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Gode råd til hvordan du
kan hjælpe med at stoppe 

spredningen af invasive arter:

Smid ikke haveaffald eller jord fra haven i naturen

Sæt ikke dine kæledyr, akvariefisk 

og –planter ud i naturen

Tag ikke planter og dyr med hjem fra fjerne rejsemål

Deltag i bekæmpelsen af invasive arter

Indberet forekomster af invasive arter

 til Miljøstyrelsen

Stop spredningen
Det er langt billigere og mere effektivt at forebygge intro-

duktion af invasive arter end efterfølgende udryddelse af 

invasive arter. Forebyggelse af introduktion af nye inva-

sive arter sker på baggrund af viden om arternes spred-

ningsveje. 

Hvad kan du selv gøre?
Du kan hjælpe i både forebyggelsen, overvågningen og 

bekæmpelsen af invasive arter. Man skal både være op-

mærksom på, at man ikke slæber nye arter ind, når man 

har været i udlandet, og på, at de arter som man måtte 

holde i fangeskab eller i sin have ikke slipper ud i naturen.  

Du kan hjælpe med overvågningen af invasive arter ved at 

benytte Miljøstyrelsens indberetningsportal, som  bruges 

til at skabe et overblik over arternes udbredelse. Du kan 

også aktivt bekæmpe invasive arter, og hertil findes der 

en lang række bekæmpelsesvejledninger på både dyr og 

planter, på Miljøstyrelsens hjemmeside.
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Hvad er invasive arter?
Invasive arter er ikkehjemmehørende arter, der ved men-

neskets hjælp er introduceret til et område uden for deres 

naturlige udbredelsesområde. Det vil sige uden for det 

område, som arten ved egen hjælp vil kunne sprede sig til. 

Ikke alle introducerede arter bliver invasive. Introducerede 

arter betegnes først som invasive, når de har en negativ 

påvirkning på den hjemmehørende flora og fauna. Udover 

at have negative påvirkninger på biodiversiteten kan inva-

sive arter også have store økonomiske omkostninger og 

påvirke menneskers sundhed.  

Hvorfor er invasive arter et problem?
Invasive arter kan medføre store tab i biodiversiteten, 

nogle gange endda ligefrem udrydde hjemmehørende 

arter. De kan også overføre sygdomme til mennesker og 

dyr eller medføre økonomisk skade, f.eks. i form af tab af 

afgrøder eller ødelæggelse af infrastruktur. De invasive  

arters påvirkning kan variere i skala og enten være lokale, 

nationale eller dække hele biogeografiske eller klimatiske 

zoner.

Hvad gør myndighederne?
Invasive arter er et internationalt, grænseoverskridende 

problem og derfor samarbejder landene også om at 

stoppe spredningen af invasive arter bl.a. ved at varsle om 

fund af invasive arter der er under spredning. På nationalt 

plan er der udarbejdet en handlingsplan, som beskriver 

de overordnede rammer for indsatsen mod invasive arter. 

Desuden er der udarbejdet en række bekæmpelses- 

vejledninger for invasive arter. 
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Mårhunden stammer fra Asien og blev udsat i Østeuropa med hen-
blik på jagt. I dag er mårhunden udbredt i Jylland og kan være en 
trussel mod hjemmehørende padder og jordrugende fugle.

Rynket rose sætter så mange 
og tætte rodskud, at den kan 

udkonkurrere den naturlige 
vegetation i et område.

Nilgåsen er en meget territoriel fugl, som udviser domine- 
rende og aggressiv adfærd overfor andre fuglearter. Det kan 
forhindre hjemmehørende arter, særligt mindre arter som 
ænder og blishøns, i at etablere sig i områder, hvor Nilgåsen 
er til stede.
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