Bisamrotte hører taksonomisk til gnaverne. Det voksne dyr har en kropslængde på 30-40 cm, hvortil kommer 

halen på 25-30 cm. Bisamrotte kan veje op til 1,8 kg. Pelsen består af to lag: Den inderste underuld, der er tæt, 

blød og brunlig, og de ydre dækhår, som er rødbrune eller gulligbrune på ryggen og lysebrune eller grålige på 

bugen. Halen er fladtrykt og skællet. Bagfødderne er væsentlig større end forfødderne.  

Bisamrotte har som andre gnavere et stort formeringspotentiale. Hunner bliver kønsmodne i en alder af ca. fire 

måneder, hanner når de er 7 måneder. Ynglesæsonen varer fra april til oktober. I denne periode føder hver hun 

2-3 kuld, hver bestående af 6-8 unger. Ungerne kan klare sig selv, når de er en måned gamle. Bisamrotte lever 

i store familiekolonier med veldefinerede territorier. Specielt i parringssæsonen er territorierne velafgrænsede.  

Arten er planteæder og lever primært af vandplanter og disses rødder. Markafgrøder indgår også i kosten. 

Desuden kan bisamrotte lejlighedsvist æde muslinger, snegle og krebs. 

4.2. Habitat 

Bisamrotte lever i og nær søer, åer og moser og foretrækker især steder med stabil vandstand hele året og 

rigelige mængder af vegetation. Områder med rør- og sivskove og høje græsser er foretrukne levesteder. Bi-

samrotte bygger hytter over vandet eller kan bo i gravede gange og huler i åbrinker. 

4.3. Bestand 

Bisamrotte har sin naturlige og oprindelige udbredelse i Nordamerika. Der er findes ingen pålidelige referencer 

på bestandstallet i Nordamerika. De bestande, der findes uden for Nordamerika, stammer fra dyr som forsætligt 

er udsat i naturen eller sluppet ud fra pelsdyrfarme. Den europæiske udbredelse stammer fra udsætninger, hvor 

de først fandt sted i begyndelsen af 1900-tallet i det daværende Tjekkoslovakiet, Ungarn og Østrig. Siden har 

de spredt sig og findes nu udbredt i de fleste europæiske lande, hvor der nogle steder også har været udsætnin-

ger og udslip. Skyrienė og Paulauskas (2012) giver en grundig gennemgang af introduktionen og spredningen 

i Europa, og angiver de første fund af arten i Tyskland til 1914. Arten er ikke jagtbar, og der foreligger ikke 

ad denne vej statistikker over udbytte m.v. Den har siden 1999 kunnet bekæmpes med fælder, men indsatsen 

er meget varierende imellem de enkelte delstater. Nogle steder motiveres indsatsen ved udbetaling af skyde-

præmier. I Niedersachsen er arten vidt udbredt og indsatsen intensiv. Her blev der i 2016 fanget 120.679 bi-

samrotter15. Der er samstemmende oplysninger om, at bisamrotte i Tyskland spredes hastigt mod nord. Figur 

11 viser udbredelsen af bisamrotte i Tyskland i 2017. 

 

                                                      
14 https://www.cabi.org/isc/datasheet/71816 
15 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Down-

loads/MMB_Bisam.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/71816
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/MMB_Bisam.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/MMB_Bisam.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Figur 11. Udbredelsen af bisamrotte i Tyskland anno 2017. De røde prikker angiver, at arten er forekommende 

ind for de enkelte 10x10 km kvadrater. Efter Nehring og Skowronek (2017). 

I forhold til udvikling af en forvaltningsstrategi for bisamrotte i Danmark er det centralt dels at iværksætte en 

bekæmpelse af den allerede etablerede bestand og dels at afklare potentialet for fortsat indvandring af dyr fra 

den tyske bestand, da dette skønnes at være den eneste kilde til fortsat eksponering af Danmark.  

4.4. Spredning 

Der er ingen naturlige barrierer for bisamrottens spredning fra Tyskland til Danmark. Vildsvinehegnet, der p.t. 

er under etablering med henblik på at begrænse indvandring af vildsvin fra Tyskland, vil ikke have nogen 

effekt. Bl.a. vil bisamrotten kunne passere igennem de 20x20 cm huller, som hegnet for hver 100 m forsynes 

med for at sikre, at mindre dyr kan passere hegnet.  

Bisamrotten spreder sig primært om foråret og efteråret under deciderede vandringer, hvor grøfter, afvandings-

kanaler, åer og andre vådområder bruges som spredningsveje. Bisamrotten er også i stand til at sprede sig over 

land. Undersøgelser indikerer, at den gennemsnitlige fremrykning af etablerede bestande i Europa er 6-8 km 

pr. år (Danell 1996). 
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4.5. Bisamrotte i Danmark 

De første observationer af bisamrotte i Danmark skete i 1989, men arten anses først fra 2000 som fast etableret 

med en fast bestand, der formerer sig i naturen. Dansk Pattedyratlas (Baagøe og Jensen 2007) angiver for 

perioden 1993-2005 observationer i 23 af de 10x10 km kvadrater, som atlasprojektet byggede på. Alle obser-

vationer er fra det sydlige Sønderjylland inklusive Als (Figur 12). Dansk Patterdyratlas angiver det som sand-

synligt, at bisamrotter er indvandret via Rudbøl Sø og vandløbene syd for Padborg. Dens hovedudbredelse i 

Danmark synes primært at være tilknyttet Vidå-systemet. 

 

Figur 12. Udbredelse af bisamrotte i Danmark 2000-2005 i 10 × 10 km UTM-kvadrater. Efter Baagøe og 

Jensen (2007).  

Den danske vildtudbyttestatistik har siden 2012 rummet mulighed for at give indberetning om nedlagte 

bisamrotter, og der er for perioden 2012-2019 indberettet i alt 196 nedlagte bisamrotter i Danmark (Figur 13). 

Imidlertid er der ikke foretaget kvalitetssikring af disse indberetninger. De stammer fra kommuner spredt over 

hele landet. Uden en kvalitetssikring af indberetningerne, vurderes disse datasæt af begrænset værdi til 

estimering af bestandssituationen (Asferg og Madsen 2014). 

Det er sandsynligt, at bisamrotte har spredt sig yderligere mod nord siden atlasprojektet i 2007. Ved en 

rundspørge foretaget af Aarhus Universitet i forbindelse med revurdering af rødlisten for pattedyr i Danmark 

(in prep.) giver Naturstyrelsens vildtkonsulenter ikke udtryk for at udbredelsen af bisamrotte har ændret sig 

væsentligt siden 2007 (Elmeros, pers. medd. 2019). 



22 

 

  

Figur 13. Det årlige indberettede jagtudbytte af bisamrotte i Danmark i perioden 2012-2018. Kilde: Den dan-

ske vildtudbyttestatistik3. 

4.6. Påvirkning 

Bisamrotte har status som invasiv art, der i EU Forordning Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse 

og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (IAS Regulation) defineres 

som en ”ikkehjemmehørende art, hvis introduktion eller spredning er konstateret at være en trussel mod eller 

have skadelig indvirkning på biodiversiteten og de relaterede økosystemtjenester”. Arten fremgår af forord-

ningens liste over ”Invasive Alien Species of Union concern (the Union list)”, for hvilke medlemsstaterne 

forpligtes til at gennemføre en række tiltag, der grupperes og prioriteres under følgende overskrifter: ”forebyg-

gelse”, ”tidlig registrering og hurtig udryddelse” samt ”forvaltning af invasive arter, der er vidt udbredt”. På 

basis af den nuværende udbredelse i Danmark vurderes det, at den danske indsats bør fokusere på tidlig regi-

strering og hurtig udryddelse. 

4.6.1. Biodiversitet  

I sammenligning med en række øvrige invasive arter vurderes bisamrottens mulige negative påvirkning af 

biodiversitet som relativ begrænset. I områder med store populationer kan bisamrotten reducere vegetationen 

ved søer og åer væsentligt, hvilket kan medføre uønskede konsekvenser for flora og fauna (Danell 1996). 

Modsat kan det ikke udelukkes, at arten kan bidrage positivt ved at skabe dynamik og begrænse tilgroning af 

lysåbne naturtyper. 

4.6.2. Infrastruktur 

Den mest fremtrædende årsag til, at bisamrotte er uønsket og søges bekæmpet er, at den ved sin gravende 

adfærd underminerer brinker, diger og dæmninger. Hollandske undersøgelser viser, at en enkelt bisamrotte 

årligt kan flytte ca. 5 m3 jord. Dette har ført til en systematisk bekæmpelse af bisamrotten i Tyskland og Hol-

land siden 1930'erne, hvor det i Holland har vist sig muligt at begrænse arten både i antal og udbredelse ved 

en meget omfattende, professionel bekæmpelsesindsats (Moerkens og Bos 2018). På De Britiske Øer havde 

man tilbage i 1930’erme succes med at udrydde bisamrotten efter en intensiv bekæmpelse og forbud mod 

indførsel af nye individer (Danell 1996). Bisamrotte kan ligeledes forårsage betydelige skader på markafgrø-

der. 

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A
n
ta

l

Årstal



23 

 

4.6.3. Sygdomme og parasitter 

Bisamrotte anses ikke generelt for at være en betydelig vektor i forbindelse med spredning af sygdomme og 

parasitter. Den kan være bærer af rabies, Leptospirosis og Tularæmi sidstnævnte primært beskrevet for Sverige 

(Danell 1996). Den kan ligeledes være mellemvært for rævens dværgbændelorm.  

4.7. Nuværende forvaltning 

Bisamrotte har i Danmark status som en jagtbar art og er omfattet af lovgivningen inden for jagt- og vildtfor-

valtningsloven. Der har ikke indtil nu været tale om en særlig forvaltning.  

Med hensyn til efterstræbelse forvaltes bisamrotte i Danmark dels som en jagtbar art med jagttid fra 1. sep-

tember til 31. januar, hvor der må anvendes skydevåben efter de generelle regler. Desuden må den som invasiv 

og skadevoldende art reguleres efter regelsættet i bekendtgørelse om vildtskader herunder med reference til 

Kommissionsforordning 2016/1141 af 13. juli 2016. Reguleringen kan ske hele året uden forudgående tilla-

delse. Regulering med skydevåben kan ske i tidsrummet fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solned-

gang, også fra kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne. Kunstigt lys, spejle og andre indretninger til 

belysning af målet må anvendes. Ved regulering må anvendes fælder. 

Arten kan med andre ord efterstræbes med skydevåben og fælder. For skydevåben gælder, at haglgeværer 

kaliber 12-20 samt klasse 4 våben må anvendes, dvs. våben med en anslagsenergi E0 på mindst 150 J (fx 

kaliber .22 LR og større/kraftigere). Fælder skal indrettes således, at fangne dyr ikke skades eller dræbes, og 

konstrueres, så fangne dyr ikke kan komme i fysisk kontakt med hinanden. Fangne dyr skal kunne besigtiges 

i fælden, når denne er lukket. Fælden må anvendes hele døgnet og skal efterses hver dag morgen og aften, hvis 

den ikke er monteret med en elektronisk kommunikationsenhed (fx sms), der giver besked, når fælden er ud-

løses. Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr, som ikke straks slippes fri, skal aflives i fælden 

eller umiddelbart efter udtagelsen af fælden. Fælder må ikke nedgraves. Fælden skal være flytbar og kassefor-

met med faste, solide hjørner og må udvendigt ikke være større end 60 (H) x 60 (B) x 250 (L) cm. Indgangs-

åbninger skal være placeret i enden af fælden. Indgangsåbningen må maksimalt være 30 (H) x 30 (B) cm. 

Fælder skal være overdækkede, således at lokkemad ikke kan ses gennem fældens overside og sider, men kun 

gennem fældens ender. 

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde og på særlige betingelser gøre undtagelser fra de generelle regler og tillade 

anvendelse af andre bekæmpelsesmetoder. 

4.8. Vurdering af de eksisterende jagt- og reguleringsmetoder 

Efterstræbelse som et middel til forvaltning af bisamrotte bør vurderes i forhold til, om forvaltningen planlæg-

ges som ”forebyggelse”, ”tidlig registrering og hurtig udryddelse” samt ”forvaltning af invasive arter, der er 

vidt udbredt”.  

Egentlig jagt inden for jagtlovens generelle rammer for jagttider og jagttidspunkter og øvrige generelle be-

stemmelser for jagtudøvelse vurderes at være uden effekt uanset strategi. Regulering med skydevåben vurderes 

at have begrænset betydning uanset bestandsstatus. Der er ikke forhold i bisamrottens populationsdynamik 

eller erfaringer fra andre lande, der sandsynliggør, at denne art vil kunne begrænses væsentligt eller udryddes 

ved en indsats baseret på beskydning.  

Erfaringer fra bl.a. Holland og Tyskland viser, at den efterstræbelsesmetode, der bedst forener hensyn til prak-

tik, målrettethed, ressourcer og dyrevelfærd, er fældefangst, og en efterstræbelseskomponent i en dansk for-

valtning vurderes bedst at tage udgangspunkt i en strategi for brug af fælder. I nogle lande anvendes dræbende 

slagfælder. De var udslagsgivende i den indsats, der i 1930 medførte, at en række mindre bestande af bisam-

rotte blev helt udryddet fx i England. Dette skete i kombination med udbetaling af skydepræmier. Brug af en 
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kombination af dræbende fælder og levende-fangst-fælder har betydet, at det i Holland har været muligt at 

bekæmpe bisamrotte effektivt. Her anvendes også trådbure (ruser) til massefangst. 

Anvendelse af snarer, sakse (leg-hold traps), selvskydere, gasning og udlægning af gift har igennem historien 

også været taget i brug til bekæmpelse af dyr. Disse metoder er ikke evalueret i denne udredning, da der ikke 

vil kunne opnås tilladelse til at anvende dem i Danmark16. De gældende danske regler for anvendelse af fælder 

synes således kun delvist at kunne opfylde kravet til effektiv bekæmpelse af bisamrotte, da fx rørfælder og 

dræbende slagfælder vurderet ud fra udenlandske erfaringer vil være et vigtigt element. Både rørfælder og 

dræbende slagfælder vil i Danmark kræve ændring af de danske regler eller en særlig tilladelse af Naturstyrel-

sen. Naturstyrelsen har for rørfælder givet en midlertidig tilladelse til fangst af mårhund, vaskebjørn og mink, 

gældende til 31. december 2021, men ikke til regulering af bisamrotte. Især de dræbende fælder rummer en 

række udfordringer både i forhold til dyreværnshensyn og til risikoen for bifangst af hjemmehørende og fre-

dede arter.  

Fangstsuccesen ved fældefangst afhænger af en række forskellige komponenter, herunder særligt placering af 

fælden på den rette lokalitet og på det rette tidspunkt. Især fra Holland, hvor det er lykkedes at bekæmpe 

bisamrotte og reducere bestanden effektivt, foreligger omfattende erfaringer (Moerkens og Bos 2018). FACE 

(2013/2014)17 giver en række konkrete råd om fældefangst af bisamrotte. Følgende er kondenseret fra de hol-

landske erfaringer og af litteraturen mere generelt: 

Fældetyper 

De hollandske erfaringer viser, at bekæmpelse bedst optimeres ved en kombination af aktive og passive fæl-

detyper. De aktive typer stilles typisk ved indgangene til beboede brinkhuller, altså der hvor dyrene færdes ud 

og ind af boet. Her er tale om dræbende slagfælder, og den type, der er i Holland har givet størst succes er den 

såkaldte Conibear-fælde (størrelse 110, Figur 14).  

 

Figur 14. Conibear 110 slagfælde, som er den mest anvendte type til bekæmpelse af bisamrotte i Holland. 

Passive typer sættes på steder, hvor bisamrotter kan tiltrækkes, fx hvor der er set spor af dem. Her kan være 

tale om trådfælder forsynet med lokkemad (tyske erfaringer tyder på, at brug af æblestykker, gulerødder, majs-

kolber er det mest effektive til fangst af bisamrotte). Disse kan placeres både over vandet, fx på flåder (Figur 

15) eller under vandet. I Holland placeres alle fælder under vandet, og hvor der er tale om trådfælder/ruser 

                                                      
16 https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/miu/bilag/143/1057467.pdf 
17 http://www.face.eu/sites/default/files/attachments/trapping_guidelines_-_ondatra_zibethicus.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/miu/bilag/143/1057467.pdf
http://www.face.eu/sites/default/files/attachments/trapping_guidelines_-_ondatra_zibethicus.pdf
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betyder dette, at dyret drukner. Det er ikke forventeligt, at der i Danmark vil kunne gives tilladelse til at an-

vende fældetyper, der medfører at dyr drukner, jf dyreværnslovgivningen. 

 

Figur 15. Trådfælde med lokkemad til levendefangst af bisamrotte. 

I Tyskland markedsføres18 yderligere en række typer af fælder og ruser indrettet til massefangst af bisamrotte. 

Der foreligger begrænset publiceret data på effektiviteten af disse typer. Ingen af disse vil kunne anvendes 

lovligt efter de gældende generelle regler for regulering af vildt ved brug af fælder i Danmark. 

Lokalitet 

En stedsmæssig tilfældig opstilling af fælder vil være resultatløs. Brug af fælder til bekæmpelse af bisamrotte 

giver kun resultat, hvis fælderne placeres, hvor der er tegn på tilstedeværelse af bisamrotte. De typiske habitater 

er søer med konstant vandstand og åer/vandløb/kanaler. Bisamrottens fodaftryk (Figur 16) er meget karakteri-

stiske og forveksles sjældent med andre spor. Fækalierne er bønneformede, løse i konsistens og varierer i 

farven alt efter fødeindtag. Bisamrotte efterlader sig desuden ofte spor i form af hytter (Figur 17). Ligeledes 

kan vegetationen være stærkt nedbidt, særligt hvis der er tale om tætte bestande. 

 

Figur 16. Sporforløb og fodaftryk af bisamrotte. Bagfoden er 7-5 cm lang. Forfoden en del mindre. Kilde19:  

 

                                                      
18 https://www.bisamfallen.de/bestellung/#bisamfallen 

 
19 http://www.life.illinois.edu/ib/462/Field%20Guide%20to%20Illinois%20Mammal%20Tracks.pdf 

http://www.life.illinois.edu/ib/462/Field%20Guide%20to%20Illinois%20Mammal%20Tracks.pdf
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Figur 17. Bisamhytte bygget af stængler af vandplanter ses ofte, hvor bisamrotte har et mere permanent leve-

sted.  

Fangstsæson 

Bisamrotte er aktiv året rundt og perioder med nysne byder på muligheder for at lokalisere forekomster. Fæl-

defangst kan praktiseres hele året. I Holland intensiverer man indsatsen i vinter og forår, altså forud for yng-

lesæsonen. I Tyskland er fangst i yngleperioden ikke tilladt af hensyn til, at moderdyr ikke fjernes fra yngel. 

Denne provision er ikke umiddelbart gældende for Danmark. Her vil fangst i yngletiden kunne finde sted, som 

det fx er tilfældet for fangst af mårhund, hvor det dog anbefales, at unger skal reguleres før moderdyr. En 

indsats rettet mod de ynglende dyr vurderes på baggrund af hollandske erfaringer at være mere kosteffektiv 

end en indsats rettet mod yngel. 

Bifangst 

Enhver anvendelse af fælder giver risiko for bifangst (fangst af dyr, der ikke er mål for fangstindsatsen). Ved 

brug af dræbende fældetyper er dette et særligt tema, i kraft af at fredede arter og evt. husdyr kan dræbes. Men 

også ved brug ikke-dræbende fælder bør der være fokus på bifangst, dels fordi dyr, der ikke ønskes fanget, kan 

stresses eller skades i fælderne, og dels fordi fangstindsatsen forringes. Bifangst kan i høj grad reguleres ved 

valg af den rigtige fældetype, placering, lokkemad m.v. Imidlertid er en ny teknologi under udvikling, hvor 

elektronisk billedanalyse med forholdsvis stor sikker kan sikre genkendelse af forskellige arter (Trnovszky et 

al. 2017). En sådan teknologi formenes at vil kunne kombineres med fældernes udløsningsmekanisme, så om-

fanget af bifangst reduceres. Der er behov for en forskningsindsats til videreudvikling af denne teknologi. 

4.9. Organisering og ressourcer 

Hvis efterstræbelse af bisamrotte ønskes anvendt som en del af strategien til at begrænse den eksisterende 

bestand og undgå yderligere spredning af arten i Danmark, er det afgørende, at indsatsen organiseres og opti-

meres i forhold til omkostninger. Det er sandsynligt, at den eksisterende bestand i det sydlige Jylland vil spre-
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des mod nord, og at der ligeledes sker supplerende indvandring fra Tyskland. En optimering af en forebyggel-

ses-/bekæmpelsesindsats bør derfor målrettes mod de områder i Danmark, hvor arten i dag findes, kombineret 

med de tiltag, der iværksættes i Slesvig-Holsten.  

En planlægning, der har som mål at forhindre en yderligere spredning af bisamrotte herunder effektivt at be-

kæmpe den eksisterende danske bestand af denne art, kræver en stærk og professionel organisation det sydlige 

Jylland og i grænselandet samordnet med indsatsen i Slesvig-Holsten. En frivillig indsats som fx den eksiste-

rende danske ordning til bekæmpelse af mårhund vurderes ikke at være tilstrækkelig til at forhindre bisamrotte 

i at yderligere etablere sig i Danmark. Planlægningen vil med fordel kunne inspireres af en adaptiv forvalt-

ningstilgang, hvor indsats og resultater løbende moniteres og justeres med henblik på målopfyldelse.  

4.10. Overvågning  

Danmark har ikke et overvågningsprogram, der er specifikt for bisamrotte. Myndigheder og organisationer 

anbefaler borgere, der observerer arten, til at indberette dette20. Bisamrotte lever semi-akvatisk, er nat- og 

skumringsaktiv og vil normalt ikke observeres tilfældigt. En overvågningsindsats vil derfor primært skulle 

baseres på systematisk monitering af arten herunder især de spor, den sætter i typiske habitater, herunder grave- 

og ædespor, fodaftryk (fx i mudder og sne) og ikke mindst hytter. Det eksisterende danske overvågningspro-

grammer NOVANA dækker våde, ferske naturtyper og arter, der tilknyttet disse (fx odder). Overvågning af 

bisamrotte vil kunne integreres i dette program under forudsætning af, at dette udvides med en særlig anvisning 

om registrering af bisamrotte kombineret med en opprioritering af indsatsen bl.a. med øget geografisk dækning 

i det sydlige Jylland.  

En videreførelse af opfordringer til befolkningen om at indberette observationer af bisamrotte og ikke mindst 

sporene efter den kombineret med en egentlig kampagne rettet mod grænseområdet vurderes at ville kunne 

øge effektiviteten af denne type overvågning. Det forventes, at en forebyggelsesstrategi i Danmark tager afsæt 

i en intensivering af overvågningen. Det vil her være af stor værdi, hvis indsatsen blev samordnet med over-

vågningen i Nordtyskland.  Den tidligere omtalte platform ”Wildtier-Kataster” Schleswig-Holstein, der er mål-

rettet mod monitering af vilde dyr, herunder både observation af levende dyr og fund af død evt. trafikdræbte 

dyr igennem indberetning fra borgere, omfatter ikke bisamrotte. Et dansk-tysk samarbejde kunne tilskynde til 

en udvidelse, så bisamrotte blev genstand for grundigere overvågning også syd for grænsen.  

Passiv observation af vilde dyr igennem brug af vildtkameraer en udbredt overvågningsmetode, og dette kunne 

iværksættes i særlige områder, hvor der er mistanke om tilstedeværelse af arten, i naboområder og langs spred-

ningsveje.  

Vildtudbyttet synes fortsat at være et brugbart redskab, der dog har nogle svagheder. For det første har det en 

indbygget forsinkelse i kraft af, at de officielle tal først foreligger et år efter den pågældende jagtsæson. En 

stigning i antallet af nedlagte bisamrotter fx i de sydjyske kommuner vil derfor kunne være et udtryk for, at en 

bestand har været under opbygning i en periode, og at muligheden for en hurtig bekæmpelsesindsats derfor 

kan være forpasset. Desuden foretages der ikke konsekvent en kvalitetssikring af data om indrapporterede 

nedlagte bisamrotter, hvormed resultaterne kan være fejlbehæftede. En indsats for i højere grad at kvalitetssikre 

oplysninger om nedlagte bisamrotter i Danmark kan bidrage til at øge værdien af udbyttestatistikken.  

4.11. Kontakt-netværk i Tyskland 

Denne opgave har indebåret netværksopbygning i Tyskland, hvor der er fokuseret på selve myndighedsop-

hænget for arbejdet med invasive arter, overvågning/forskning samt den konkrete indsats i forhold til bekæm-

pelse. 

                                                      
20 https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/ 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/
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Den ansvarlige myndighed for arbejdet med invasive arter er regeringen i Slesvig-Holsten, hvor det er ”Mini-

sterium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung”, der har det overordnede an-

svar, og hvor ”Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR)” er den forvaltende en-

hed. Forvaltningen er defineret i et såkaldt management-blad21, der oplister bl.a. bestandsforhold, bisamrottens 

påvirkning af biodiversitet samt den konkrete indsats. Der opstilles følgende mål: 

 Kontrol af bisamrottes negative virkninger på biodiversitet og infrastruktur.  

 Begrænsning af spredning på tværs af geografiske grænser, som arten ikke eller kun med stor vanske-

lighed kan krydse uden hjælp fra mennesket. I Tyskland gælder dette primært den type ubeboede 

Nordsø- og Østersøøer.  

 Lokal bestandskontrol i områder, hvor bisamrotte kan udgøre en betydelig trussel for bestemte plan-

tesamfund udryddelse af hjemmehørende arter (muslinger og krebs).  

 PR-arbejde for at reducere risikoen for, at arten spredes og favoriseres af mennesker. 

Forskningsindsatsen vedrørende bisamrotte i Nordtyskland herunder Slesvig-Holsten ligger primært under In-

stitut for terrestrisk og akvatisk vildtforskning (ITAW) på universitetet for veterinær medicin i Hannover.  

Overvågningsindsatsen i Tyskland er begrænset. Fx indgår bisamrotte ikke i vildtudbyttet, der for andre arter 

håndteres af det tyske jægerforbund (DJV). Der foreligger ikke for bisamrotte et system til overvågning fx 

under Slesvig-Holstens Wildtier-Kastaster-platformen. Selve bekæmpelsesindsatsen påhviler typiske de lokale 

jagtforeningsstrukturer. Der kræves særlig tilladelse og uddannelse til fangst af bisamrotte.   

  

                                                      
21https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Down-

loads/MMB_Bisam.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/MMB_Bisam.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/MMB_Bisam.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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