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1 Indledning
Denne vejledning omhandler overvågning af invasive arter omfattet af EU-forordning.
Formålet med overvågningen er at opdage og dokumentere arter i Danmark, der udviser invasive træk i andre europæiske lande, for derved at kunne indlede tidlig bekæmpelse. For allerede etablerede arter, skal der tilvejebringes og vedligeholdes et
datagrundlag for arternes forekomst.
EU-forordningens formål er at beskytte biodiversiteten gennem en ensrettet og forebyggende indsats for håndtering af invasive arter. Forordningens centrale omdrejningspunkt er en liste over invasive arter, som er problematiske på EU-plan (EU-listen). Første EU-liste trådte i kraft i 2016 og seneste opdatering fra 2019 inkluderede
i alt 66 arter. Flere arter forventes at blive tilføjet listen fremadrettet. Arter listen er
omfattet af forpligtelser til bl.a. overvågning, grænsekontrol og bekæmpelse. For at
løfte overvågningsforpligtelsen, inkluderes registrering af arter på EU-listen i NOVANA.

2 Metode
I forbindelse med andre overvågnings- og prøvetagningsaktiviteter i Miljøstyrelsen
skal der holdes øje med og registreres invasive arter på EU-listen. En række arter skal
indmeldes med det samme, så en umiddelbar bekæmpelse kan igangsættes.
Alle artsobservationer indrapporteres i Naturdatabasen. Arter med ”Passiv registrering” jf. tabel 1a of 1b er relativt almindeligt forekommende og registreres primært i
andre overvågningsopgaver eller datagrundlag kan tilvejebringes fra andre kilder. Se
dog regionale undtagelser for mårhund.

2.1 Tid, sted og periode
Observationer af arter på EU-listen vil kunne forekomme hele året i forbindelse med
Miljøstyrelsens feltaktiviteter. Arterne eftersøges ikke aktivt, men registreres hvis de
observeres på en lokalitet, der besøges i anden NOVANA-sammenhæng – eller fx under transport til og fra en NOVANA-lokalitet.

2.2 Udstyr
Vedledning, feltskema (bilag 6.1.) og faktaark (bilag 6.2) medbringes af alle feltmedarbejdere – evt. på tablet eller telefon.
- Håndholdt GPS, kort eller kort på telefon til registrering af position for observation.
- Kamera eller telefon med kamera til fotodokumentation
- Pose til evt. indsamling
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2.3 Procedure - undersøgelse på lokalitet
2.3.1 Stam- og kortdata
Lokalitet (flade eller punkt) og stednavn for observationen, dato og observatørens
navn registreres.
2.3.2 Overvågningsmetode
I tabel 1a og 1b findes en oversigt over arterne på EU-listen med angivelse af inden
for hvilke arbejdsområder i overvågningen/prøvetagningen de normalt vil forekomme.
Fugle, pattedyr og asiatisk hveps vil kunne opdages under transport til og fra undersøgelseslokalitet eller i andre situationer uden direkte tilknytning til en NOVANA-aktivitet. Disse arter vedrører derfor alle medarbejdere med feltarbejde.
For hver observation skal der angives en hyppighedskategori, og arten skal så vidt
muligt forsøges dokumenteret i form af foto eller indsamling. Den overordnede naturtype noteres.
Mindre forekomster af en invasiv art, fx en planteart, bør umiddelbart fjernes, hvis
den opdages. Både observation og evt. bekæmpelse registreres i Naturdatabasen.
Observationer af visse arter skal indmeldes hurtigst muligt med henblik på at få
igangsat en bekæmpelse. Hvis individer eller bestande af disse arter er fjernet umiddelbart efter opdagelsen, skal der også foretages en indmelding med henblik på en
opfølgende bekæmpelse. Indmelding skal ske på e-mail invasivearter@mst.dk (alternativt telefonisk på 7254 4000, Arter & Naturbeskyttelse).
2.3.2 Overvågningsdata

Den observerede art fra EU-listen angives. Der oprettes en registrering til hvert
artsfund. (”Passive” arter indgår som udgangspunkt ikke i opgaven, men det er
muligt at oprette registreringer af disse på frivillig basis).

Antal individer estimeres i hyppighedsintervallerne <10, 10-100, 101-1000 og
>1000.

Observations-/dokumentationstype noteres:

”Foto” afkrydses, hvis der foreligger fotodokumentation. Indsamlede belæg
skal som udgangspunkt altid fotograferes.

”Fundet død” anvendes, hvis der er tale om et trafikdræbt eller på anden vis
dødfundet dyr. ”Fundet død” og ”Foto” kan afkrydses i samme registrering.

”Visuel observation” afkrydses i feltskema/formular, hvis det ikke er lykkedes
at skaffe dokumentation i form af foto eller indsamling.

Den udførte ”Aktion” i form af evt. bekæmpelse eller indsamling afkrydses. Det
angives ligeledes om observationen er anmeldt til MSTs Arter & Naturbeskyttelse.
Verifikation og evt. videre opbevaring af indsamlede belæg aftales med Arter &
Naturbeskyttelse.

Den overordnede naturtype (sø, vandløb, overdrev, skov osv.) hvor artsobservationen er foretaget angives som udgangspunkt. Dette gælder dog ikke fx overflyvende fugle.
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Tabel 1a. EU-listens invasive dyr med angivelse af hvilke faggrupper, der skal være særligt opmærksomme på de enkelte arter. For arter med ”Akutmelding” skal MSTs Arter & Naturbeskyttelse kontaktes hurtigst muligt. Arter med ”Passiv registrering” registreres primært via andre
datakilder.
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Tabel 1b. EU-listens invasive plantearter med angivelse af, hvilke faggrupper, der skal være
særligt opmærksomme på de enkelte arter.
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3 Databehandling
For prøvetagere og overvågningsmedarbejdere, der normalt ikke arbejder med Naturdatabasen, vil observationer med fordel kunne oprettes i databasen af kollegaer inden
for natur-, vandløbs- eller søovervågning.
Kort-, stam- og observationsdata registreres i Naturdatabasen via indtastningsformularen ”EU invasive arter” i programmet NaturAppl. Lokalitet oprettes som GIS-polygon
eller punkt. Stednavn relateres til nærmeste kortnavn, fx ”Jydebæk ved Skovbovej,
Kalby”.
Som indsamlingsformål vælges NOVANA. Evt. fund af andre invasive arter kan indtastes i formularen ”Artsfund”, men er ikke en del af denne NOVANA-opgave og skal
derfor angives med indsamlingsformålet Øvrige data.
Evt. dokumentation i form af fotos uploades i indtastningsformularen.

4 Kvalitetssikring
I den datatekniske anvisning DN01, Miljøstyrelsens data i Naturdatabasen, er der defineret en kvalitetssikringsprocedure, der omfatter selve indtastnings- og redigeringsprocessen samt det videre forløb i forbindelse med godkendelse af data.
Se den datatekniske anvisning her: http://bios.au.dk/raadgivning/fagdatacentre/biodiversitet/tekniske-anvisninger/

5 Referencer


EU-forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af
invasive ikkehjemmehørende arter. https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/880597b7-63f6-11e4-9cbe-01aa75ed71a1/languageda

6 Bilagsoversigt
6.1 Feltskema
Feltskema findes på næste side

6.2 Faktaark
Faktaark med beskrivelser af arterne på EU-listen findes som et selvstændigt bilag.

Registrering af invasive arter omfattet af EU-forordning

Invasive arter omfattet af EU-forordning
Version 3 gældende fra 01-02-2021

Stam- og kortdata
Dato

Observatør

Stednavn:
Observationssted indtegnes på kort/gemmes som waypoint på GPS. Registrering tilknyttes polygon (bestandsudbredelse) eller
punkt i Naturdatabasen. Stednavn relateres til nærmeste kortnavn, fx ”Jydebæk ved Skovbovej, Kalby”

Registrering af invasiv art på EU-listen
Art*

Hyppighed

(<10, 10-100, 1011000, >1000)

Aktion (sæt kryds)
Anmeldt til MST Naturbeskyttelse
(invasivearter@mst.dk)
Forsøgt fjernet (planter)
Blomster- /frøstand fjernet
Eksemplar indsamlet (fx krebs)
Ingen
Bemærkninger (fx eksakt antal eller andre observationsoplysninger):

Dokumentationstype: Foto (vedhæftes

registrering i Naturdatabasen)/ fundet død/ visuel observation

Naturtype (vælg)
(vælg: Hav/ Sø/ Vandløb/ Skov/ Lysåben ikke §
3/ Klint el. stenstrand/ Strandeng/ Strandklit/
Hede/ Overdrev/ Ferskeng/ Sur mose/ Kalkrig
mose/ Klippe)

Der udfyldes et skema for hver art. ”Indsamlingsformål” sættes til ”NOVANA”, hvis observationer er foretaget af MSTmedarbejdere eller disses konsulenter. Andre invasive arter kan inddateres under ”Artsfund” i NaturAppl. Indsamlingsformål skal i det tilfælde sættes til ”Øvrige data”.
*) Arter omfattet af EU-forordning om invasive arter (arter med grå skrift er endnu ikke registreret i Danmark; arter i
parentes er almindelige og overvåges passivt – eller evt. frivilligt i denne opgave):
Båndgrundling
Kinesisk sovekutling
Solaborre
Stribet koralmalle
Newzealandsk fladorm
(Nilgås)
Almindelig mynah
Amerikansk skarveand
Hellig ibis
Indisk huskrage
Asiatisk hveps
Amerikansk flodkrebs
Kinesisk uldhåndskrabbe
Louisiana flodkrebs
Marmorkrebs
Signalkrebs

Viril krebs
Amerikansk oksefrø
Terrapiner
Bisamrotte
Grå egern
Java mangust
Muntjak
Mårhund (V.DK)
Næsebjørn
Ræveegern
Rødbuget egern
Sibirisk jordegern
Sumpbæver
Vaskebjørn
(Kæmpe-balsamin)
(Kæmpe-bjørneklo)
Alligator-urt

Carolina cabomba
Farvegunnera
Flerårig steppegræs
Flydende vandnavle
Forskelligbladet tusindblad
Gul kæmpekalla
Hårfrugtet bjørneklo
Japansk humle
Japansk klatrebregne
Japansk styltegræs
Kinesisk buskkløver
Krybende ludvigia
Kujibønne
Kæmpe salvinia
Kæmpe-silkeplante
Lampepudsergræs
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Lilla pampasgræs
Mesquite-træ
Papegøjefjer
Rundlobet bjørneklo
Senegal teplante
Skyrækker
Slør-partenium
Smalbladet vandpest
Spydbladet pileurt
Stor vandguirlande
Storblomstret hjerteranke
Tykstilket vandhyacint
Tåre-akacie
Uruguay ludvigia
Virginsk kostegræs
Ørkenkorsrod

7 Oversigt over versionsændringer
Version
2

Dato
01-03-2019

2

01-03-2019

Emne:
Artsliste opdateret med aktuel
EU-liste
Inddeling af arter

3

23-04-2021

Artsliste

3

23-04-2021

Generelt

Ændring:
Artsliste opdateret med aktuel EU-liste
Artsliste inddelt efter om akutmelding
er påkrævet og det er specificeret inden for hvilke arbejdsområder for
overvågnings- og prøvetagningsmedarbejdere de enkelte arter er relevante
Artsliste opdateret med aktuel EU-liste. Krav til akutmelding er ændret til
kun at omfatte en række dyrearter.
Tekstforkortelser for at få plads til tabeller
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1 Fisk
1.1 Båndgrundling (Pseudorasbora parva)
Båndgrundling er en lille asiatisk fisk, som blev set i Europa første gang i 1961 i Rumænien og Albanien.
Arten er første gang fundet i Danmark i 2002 og er siden fundet flere steder i jyske vandløb.
Udbredelse i EU

Billede og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS og Matt Brazier

Udseende og adfærd
Båndgrundling er en ferskvandsfisk, der normalt lever i næringsrige damme og mudrede bække med mange
vandplanter. Fisken kan dog leve i en bred vifte af ferskvandsmiljøer og findes også i større søer og vandløb.
Kroppen er aflang med fladtrykte sider og er kendetegnet ved at have en bred, opadvendt mund. Fisken
kan blive op til 8 til 9 centimeter lang, men de fleste indberettede er mindre. Skællene er store og sidelinjen
er fuldstændig med 32-40 skæl. Hunner og hanner ligner hinanden og har grå ryg og lyse sider, finner og
mave, der varierer fra gulgrøn til sølvfarvet. Som ung har fisken en mørk stribe langs siden, som forsvinder
med alderen. Fisken kan blive tre til fire år gammel og lever af plankton og krebsdyr. Den er kønsmoden fra
etårsalderen og lægger mellem 200 og 2000 æg om året.
Forvekslingsmuligheder
Båndgrundlinger kan i mange tilfælde kendes alene på den blåsorte stribe langs siden. Hvis de mangler
striben kan de let forveksles med andre arter af små karpefisk. De kendes dog på en kombination af en
opadvendt mund, store skæl og en kort gatfinne.
Derfor er arten uønsket
Der er fundet båndgrundlinger, der bærer på en dødelig parasit, som kan brede sig til danske arter. Fisken
spiser samme føde som hjemmehørende arter, og den er derfor i direkte konkurrence med den naturlige
fauna i vandløb og søer. Fisken er desuden kendt for at være aggressiv over for andre fisk.
Er arten i Danmark?
Båndgrundling blev fundet første gang i dansk natur i 2002 og er oftest set i jyske vandløb og søer. I 2013
blev den fundet talrigt i Voldbækken og i flere vandhuller i forbindelse hermed. Siden er den fundet flere
steder i omegnen af Århus. De danske fisk stammer formentlig fra udsatte akvarie-/havedamsfisk.
Læs mere om arten:
GB non-native species secretariat (engelsk)
Nobanis - European Network on Invasive Species (engelsk)
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1.2 Kinesisk sovekutling (Perccottus glenii)
Kinesisk sovekutling stammer oprindeligt fra det østlige Asien og findes i Europa i blandt andet Letland,
Polen og Ungarn. Fisken blev oprindelig bragt til Europa af russiske videnskabsmænd, der havde fisken med
hjem fra Asien. I begyndelsen blev den opdrættet i akvarier og også brugt som madding af lystfiskere, og
sidenhen er den så undsluppet til naturen.
Udbredelse i EU

Billede: Jürgen Steinhof

Billede: Stefan Nehring.

Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Kinesisk sovekutling kan blive op til 25 centimeter lang og veje op til 250 gram. Fisken kan blive op til syv år
gammel. Øjnene er placeret højt på hovedet, den har en rundet snude og en fremskudt underkæbe. Den
har to tætsiddende, men tydeligt adskilte rygfinner, hvoraf den forreste har 6-8 ugrenede stråler og den
bageste har 2-3 ugrenede stråler efterfulgt af 8-12 grenede stråler. Fiskens farve går fra brun til mørkebrun,
og den kan have et skakbrætlignende mønster. I yngletiden bliver hannerne mørkere og får farvestrålende
grønlige pletter på kroppen. Kinesisk sovekutling lever i ferskvand i søer og vandløb, hvor vandet løber
langsomt eller i vandmiljøer med helt stillestående vand. Fisken er tilpasset flere ekstreme forhold og tåler
eksempelvis lavt iltindhold i vandet, Men den kan også overleve at fryse til is og overleve udtørring af
vandet i søen eller vandløbet ved at grave sig ned i mudderet og gå i dvale. Kinesisk sovekutling lever af
andre småfisk, haletudser og små hvirvelløse dyr.
Forvekslingsmuligheder
Den kinesiske sovekutling, der hører til familien Odontobutidae, kan lettest forveksles med kutlinger af
familien Gobiidae. Den kan kendes fra de relevante danske arter på, at dens bugfinner ikke er vokset
samme til en sugeskål.
Derfor er arten uønsket
Den kinesiske sovekutling har ry for at være en glubsk rovfisk, der kan udrydde næsten alle andre arter af
fisk samt visse haletudser i småvandene. Den kan desuden overføre sygdomme og være bærer af parasitter
som den kan give videre til hjemmehørende arter. Den kan også udkonkurrere hjemmehørende arter ved
at spise deres føde.
Er arten i Danmark?
Fisken er endnu ikke observeret i Danmark, men den er fundet rundt omkring i Europa. Senest er den
observeret vildtlevende i Tyskland i 2014.
Læs mere om arten
Nobanis - European Network on Invasive Species (engelsk)
U.S. Fish and Wildlife Service (engelsk)
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1.3 Stribet koralmalle (Plotosus lineatus)
Stribet koralmalle er en brakvandsfisk. Arten er hjemmehørende i havet fra Det røde Hav til Samoa, mod
nord til det sydlige Japan, mod syd til sydlige Australien og mod vest til Madagaskar. I Europa har den
spredt sig til de varmeste dele af Middelhavet.

Stribet koralmalle by Stan Shebs
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=440794

Udseende og adfærd
Stribet koralmalle bliver normalt op til 25 cm lange, men kan blive op til 30 cm. Arten er brun og har
tydelige hvide længdestriber på kroppen. Den har fire skægtråde i både over- og underkæben. På første
rygfinne samt på gællelågene har den giftige pigge, der indeholder særdeles stærk gift, der i enkelte
tilfælde har medført død. Hunnen lægger æg i reder, som hannen graver under store sten på havbunden.
Efter gydning forsvinder hunnen mens hannen passer på æggene. De planktoniske larver lever nær bunden.
Arten er en kystnær bentisk art, og den eneste malle, der lever ved koralrev. Voksne fisk lever solitært eller
i små grupper (< 20 individer), mens de juvenile fisk typisk danner større stimer med omkring 100 fisk.
Voksne fisk søger føde via synet. De lever af krebsdyr, bløddyr, orme og mindre fisk.
Forvekslingsmuligheder
Stribet koralmalle kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
Stribet koralmalle kan ved høje tætheder potentielt ændre den op hjemmehørende struktur og
økosystemfunktioner gennem konkurrence, prædation og habitatbrug.
Er arten i Danmark?
Stribet koralmalle findes ikke i Danmark. De danske vintre er så kolde, at det er usandsynligt, at den vil
kunne overleve en vinter, hvis den introduceres. Der er derfor ikke fare for, at den bliver etableret.
Læs mere om arten:
Invasive Species Compendium (engelsk)
Fishbase (engelsk)
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1.4 Almindelig solaborre (Lepomis gibbosus)
Almindelig solaborre har en høj, sammentrykt krop. Arten er hjemmehørende i det østelige Nordameria,
men er introduceret til store dele af verden herunder Nord- og Sydamerika, Asien, Afrika og Europa. Den
blev fundet for første gang i 1980’erne i Danmark.

Solaborre by S. Stakėnas (NOBANIS)

Udseende og adfærd
Almindelig solaborre bliver normalt op til 20 cm lang, men kan blive helt op til ca. 40 cm lang. Den piggede
forreste rygfinne er sammenvokset med den blødstrålede rygfinne. Den kan genkendes på, at gællelåget
ikke har nogen pig bagtil, men i stedet en såkaldt ”ørelap”, der som regel er sort med en hvid kant og en
rød plet bagerst. Kroppens farve er spættet i forskellige gule, brune, grønne og blå farver. Bugen er gulbrun.
Arten findes i vandhuller, søer og langsomt strømmende vandløb med blød bund og vegetation. Arten
kræver en temperatur på 16-18 °C for at yngle, og derfor yngler lidt senere end mange af vore
hjemmehørende arter, ser den ud til let at danne ynglebestande i danske søer. Almindelig solaborre lever
af orme, krebsdyr, bløddyr, insekter, småfisk og fiskeæg.
Forvekslingsmuligheder
Den almindelige solaborre minder mest om andre aborrefisk som aborre og hork, men med sin høje,
sammentrykte form og med gællelåget forlænget til en ”ørelap” samt de specielle farvetegninger, er
risikoen for forveksling ikke stor.
Derfor er arten uønsket
Almindelig solaborre kan danne tætte bestande i menneskepåvirkede habitater som fx put-and-take-søer.
Det er uvist, hvor godt fiskene klarer sig i søer med en mere naturlig sammensætning af fiskebestanden.
Global opvarmning vil sandsynligvis være en fordel for arten, da en højere temperatur vil betyde, at den
kan nå at få flere kuld hvert år, hvilket kan få en større påvirkning på hjemmehørende arter. Arten kan
yderligere også være bærere af parasitter, som også kan påvirke hjemmehørende arter negativt. Arten kan
medføre en reduktion i mængden af dyreplankton, hvilket kan føre til øget algevækst og forringelse af
sigtdybden.
Er arten i Danmark?
Almindelig solaborre findes i dag i en række put-and-take-søer, hvor den er udsat ulovligt for at bekæmpe
karpelus. Derudover findes arten i nogle få vandhuller samt ganske få åer.
Læs mere om arten:
Invasive Species Compendium (engelsk)
NOBANIS (engelsk)
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2 Krebsdyr
2.1 Amerikansk flodkrebs (Orconectes limosus)
Amerikansk flodkrebs stammer oprindeligt fra det sydøstlige Canada og nordøstlige USA, men er blevet
indført til en lang række europæiske lande, hvor den spises. Arten adskiller sig fra flere andre krebsearter
ved at foretrække meget klart vand.
Udbredelse i EU

Billede: Astacoides via Wikimedia Commons

Billede: A. Berger.

Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS.

Udseende og adfærd
Amerikansk flodkrebs er en lille til medium størrelse krebs, der bliver op til 12 centimeter lang. Den kan
blive op til to år gammel. Farven på kroppen er lysbrun, mørkebrun eller olivengrøn. Kløerne er samme
farve, men har tydelige orange spidser med sort bånd. Haleleddene har rødbrune bånd på tværs.
Overfladen på kroppen og kløerne er ru og på ”kinderne” findes tydelige pigge. Hannens klør er ofte større
end hunnens. Benene kan blive farvet sorte af jord eller dynd. Krebsen lever i større vandløb, søer og
vandhuller. Den foretrækker vandmiljøer, der har en jævn vandgennemstrømning. Voksne individer er
tolerante over for både lave temperaturer, perioder med udtørring og desuden delvist forurenede vande.
Amerikansk flodkrebs bliver hurtigt kønsmoden og reproducerer sig meget hurtigt. Hunnen lægger omkring
138 æg ad gangen, og æggene klækkes i maj eller juni måned. Amerikansk flodkrebs er omnivor. Det
betyder, at den både spiser planter og levende og døde dyr. I krebsens naturlige habitat bliver den spist af
blandt andet karper.
Forvekslingsmuligheder
Arten kan ikke forveksles med andre krebsearter, da den adskiller sig tydeligt med piggene på siden af
kroppen. Amerikansk flodkrebs bærer på forskellige sygdomme blandt andet krebsepest, der overføres til
hjemmehørende krebsearter og også til fisk. Arten kan spreder sig meget hurtigt, og arten er mere hårdfør
end de europæiske hjemmehørende arter, som udkonkurreres af amerikansk flodkrebs.
Derfor er arten uønsket
Amerikansk flodkrebs bærer på forskellige sygdomme blandt andet krebsepest, der overføres til
hjemmehørende krebsearter og også til fisk. Arten kan spreder sig meget hurtigt, og arten er mere hårdfør
end de europæiske hjemmehørende arter, som udkonkurreres af amerikansk flodkrebs.
Er arten i Danmark?
Krebsen er endnu ikke fundet i Danmark, men er observeret i både Tyskland, Frankrig og England, hvor den
er blevet indført med henblik på udsætning.
Læs mere om arten:
U.S. Fish and Wildlife Service (engelsk)
Regional Euro-Asian Biological Invasion Centre (engelsk)
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2.2 Kinesisk uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis)
Den kinesiske uldhåndskrabbe er nem at kende på de uldne kløer og det firkantede skjold. Arten stammer
oprindeligt fra Det Gule Hav ved Kina, hvorfra den har spredt sig til resten af verden sandsynligvis via
ballastvand fra skibe. Krabben blev første gang observeret i Tyskland i floden Aller i 1912. I Europa har den
spredt sig hastigt, da den ingen naturlige fjender har i europæiske hav-og vandområder.
Udbredelse i EU

Billede: The Food and Environment Research Agency (Fera).

Billede: Stephan Gollasch (NOBANIS).

Kortudsnit: GBNNSS

Udseende og adfærd
Krabben kan blive op til 10 centimeter i bredden (skjoldet), men bliver normalt kun omkring 5-7 centimeter.
De uldne kløer ses hos både hanner og hunner, men særligt hos voksne hanner er hårene markante. Farven
på krabbeskjoldet varierer fra gul til brun, men kan også være lilla i farven. Langs skjoldet er der fire pigge
og ti ben, der er dobbelt så lange som skjoldbredden. En fuldvoksen krabbe med et 10 centimeter bredt
skjold kan dermed blive i alt 50 centimeter bred fra den ene benspids til den anden. Krabben trives i både
salt-, fersk- og brakvand. Ingen skandinaviske krabbearter lever i søer. Kinesisk uldhåndskrabbe tåler både
tropiske samt nordlige havtemperaturer og kan endda overleve i stærkt forurenede vandmiljøer.
Sandsynligvis er temperaturen og saltindholdet i danske farvande for lav til, at dens yngel kan udvikle sig til
voksne individer. Arten har dog etableret sig og yngler i flere tyske flodsystemer, som ikke er mere end 100
kilometer fra Danmark.
Forvekslingsmuligheder
Små eksemplarer af uldhåndskrabben kan forveksles med almindelig strandkrabbe (Carcinus maenas), der
findes overalt i danske have. Uldhåndskrabbens skjold er dog mere firkantet, hvor almindelig strandkrabbe
har et udpræget femkantet skjold, der er bredere, end det er langt.
Derfor er arten uønsket
Arten er blandt de 100 mest invasive arter i verden, da den i høj grad er i stand til at udkonkurrere lokale
arter. I nogle lande har man oplevet en decideret masseinvasion, hvor arten under særligt gunstige forhold
er eksploderet i antal og har forårsaget skader ved at blokere vandløb og vandfiltre og ved at skabe erosion
i flodbanker, når krabben graver sig ind i kanterne af floderne. I 2005 blev de økonomiske konsekvenser af
krabbes tilstedeværelse i Tyskland estimeret til at løbe op i cirka 80 millioner Euro.
Er arten i Danmark?
Arten er ikke ualmindelig i Danmark, men på grund af det kolde, danske klima og det lave saltindhold i de
indre farvande, så bliver krabben ikke særlig stor, og det antages desuden, at den ikke yngler. Arten kan
dog spredes let, da krabbelarver- og yngel kan føres langt med vandstrømme, og krabber kan også sprede
sig via åer og vandløb.
Læs mere om arten:

Animal Diversity Web (engelsk)
Global Invasive Species Database (engelsk)
GB non-native species secretariat (engelsk)
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2.3 Louisiana-flodkrebs (Procambarus clarkii)
Louisiana flod-krebsen er en invasiv krebseart, der oprindeligt stammer fra Mexico og det sydlige USA. Den
blev introduceret til Europa til brug som fødevarer for mennesker og har nu spredt sig til det meste af den
vilde natur i EU. Krebsen er en populær spiseart, der er nem at opdrætte på grund af dens høje ilttolerance,
der gør, at den ikke behøver at være under vand konstant. Krebsen har angiveligt fundet vej til naturen fra
private opdræt.
Udbredelse i EU

Billeder: Trevor Renals. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Louisiana-flodkrebsen bliver typisk 5½ til 15 centimeter lang og vejer op til 60 gram, når den er fuldt
udvokset. Farven på skjoldet og kløerne er oftest mørkerød eller rødbrun, men farven kan variere meget.
Kloen set oppefra er farvet som resten af kroppen og dækket af røde pigge og knopper. Kloen underside
har færre pigge og knopper. Farven er rød på hele undersiden. Hannens klo er ofte større end hunnens.
I sumpede vandområder med uklart vand er krebsen generelt lidt lysere i farven. Den lever ofte i
stillestående sumpområder og grøfter med vand og undgår helst søer og vandløb med stærk strøm. Hvis
der er koldt, så graver krebsen sig ned i mudder eller brinken på vandløb eller søer. Krebsen lever af små
snegle, insekter og fiskeyngel, men hvis føden er knap, spiser den også ådsler. Den spiser ikke
plantemateriale, hvilket mange andre krebs gør. Æglægningen foregår i lange huller, som den graver i
kanten af vandløb eller søer.
Forvekslingsmuligheder
Krebsen kendes på de smalle, aflange kløer og den mørkerøde farve. Unge eksemplarer kan godt forveksles
med den danske flodkrebs, men flodkrebsen har en mere ru eller pigget overflade på kløer og rygskjold.
Derfor er arten uønsket
Louisiana-flodkrebsen kan fortrænge hjemmehørende krebsearter, fordi den mere hårdfør, og dermed
breder den sig hurtigt og effektivt. Arten kan bære på sygdommen krebsepest, der kan sprede sig til
hjemmehørende arter. Krebsen er desuden kendt for at ødelægge vandplanter ved at klippe planternes
stængler over, og den kan derfor gøre stor skade i vandløb, hvor vandplanter er vigtige i forhold til at fjerne
næringsstoffer fra vandet, mindske vandgennemstrømningen og fungere som skjule- og ynglested for andre
arter. Derudover kan krebsen underminere vandløbsbrinker, fordi den graver lange gange ind i brinkerne
for at lægge æg.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men den er talrig i Tyskland og kan derfor hurtigt finde vej til
Danmark.
Læs mere om arten:
Invasive Species Compendium (engelsk)
Global Invasive Species Database (engelsk)
Animal Diversity Web (engelsk)
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2.4 Marmorkrebs (Procambarus fallax f. virginalis)
Marmorkrebsen er formentlig en underart af sumpkrebsen (Procambarus fallax) , der oprindeligt stammer
fra staterne Georgia og Florida i USA. Marmorkrebsen er speciel, fordi den er selvbefrugtende, og dermed
behøver den ikke parre sig for at formere sig (partenogenese/jomfrufødsel). Arten blev beskrevet i Tyskland
allerede i 1990’erne, hvor blandt andet akvarieentusiaster bemærkede, at krebsen kunne befrugte sig
selv.
Udbredelse i EU

Billeder: Cefas. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Marmorkrebsen er en mellemstor krebseart, der har et markant mønster på skjold og hale, der kan minde
om et marmormønster. Farven på kroppen og kløerne er marmorfarvet på en grønlig, mørkebrun eller
brunlig baggrund. Overfladen på kroppen og kløerne er glat. Krebsens klo er svagt nubret på overfladen og
farven er den samme som resten af kroppen (marmorfarvet). Kløerne er små i forhold til kropsstørrelsen. Marmorkrebsen kan blive op til 13 centimeter lang, og i princippet findes der kun hunner, da
krebsen kan formere sig uden hanner. Krebsen har været populær til akvariehold på grund af dens flotte
mønster, lave plejeniveau og nemme reproduktionsevne. Netop fordi den formerer sig så nemt, kan der
hurtigt komme for mange individer i et akvarium, og dermed øges risikoen for, at overskydende
eksemplarer bliver sat ud i naturen, hvor den invasive art hurtigt spredes i vandløb eller søer. Arten er
meget hårdfør og kan leve i både vandløb, søer, sumpområder, rismarker og små vandhuller. Den formodes
at grave sig ned i mudder og vandløbsbrinker i tørkeperioder. Der vides stadig meget lidt om arten, og der
er fortsat mange uafklarede spørgsmål om blandt andet dens levevis og fysiologi.
Forvekslingsmuligheder
Krebsen genkendes på dens marmorlignende mønster og kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
Da arten er meget hårdfør og hurtigt kan sprede sig, frygtes det, at arten kan fortrænge den
hjemmehørende europæiske flodkrebs. Marmorkrebsen kan desuden bære på blandt andet sygdommen
krebsepest. På øen Madagaskar ud for Afrikas østkyst har arten gjort stor skade på flora og fauna, og den
anses her som en ultimativ invasiv art, da den er selvbefrugtende og spreder sig i høj hast.
Er arten i Danmark?
Det første verificerede fund af marmorkrebsen var i Karup å ved Skive i 2019. Arten formodes udsat fra
private holdere i andre lande som bl.a. Tyskland, Japan, Holland og på Madagaskar. I Tyskland er der fundet
adskillige enkeltindivider rundt omkring i landet.
Læs mere om arten:
Invasive Species Compendium (engelsk)
U.S. Fish and Wildlife Service (engelsk)

11

2.5 Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus)
Signalkrebsen er en stor krebseart, der oprindeligt stammer fra Nordamerika og som blev introduceret til
bl.a. Sverige og Finland, for at supplere de lave bestande af de lokale krebsearter, man bruger til konsum.
Efterfølgende har den vist sig, at fortrænge de lokale arter yderligere og kan overføre sygdomme til disse.
Den blev importeret til Danmark i 1960’erne til opdræt, men slap ud i naturen, hvor den har spredt sig og
etableret en vild bestand.
Udbredelse i EU

Billede: Matt Brazier - Environment Agency.

Billede og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Signalkrebsen bliver helt op til 16 centimeter lang og kan veje 110 gram. Den bliver op til 20 år gammel og
er kønsmoden, når den er et til tre år. Farven på kroppen og kløerne kan variere mellem rødbrun eller
mørkebrun nogen gange med blålige nuancer. Overfladen på kroppen og kløerne er glat og uden knopper
eller pigge undtagen bag øjet. Overfladen på kloen er glat og farven er den samme som resten af kroppen
(rødbrun eller mørkebrun), dog ses en karakteristisk hvid eller blålig plet ved basis af klosaksen (pletten kan
være utydelig). Hannens klo er ofte større end hunnens. Signalkrebs lever i småsøer og åer indtil fire-fem
meters dybde. Den skjuler sig i huller i brinker og under trærødder, sten o. lign. Arten tåler saltholdigt vand.
Signalkrebs er oftest nataktive, hvor den har et bredt fødevalg. Den æder insektlarver, muslinger, snegle,
svækkede fisk, fiskerogn samt rodskud af forskellige vandplanter.
Forvekslingsmuligheder
Arten kan forveksles med den europæiske flodkrebs, der er hjemmehørende i Danmark. Arterne kan dog let
kendes fra hinanden, da signalkrebsen har to tydelige lyse pletter på klosaksene. Den europæiske flodkrebs
har desuden et mere ru skjold, og den er også noget mindre end signalkrebsen.
Derfor er arten uønsket
Signalkrebsen udkonkurrerer lokale krebsearter i Europa, da den er mere robust og aggressiv. Arten kan
også være bærer af sygdommen krebsepest, som den selv kan overleve, men som den hjemmehørende
europæiske flodkrebs dør af. Den har en betydelig effekt på plantelivet i vandmiljøet, da den æder store
mængder planter. Signalkrebsen graver huller i brinken langs vandløb, og det kan få jorden til at erodere, så
der sker skade på vandløbene.
Er arten i Danmark?
Signalkrebsen findes i næsten alle dele af Danmark. Arten er meget svær at bekæmpe, når den først har
etableret sig og yngler, og derfor gælder det om at begrænse dens udbredelse i første omgang.
Læs mere om arten:
Naturstyrelsens artsleksikon
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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2.6 Viril krebs (Orconectes virilis)
Det latinske og danske navn vidner om krebsens gode reproduktions- og spredningsevner. Krebsen
stammer oprindeligt fra det østlige Nordamerika, men er fundet vildtlevende i både Storbritannien og
Holland siden 2004, hvor den formentlig er sluppet fri fra akvariehold.
Udbredelse i EU

Billeder: D. Gordon E. Robertson, Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS.

Udseende og adfærd
Viril krebs er lysebrun, mørkebrun eller oliven farvet, men kan variere i farven. Kloens farve kan være den
samme som resten af kroppen, eller mere grønlig, og med tydelige gullige knopper langs indersiden og
ydersiden af klosaksen. Kloen har gullige eller orange spidser uden sort bånd. Hannens klo er ofte større
end hunnens. Kloens overfalden er oftest glat og farven er lys eller bleg dog med gullige eller orange
spidser og uden sorte bånd. Halen er uden tydelige røde bånd, men kan fremstå lys eller mørkmønsteret.
Voksne eksemplarer bliver op til 13 centimeter lange, og hannerne er som regel større end hunnerne. Den
store størrelse gør dem attraktive som spisekrebs for mennesker. Viril krebs kan blive op til tre år gamle.
Krebsen lever i vandløb med jævn vandgennemstrømning, hvor der er rigeligt med vandplanter og gerne
gruset bund. Krebsen tåler ikke så godt temperaturer under frysepunktet og foretrækker generelt en
temperatur på omkring 24-25 °C. Når vandet bliver køligere, gemmer krebsen sig i sprækker mellem sten
eller graver sig ind i vandløbsbrinkerne. Krebsen kan gøre stor skade på flodbrinker, hvis der er mange
krebs i et lille område. Arten er omnivor, hvilket betyder, at den spiser både planter og levende og døde
dyr.
Forvekslingsmuligheder
Mange af de invasive krebsearter kan ligne hinanden, men viril krebs kan kendes på kloens orange spids og
de gule og mørke pletter på kloens overside.
Derfor er arten uønsket
Viril krebs kan være bære af forskellige sygdomme, herunder blandt andet krebsepest, som kan overføres
til hjemmehørende krebsearter. Arten spreder sig meget hurtigt, og da hunnerne lægger mange æg ad
gangen, vil den potentielt kunne udkonkurrere hjemmehørende krebsearter.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men er fundet i både England og Holland, hvorfra den kan
sprede sig til andre europæiske lande.
Læs mere om arten
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
U.S. Fish and Wildlife Service (engelsk)
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3 Fugle
3.1 Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis)
Amerikansk skarveand er naturligt hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika. I 1940’erne blev den
importeret som prydfugl til England. Herfra undslap arten og dannede vilde populationer. Da populationen
blev for stor, begyndte fuglen at sprede sig til andre steder i Europa blandt andet Danmark.
Udbredelse i EU

Billeder og kortudsnit: GBNNSS

Udseende og adfærd
Amerikansk skarveand er en lille andefugl. Den er 35-43 cm lang og vejer 310-795 gram. Den har en lang
hale, der ofte er oprejst. Hannens hals og krop er kastanjebrun. Toppen af hovedet, nakken og halen er
mørkebrun/sort. Dens kinder er hvide og næbbet lyseblåt. Hunnens krop og hals er brunmeleret. Toppen af
hovedet er mørkebrunt, mens nakke og kinder er hvidlig med en mørk linje. Hos hunnen er næbbet brunt.
Arten ses i søer, damme, vandløb og andre fugtige områder. Yngletiden er fra april til august. De yngler
først, når de er 1 år gamle. Arten får normalt kun et kuld pr. år (2-3 unger pr. hun pr. år), men der kan
forekomme to kuld. Amerikansk skarveand specialiserer sig ved at lægge æg i andre vandfugles reder.
Den lever af hvirvelløse dyr (bløddyr), som den finder på bunden af søer og damme.
Forvekslingsmuligheder
Amerikansk skarveand kan forveksles med troldand og bjergand, men kan genkendes på sin opretstående
hale.
Derfor er arten uønsket
Amerikansk skarveand kan parre sig med den sjældne og truede europæiske hvidhovedet and (Oxyura
leucocephala) og på sigt udkonkurrere den. Amerikansk skarveand reguleres i Danmark for at bidrage til at
begrænse udbredelsen af arten i Europa og dermed bidrage til beskyttelsen af hvidhovedet and.
Er arten i Danmark?
I perioden 2003-2013 er amerikansk skarveand observeret på i alt 13 lokaliteter i Danmark. Arten betegnes
som relativt sjælden i Danmark. De enkelte ænder, der er set i Danmark, formodes at være fløjet hertil fra
England. I 2006, 2007 og 2008 blev der observeret ynglende par af den invasive fugl i Maribosøerne.
Læs mere om arten
DAISIE (engelsk)
Global Invasive Species Database (engelsk)

14

3.2 Hellig ibis (Threskiornis aethiopicus)
Hellig ibis er en stor fugl med hvide fjer og et langt tyndt nedadkrummet sort næb. Fuglen stammer
oprindeligt fra Afrika, men er udbredt i vandområder i store dele af verden.
Udbredelse i EU

Billeder og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Hellig ibis’ krop er hvid, mens hoved og ben er sorte. Fuglen er mellem 65 og 90 centimeter høj og vejer
omkring 1,5 kilo. Hellig ibis bruger sit lange næb til at finde føde i mudderet i søbunden, hvor den fanger
fisk eller padder. Den spiser hovedsageligt frøer, insekter, orme og fugleæg, men kan også spise små
pattedyr og ådsler, hvis der er mangel på føde. Fuglen lægger to til tre æg, som hunnen og hannen skiftes
til at udruge i en stor rede, der er placeret på jorden eller i en trætop. Hellig ibis er en meget stille fugl, der
kun sjældent laver lyde. Det sker dog i parringstiden, hvor den skræpper. I Egypten forbandt de gamle
egyptere fuglen med guden Tot, som ofte blev afbilledet med et ibishoved.
Forvekslingsmuligheder
Hellig ibis kan forveksles med storke og fiskehejrer, men kan kendes på det karakteristiske lange sorte og
nedadkrummede næb, dens nøgne sorte hals og sorte hoved.
Derfor er arten uønsket
Hellig ibis blev introduceret til Frankrig hvor den hurtigt formerede sig hvorefter bestanden spredte sig og
etablerede sig i det vestlige Frankrig. Fuglen bredte sig ukontrolleret og blev en trussel mod den oprindelige
natur, fordi den viste sig at være altædende og spiste både æg og unger af kolonirugende fugle, hvilket gik
hårdt ud over blandt andet ternerne i området. I 2008 indledte Frankrig en målrettet indsats for at få arten
udryddet. Man ønsker ikke en lignende situation i Danmark og derfor er arten uønsket.
Er arten i Danmark?
Hellig ibis har ikke etableret sig i Danmark, men enkelte individer er blevet observeret.
Læs mere om arten
Animal Diversity Web (engelsk)
GBNNSS (engelsk)
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3.3 Indisk huskrage (Corvus splendens)
Indisk huskrage er en skinnende sort kragefugl med en grå krave. Indisk huskrage stammer oprindeligt fra
Indien, men er i dag udbredt i det meste af verden.
Udbredelse i EU

Billede: Duncan Wright. Kortudsnit: GBNNSS

Udseende og adfærd
Indisk huskrage er en slank kragefugl på cirka 40 centimeter. Fuglen har en lang hals og et relativt stort sort
næb. Den har en skinnende sort fjerdragt og en grå krave, der strækker sig ned over brystet. Øjnene er
brune, og fødderne sorte. Indisk huskrage lever altid tæt på mennesker i byer og i landbrugsområder, hvor
den ofte lever af menneskers affald eller landbrugsprodukter.
Forvekslingsmuligheder
Indisk huskrave kan forveksles med gråkrage, men kan kendes på dens metallisk skinnende sorte fjerdragt
og den tydeligt afgrænsede grå krave om halsen.
Derfor er arten uønsket
Indisk huskrage er uønsket, da den kan udkonkurrere hjemmehørende arter ved at spise fugleæg og
kyllinger. Indisk krage kan også konkurrere om de fødekilder, som hjemmehørende arter lever af. Indisk
huskrage er uønsket i landbrugslandet, da den kan fortære store mængder langbrugsafgrøder. Studier af
indisk huskrage har vist, at den kan være bærer af otte forskellige bakterier, der giver mave-tarminfektioner hos mennesker. 15 procent af alle indiske huskrager er bærere af salmonella.
Er arten i Danmark?
Arten er observeret enkelte gange i Danmark. I Holland findes en etableret bestand af indisk huskrage.
Læs mere om arten
GLOBAL INVASIVE SPECIES DATABASE (engelsk)
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3.4 Nilgås (Alopochen aegyptiacus)
Nilgåsen, der tidligere blev kaldt egyptisk gås, er lidt større end bramgåsen. Den er beslægtet med
gravanden, som den ligner i levevis. Nilgåsens naturlige udbredelse er i Nordafrika, syd for Sahara og
Nildalen i Egypten.

Billede: Colourbox, www.mst.dk

Udseende og adfærd
Nilgåsen er ca. 70 cm lang, og har et vingefang på ca. 120 cm. Den vejer mellem 1,5-2 kg. Nilgåsen er let at
kende med sin brogede fjerdragt og dens tydelige mørkebrune øjemaske. Nilgåsen har en mørk plet på
bugen og på vingeoversiderne findes et stort hvidt felt. Benene er lange og blegrøde.
Nilgæs lever hovedsageligt af græs og afgrøder, som de fleste andre gæs. Ungerne lever dog overvejene af
animalsk føde. I Danmark yngler de i ferskvandssøer – særligt i søer i grusgrave. Den er mere territorial end
de øvrige gåsearter, både over for artsfæller og andre arter, hvorfor der som regel kun findes et par i hver
sø. De danske nilgæs trækker som regel syd på til frostfrie områder om vinteren, ved mindre det er en mild
dansk vinter.
Derfor er arten uønsket
Nilgåsen udviser dominerende og aggressiv adfærd overfor andre fuglearter, og det kan forhindre
hjemmehørende arter, særligt mindre arter som ænder og blishøns, i at etablere sig i områder, hvor
Nilgåsen er til stede. Nilgåsen kan også hybridisere sig med andre gåsearter som Canadagås og Grågås eller
med den beslægtede gravand. Desuden har den et højt spredningspotentiale.
Nilgåsen bekæmpes ved jagt og regulering, og det vurderes, at arten vil være vanskelig at udrydde, hvis den
først får etableret en større bestand.
Er arten i Danmark?
Nilgås blev indført som park-fugl i England og Holland og spredte sig herfra til Frankrig, Belgien og Tyskland.
I Danmark blev nilgås observeret første gang i 1983. Arten har siden været i uafbrudt fremgang og ses i hele
landet ved søer, enge og andre vådområder. Den er mest talrig i Jylland, specielt i Sønderjylland, hvor første
sikre ynglefund blev gjort i 2000.
Læs mere om arten
Dansk Ornitologisk Forening
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3.5 Almindelig mynah (Acridotheres tristis)
Almindelig mynah er en 23-26 cm lang fugl. Arten er hjemmehørende i Central- og Sydasien, og er
introduceret til Frankrig og Spanien. Den er populær som burfugl og holdes i fangenskab i mange lande
herunder Danmark.

Almindelig mynah by Chrharshaw
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7457034

Udseende og adfærd
Almindelig mynah har et vingefang på 12-14 cm og vejer op til 143 gram. Kroppen er kakaobrun, mens
hoved og det øverste af halsen er skinnende sort. Omkring øjet er der en gul/orange maske. Øjet er
gråbrunt hos juvenile fugle, mens farven varierer meget hos voksne. Under halen, på halespidsen er den
hvid og det samme er de yderste svingfjer. Ben, fødder og næb er gule. Det er ikke en tydelig forskel på
han- og hunfuglene. Arten lever af æg og unger af andre fuglearter, og den angriber også voksne fugle, der
er mindre end den selv. Arten går hellere end den hopper. Arten er territoriedannende, og bruger
langvarige kald for at hævde sit territorie. Arten ser ikke ud til at være i stand til at tolerere somre med en
gennemsnitstemperatur under 23 grader og vintertemperaturer under 0 grader.
Forvekslingsmuligheder
Almindelig mynah har tre underarter. Men ellers kan arten ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
Almindelig mynah er hulrugende og benytter ofte bygninger/hulrum i bygninger til rede. Da den præderer
på æg, unger og evt. voksne fugle kan den udgøre en trussel for hjemmehørende arter, der hvor den er
introduceret.
Er arten i Danmark?
Almindelig mynah findes ikke i naturen i Danmark, dog kan undslupne fugle kunne observeres. Det
formodes ikke, at arten kan etablere sig i Danmark og heller ikke under relevante klimasceanarier.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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4 Pattedyr
4.1 Bisamrotte (Ondatra zibethicus)
Bisamrotten kaldes også moskusrotte og stammer fra Nordamerika. Den blev i starten af 1900-tallet udsat i
Centraleuropa til jagt, hvorfra den har spredt sig og er nu vidt udbredt til lige syd for den dansk-tyske
grænse.

Billede: Colourbox, www.mst.dk

Udseende og adfærd
En bisamrotte måler fra snudespids til halerod ca. 30-40 cm, halen bliver op til 28 cm lang og den kan veje
op til 1,8 kg. Pelsen består af to lag; den inderste underuld og de ydre dækhår. Underulden er tæt, blød og
brunlig. Dækhårene er rødbrune eller gulligbrune på ryggen og lysebrune eller grålige på bugen. Halen er
lang, smal og skællet. Bagfødderne er væsentlig større end forfødderne. Som en tilpasning til bisamrottens
færden i vand danner pelsen en bræmme omkring bagfødderne.
Bisamrotten lever i tilknytning til vand og findes især ved søer, åer og moser, hvor der er rigeligt vegetation.
Her bygger dyrene enten hytter af grene, græs og mudder, eller graver gange i brinkerne. Føden består
hovedsagligt af sump- og vandplanter, men anledningsvis spises også fisk og muslinger. Hunner bliver
kønsmodne i en alder af 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,
allerede når de er en måned gamle.
Forvekslingsmuligheder
Bisamrotten kan eventuelt forveksles med mosegrisen - der er mindre og har rund hale, eller sumpbæveren
- der er større og også har rund hale.
Derfor er arten uønsket
Bisamrotten har i Danmark ingen konkurrenter om føden og meget få naturlige fjender. Der er fare for, at
den kan fortrænge og udkonkurrere arter, der naturligt forekommer i Danmark. Den lever hovedsageligt af
planteføde og kan gøre skade på markafgrøder. Herudover graver den gange i og underminerer bredden
ved søer og vandløb. Den største trussel er bisamrottens evne til at underminere og ødelægge diger.
Er arten i Danmark?
I de senere år er der flere gange set bisamrotter i Danmark særligt i Sønderjylland. Disse individer menes at
være kommet over grænsen fra Tyskland og har nu etableret en fast bestand i Danmark.
Læs mere om arten
Faktaark om bisamrotten
Främmande arter i svenska hav – faktaark (svensk)
Animal Diversity Web (engelsk)
NOBANIS faktaark (engelsk)
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4.2 Grå egern (Sciurus carolinensis)
Det grå egern minder om det danske, røde egern, men det grå egern er noget større. Det grå egern
stammer oprindeligt fra Nordamerika, men findes i dag i flere europæiske lande.
Udbredelse i EU

Billeder: Merike Linnemägi og NOBANIS. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Det grå egern har som oftest grå pels, men der findes mange variationer i pelsfarven. Der er også
eksempler på sorte, brune og albinofarvede grå egern. Egernets underside er hvid, og det har en stor
busket hale. Kropslængden er 23-30 centimeter, og halen er cirka 19-25 centimeter lang. Et voksent gråt
egern vejer omkring et halvt kilo. Hunnerne er kønsmodne, når de er omkring et år gamle, og de kan føde
to kuld unger om året med to til fire unger i hvert kuld. Det grå egern lever fortrinsvist i skove og parker,
men de trives også i landbrugsområder og private haver, hvor de gerne søger føde på fuglefoderbrætter.
Forvekslingsmuligheder
Det grå egern kan forveksles med det røde egern, vi kender i Danmark. Det grå egern er dog væsentlig
større end det røde egern og har små afrundede ører uden den hårdusk på ørerne, som findes på det røde
egern. Det grå egern bruger meget tid på jorden, hvorimod det røde egern foretrækker at være i træerne.
Det grå egern er desuden mindre sky over for mennesker end det røde egern.
Derfor er arten uønsket
Det grå egern kan skade fuglelivet i Danmark, da egernet både konkurrerer med fugle om redepladser, men
også æder både fugleæg og unger. Det grå egern vil desuden også kunne udkonkurrere det danske røde
egern, da det grå egern formerer sig hurtigere end det røde egern, får flere unger i hvert kuld og flere kuld i
det hele taget. Det grå egern er også bedre i stand til at sprede sig i løvfældende skov bedre end det røde
egern. Det grå egern kan desuden være bærer af koppevirus (SPQV), som er dødeligt for det røde egern. En
forekomst af grå egern i Danmark vil også kunne medføre problemer i skovene, da det grå egern gerne river
bark af træer, og det kan resultere i, at træerne bliver angrebet af svampe- og insektangreb, som så
forringer kvaliteten af tømmeret og ændrer artssammensætningen i skovene.
Er arten i Danmark?
Det grå egern findes ikke i Danmark eller vores nærmeste nabolande, men det findes i stor stil i både
England og Italien. Spredning til Danmark kan ske ved, at private importerer det grå egern som kæledyr,
eller hvis egernet undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver.
Læs mere om arten
DAISIE (engelsk)
Wildscreen Arkive (engelsk)
Animal Diversity Web (engelsk)
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4.3 Java mangust (Herpestres javanicus)
Java mangust er et mårlignende lille dyr, der oprindeligt stammer fra Sydøstasien. Den er i dag udbredt og
hjemmehørende i et stort område fra Pakistan til Kina og på hele den Malaysiske halvø samt på Java.
Udbredelse i EU

Udseende og adfærd
Java mangust har en brun tykhåret pels, en lang krop, korte ben og en lang hale. Den er særdeles aktiv om
dagen og sover om natten. Java mangust vejer omkring et halvt kilo og er omkring 65 centimeter lange.
Den har et lille hoved med en spids lille snude og store ører. Hannerne er kønsmodne, når de er fire
måneder gamle. Hunnerne er kønsmodne, når de er ti måneder gamle. Hunnerne føder tre unger per kuld
tre gange om året. De lever af æg, insekter, fugle, mus og rotter, frugter og planter, men er især kendt for
at dræbe og æde slanger – også de meget giftige kobraslanger. Mangustens lange tykke hår i pelsen kan
rejses som børster, så den ser dobbelt så stor ud end normalt, når den kæmper mod for eksempel slanger.
Java mangusten bor i huller i jorden eller i hule træer, og dens naturlige levesteder er plantager, dyrkede
marker og lysåbne naturområder.
Forvekslingsmuligheder
Java mangust kan forveksles med en mår eller en lækat, men er i modsætning til disse brun over hele
kroppen. Den kan desuden kendes på, at halen er lige så lang som kroppen. Alle naturligt forekommende
mårdyr i Danmark har en hale, der er kortere end kroppen.
Derfor er arten uønsket
Java mangust kan formere sig hurtigt og kan være en konkurrent til hjemmehørende mårdyr som ilder,
lækat og skovmår. Derudover kan java mangusten true biodiversiteten lokalt, fordi den blandt andet gerne
plyndrer fuglereder for æg. Java mangust er blevet introduceret til blandt andet De Vestindiske øer,
Sydamerika og Japan, hvor de hjælper med at bekæmpe rotter og slanger i plantager. Mangusten har vist
sig at kunne formere sig og sprede sig hurtigt til skade for den lokale fauna.

Er arten i Danmark?
Java mangust findes ikke vildtlevende i Danmark, men holdes som kæledyr. Java mangust kan, hvis de
stikker af fra fangenskab eller sættes ud i naturen, skabe store problemer for hjemmehørende arter.
Læs mere om arten
IUCN Red List (engelsk)
Animal Diversity Web (engelsk)
Global Invasive Species Database (engelsk)
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4.4 Muntjak (Muntiacus reevesii)
Muntjakken er en lille hjort, der stammer fra lande som Kina og Taiwan i Asien. Hjorten blev indført til
forskellige dyreparker i Europa i det 20. århundrede, hvorfra den har spredt sig til naturen.
Udbredelse i EU

Billeder og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS.

Udseende og adfærd
Muntjakkens pels er rødbrun, og den har tydelige, mørke tegninger i hovedet. Hannen har to
karakteristiske horn og lange hjørnetænder på cirka 2-5 centimeters længde, der bruges i kampen om
territorium og hunner. En fuldvoksen muntjak er cirka 40-45 centimeter høj, og en nyfødt muntjak er ikke
meget større end et stort marsvin. Hjortekalvene har hvide pletter i pelsen, og de dier normalt, til de er
cirka fire måneder gamle. Hunnerne er kønsmodne, når de er seks måneder gamle, og hannerne når de er
otte måneder gamle. En voksen muntjak kan veje mellem 12-28 kilo, og hannen er både større og tungere
end hunnen. Muntjakker er såkaldte omnivorer, hvilket betyder, at de kan spise både planter og dyr. De
spiser dog hovedsageligt planter, men kan også spise nedfalden frugt, svampe, fugleæg og ådsler.
Muntjakken kaldes også for den gøende hjort, da den udsender en gøende lyd, når den føler sig truet.
Hannerne gør også, når de kæmper mod hinanden.
Forvekslingsmuligheder
Muntjakken kan ikke forveksles med hjemmehørende hjortearter som for eksempel rådyr eller dådyr, da
muntjakken er langt mindre, har sorte tegninger i hovedet, og hannen har markant synlige hjørnetænder.
Derfor er arten uønsket
Muntjakken er uønsket i den danske natur, fordi den er til fare for planter og træer i skovene. Muntjakken
kan desuden få kalve året rundt, og da den hurtigt bliver kønsmoden, kan den hurtigt formere sig og sprede
sig i naturen. I England har muntjakken spredt sig voldsomt i det 20. århundrede.
Er arten i Danmark?
Muntjak er enkelte gange observeret i Danmark. Det formodes, at muntjakker i den danske natur er
undsluppet fra dyreparker eller ulovligt udsat.
Læs mere om arten
Game and Wildlife Conservation Trust (engelsk)
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4.5 Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
Mårhunden stammer fra Østasien. Fra 1928 og særligt i årene 1948-55 udsatte man over 9.000 mårhunde i
den vestlige del af det daværende Sovjetunionen for at berige pelsdyrfaunaen. Herfra har arten spredt sig
til det meste af Europa.

Billede: Colourbox, www.mst.dk

Udseende og adfærd
Mårhunden er på størrelse med en ræv. Den måler 50-80 cm uden halen, som er ca. 18 cm. Over skulderen
måler den ca. 20 cm. Mårhunden kan veje op til 10 kg. Mårhundens pels varierer i farven i gullige, rødlige
og grålige toner blandet med sorte hår på ryggen og skuldrene. Halsen, brystet, oversiden af halen samt de
slanke ben er typisk sorte eller sortbrune. Mårhunden kan også kendes på sin sorte ansigtsmaske, der
dækker øjnene og underansigtet, og sin hvide snude. Pelsen er kraftig - særligt om vinteren - og halen er
stor og busket. Mårhundens korte ben gør, at den ikke er en god løber, og den kan i sine bevægelser virke
lidt klodset.
Mårhunden er meget tilpasningsdygtig og lever i mange forskellige naturtyper, men foretrækker dog
fugtige områder nær søer og åer, rørskov, samt fugtig skov. Den får i gennemsnit 11 hvalpe, der kan klare
sig selv, når de er ca. 4 måneder gamle. Arten er primært aktiv i perioden fra kl. 20 til kl. 4 om morgenen.
Mårhunde i Danmark sover formentlig vintersøvn i kortere perioder, som det også kendes fra grævlingen.
Observationer af danske GPS-mærkede mårhunde viser, at de gerne bevæger sig i afstande på 75 km til
knap 200 km over land, og at de også tilbagelægger relativt store afstande over vand. Mårhunde kan krydse
fjorde, som er mere end en km bred.
Mårhunden er et altædende rovdyr og spiser alt
fra ådsler til krebs, fisk, insekter, små pattedyr
og fugle.
Forvekslingsmuligheder
Mårhund kan overfladisk minde om grævling
eller vaskebjørn - særligt på størrelsen,
ansigtsmasken og snuden. Man kan dog kende
arterne fra hinanden på halen og hovedformen.
Mårhundens hale er typisk sort på hele
oversiden og gullig, grålig eller rødlig på
undersiden og siderne. Grævlingens hoved er
kileformet med sorte længdestriber på begge
sider. Grævlingens pels er også lyst i spidserne,
hvor mårhundens er mørke. Vaskebjørnens hale
er relativt set længere i forhold til dyrets krop og
stribet i grå og sort.

23

A-F. Ansigter og haler af mårhund (A og D), grævling (B og E) og vaskebjørn (C og F). Fotos: iStock.com

Derfor er arten uønsket
Erfaringer fra andre lande viser, at mårhunden hurtigt spreder og formerer sig, og at den kan udrydde vores
beskyttede og truede dyr. Mårhunden er en god svømmer og kan derfor komme til områder, hvor ræve
aldrig kommer. Mårhunden kan også være bærer af rabies samt den farlige bændelorm Echinococcus
multiloculus, der kan være dødelig for mennesker.
Er arten i Danmark?
Mårhunden blev første gang registreret i naturen i Danmark i 1980 ved Vejle. I perioden fra 1995 til 2003
blev 25 mårhunde registreret. Siden da er antallet steget kraftigt, og ud fra beregninger vurderes
bestanden på nuværende tidspunkt på omkring 2000-3000 individer. Den bestand af mårhunde der er
etableret i Jylland er formentlig efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab samt dyr
der er indvandret fra Tyskland.
Læs mere om arten
Indsatsplan mod mårhund
Fælles-nordisk sporguide
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4.6 Næsebjørn (Nasua nasua)
Næsebjørnen er et lille pattedyr på størrelse med en kat. Næsebjørnen hører til halvbjørnefamilien og
stammer oprindeligt fra Sydamerika. Den formodes at være undsluppet til naturen fra fangenskab.
Udbredelse i EU

Billeder og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Næsebjørnens pels er brun øverst på kroppen og gullig til mørkebrun nederst. Halsen er hvid, og poterne er
sorte. I ansigtet har næsebjørnen sorte, grå og hvide markeringer, og halen er ringmønstret. Næsebjørnen
har en lang og meget karakteristisk mørk snude, som er meget fleksibel. Snuden er et vigtigt redskab for
den, når den skal lugte sig frem til insekter i jordbunden. Næsebjørnen bruger også snuden, når insekterne
skal graves op. En næsebjørn bliver op til cirka 136 centimeter lang, hvoraf cirka halvdelen er hale. Den
vejer mellem tre og seks kilo. Hannerne er som regel større end hunnerne. Næsebjørne er altædende, men
spiser hovedsageligt insekter, edderkopper og mindre dyr, men de spiser også både frugter, fugleæg og
svampe. Hunnerne bliver kønsmodne, når de er to år gamle. En næsebjørn kan få mellem to og syv unger i
et kuld, og ungerne fødes i en rede i et træ eller i en hule. Næsebjørne kan blive op til 15 år gamle.
Forvekslingsmuligheder
Næsebjørnen kan forveksles med mårhund eller vaskebjørn. I modsætning til mårhunden har næsebjørnen
en lang hale, og den adskiller sig fra vaskebjørnen med sin karakteristiske lange snude.
Derfor er arten uønsket
Næsebjørnen er uønsket i den danske natur, fordi den er en konkurrent til hjemmehørende mårdyr som
ilder, lækat og skovmår. Derudover kan næsebjørnen true biodiversiteten lokalt, fordi den kan plyndre
fuglereder for æg, og den spiser gerne mindre fugle og padder.
Er arten i Danmark?
Næsebjørnen er endnu ikke set i den danske natur, men den findes i Danmark blandt andet som kæledyr.
Læs mere om arten
Animal Diversity Web (engelsk)
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4.7 Ræveegern (Sciurus niger)
Ræveegern minder om det danske røde egern, men det er større og har en gulbrun farve og en stor pelset
hale, der kan minde om halen på en ræv. Ræveegernet stammer oprindeligt fra Nordamerika.
Udbredelse i EU

Billeder og kortudsnit: GBNNSS

Udseende og adfærd
Ræveegernet har en overvejende brungrå pels og en gulbrun underside. Det har en stor busket hale, der
kan have en orangebrun underside. Der findes variationer i pels- og halefarven. Kropslængden er 45-70
centimeter, og halen er 20-33 centimeter lang. Et voksent ræveegern vejer mellem et halvt til et helt kilo.
Hunnerne er kønsmodne, når de bliver omkring et år gamle, og de føder to kuld unger om året med tre
unger i hvert kuld. Ræveegern lever i skove og parker. De foretrækker at bygge rede i træer, der bærer
nødder, som de gemmer som forråd til vinteren. Ræveegern færdes mest på jorden og ofte langt fra træer
og skove. Ræveegernet lever af kogler, frugt, insekter, rødder, fugleæg, knopper fra træer og planter,
svampe, frø og nødder. Ræveegernet holder særligt meget af agern, som er rige på tannin (garvesyre), der
er giftigt for mange andre dyr. Tannin er også giftigt for indvoldsorme, og derfor er ræveegern helt fri for
orme, rundorme og spoleorm.
Forvekslingsmuligheder
Ræveegernet kan forveksles med det røde egern, vi kender i Danmark. Ræveegern er dog væsentlig større
end det røde egern og har små afrundede ører uden den hårdusk, de røde egern har på ørerne. Ræveegern
bruger meget tid på jorden og bevæger sig gerne ud i det åbne land langt væk fra træer og skove, hvor
andre egernarter gerne holder sig i nærheden af træer.
Derfor er arten uønsket
Ræveegern kan skade fuglelivet, da de æder både fugleæg og unger. Ræveegern kan desuden
udkonkurrere det røde egern, vi har i Danmark. En bestand af ræveegern i Danmark vil også kunne
resultere i problemer i skovene, da ræveegern afbarker træer, og det kan medføre svampe- og
insektangreb på træerne, som forringer tømmerkvaliteten og ændrer artssammensætningen i skovene.
Er arten i Danmark?
Der findes ikke ræveegern i Danmark eller i vores nabolande på nuværende tidspunkt. Spredning af
ræveegern til Danmark vil kunne ske ved, at ræveegern holdt som kæledyr slipper fri, eller hvis egern
undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver.
Læs mere om arten
Animal Diversity Web (engelsk)
IUCN Red List (engelsk)
Wildscreen Arkive (engelsk)

26

4.8 Rødbuget egern (Callosciurus erythraeus)
Rødbuget egern minder om det danske røde egern, men rødbuget egern er brunt og har en karakteristisk
orangerød pelsfarve på maven. Rødbuget egern stammer oprindeligt fra Sydøstasien.
Udbredelse i EU

Billeder: J. Patrick Fischer og Donald Hobern. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Rødbuget egern er et lille egern med overvejende brun pels og en orangerød pels på maven. Egernet har
sorte nuancer på halen. Kropslængden er omkring 16-28 centimeter, og halen er 11-26 centimeter lang. Et
voksent rødbuget egern vejer omkring 300-450 gram. Hunnerne får unger, når de er omkring et år gamle og
føder to til fire unger i hvert kuld. Det rødbugede egern lever i skove og bygger reder i træer. De kan dog
også finde på at bo i huller under jorden, hvis der er mangel på egnede reder i træer.
Forvekslingsmuligheder:
Rødbuget egern kan forveksles med det hjemmehørende røde egern. Rødbuget egern har dog små
afrundede ører uden den hårdusk på ørerne, som det røde egern har. Rødbuget egern har en karakteristisk
rødorange pels på maven, mens resten af pelsen er brun.
Derfor er arten uønsket:
Det rødbugede egern kan skade fuglelivet, da egern gerne spiser fugleæg. En egentlig bestand af rødbuget
egern i Danmark vil også kunne medføre økonomiske problemer for skovdriften, da egernet afbarker træer,
og det gør træerne mere modtagelige over for svampe- og insektangreb, der forringer tømmerkvaliteten.
Er arten i Danmark?
Rødbuget egern er ikke set i dansk natur, men det findes i lande som Belgien, Frankrig og Holland, hvorfra
det kan spredes til Danmark. Spredning af rødbuget egern til dansk natur vil også kunne ske ved, at
rødbuget egern holdes som kæledyr, eller hvis egern undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver.
Læs mere om arten
IUCN RED LIST (engelsk)
Animal Diversity Web (engelsk)
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4.9 Sibirisk jordegern (Tamias sibiricus)
Sibirisk jordegern er et lille stribet egern, der stammer fra Sydøst Asien.
Udbredelse i EU

Billeder: Alpsdale. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Sibirisk jordegern er et lille lysebrunt egern med fire hvide og fem mørke striber langs ryggen.
Kropslængden er 18-25 centimeter lang hvoraf en tredjedel er hale. Et voksent Sibirisk jordegern vejer
omkring 50-150 gram. Sibirisk jordegern kan få unger når de er omkring ni måneder gamle og hunnerne
føder tre til otte unger i hvert kuld. Det Sibiriske jordegern lever i skove og er god til at klatre i træer og
buske. De lever dog mest på jorden hvor den graver et gangsystem der indeholder både redekammer og
forrådskammer. Gangsystemet kan være flere meter langt og nå ned i ½ meters dybde. I sommerhalvåret er
dyrene dagaktive, men i vinterhalvåret sover det Sibiriske jordegern vintersøvn.
Forvekslingsmuligheder
Sibirisk jordegern kan forveksles med andre arter af egern, men er mindre end de andre egern og kan
kendes på de karakteristiske mørke og hvide striber langs ryggen.
Derfor er arten uønsket
Det Sibiriske jordegern kan have negativ indflydelse på den naturligt forekommende population af fugle, da
det bland andet kan spise fugleæg. Ligeledes kan det sibiriske jordegern konkurrere om føden med det
røde egern. Sibirisk jordegern kan, ligesom hjortevildt, være bærer af borreliose der kan overføres til
mennesker ved bid af skovflåter.
Findes arten i Danmark?
Der har i flere år været en lille bestand af Sibirisk jordegern ved Furesøen i Nordsjælland. I de seneste år er
der imidlertid ikke set nogen jordegern på lokaliteten og bestanden er formentlig forsvundet. Sibirisk
jordegern blev i 1960´erne introduceret som kæledyr til Europa fra Syd Korea. Den findes i dag i naturen i
Frankrig, Tyskland og andre Europæiske lande hvorfra det teoretisk vil kunne spredes til Danmark. Det er
dog mest sandsynligt at spredning af Sibirisk jordegern til dansk natur vil ske ved at dyr der holdes i
fangenskab, undslipper og etablerer sig i naturen.
Læs mere om arten
IUCN Red List (engelsk)
Encyclopedia of Life (engelsk)
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4.10 Sumpbæver (Myocastor coypus)
Sumpbæveren kaldes også bæverrotte og er en stor gnaver, der oprindeligt stammer fra Sydamerika.
Udbredelse i EU

Første billede fra Naturstyrelsen. Andet billede og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Sumpbæver er en stor gnaver med en 40-60 centimeter lang krop. Den kan veje mellem fem og ni kilo.
Sumpbæverens pels er brun eller gulbrun med hvide pletter forrest på snuden. Halen er rund og cirka 30-45
centimeter lang, skællet og med sparsom hårvækst. Den store gnaver har svømmehud på bagpoterne, og
den har et fodaftryk på op til 15 centimeter. Fortænderne er fremtrædende og tydeligt gul-orange.
Sumpbævere bliver typisk kønsmodne, når de er cirka otte måneder gamle, og hunnen kan føde mellem to
og ni unger. Dievorterne er placeret på siden af kroppen, så ungerne kan die, mens de svømmer. I naturen
bliver sumpbævere sjældent mere end tre år gamle, mens de i fangenskab kan blive op til syv år.
Sumpbæveren er planteæder og spiser særligt vandplanter, men den kan også spise afgrøder fra marker.
De lever i både brak- og saltvand og foretrækker områder med en rig vegetation af næringsrige planter.
Sumpbævere lever oftest i par, men når der er mange individer til stede særligt gunstige leveområder, så
kan man få det indtryk, at de lever i kolonier. Sumpbævere er til stor gene, da de graver komplekse
gangsystemer i bredder af floder og diger.
Forvekslingsmuligheder
Sumpbæveren kan forveksles med bisamrotte og bæver. Bisamrotten er dog mindre end sumpbæveren, og
halen er sammentrykt fra siderne. Bævere er større end sumpbævere og har en større hale, der er fladtrykt.
Derfor er arten uønsket
Sumpbævere kan underminere flodbrinker og diger og gøre skade på dræningssystemer. Sumpbæveren
kan desuden gøre skade på afgrøder og naturlig plantevækst. Når der er store bestande af sumpbævere,
kan de omdanne marskland til åbent vand, når de bortgræsser marskplanter. Det har ikke bare betydning
for planterne, men også for fugle, fisk og andre arter, der er tilpasset marsklandskabet.
Er arten i Danmark?
Sumpbæveren blev indført til Europa fra Sydamerika i 1926 til pelsproduktion. I Øst- og Sydeuropa har
undslupne farmdyr spredt sig voldsomt og er i dag et stort problem. I Danmark har der kun været
sporadiske fund af sumpbæver. Det vidner om, at disse individer sandsynligvis er undslupne fra fangenskab.
Sumpbævere har angiveligt svært ved at overleve i det danske klima, da de nemt kan omkomme på grund
af frostskader på poter og hale, når søer og vandløb fryser til om vinteren.
Læs mere om arten
DAISIE (engelsk)
Living with wildlife (engelsk)
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4.11 Vaskebjørn (Procyon lotor)
Vaskebjørnen er et mårdyr, der oprindeligt stammer fra Mellem- og Nordamerika. I Europa har den spredt
sig fra dyrehold, dyreparker og private.
Udbredelse i EU

Billeder Naturstyrelsen. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Vaskebjørnen har en sort ansigtsmaske og tværstribet hale, som gør den let genkendelig. Den sorte maske
strækker sig sædvanligvis fra lidt over øjnene til ud langs kinderne. Masken understreges af hvide streger
umiddelbart over og under masken. Toppen af næsen og panden er grålig eller rødbrun. Pelsen på skuldre
og ryg er ofte domineret af rødbrune farver, men der findes variationer af pelsen farve. Halen er cirka 25
centimeter lang og har fire til syv sorte ringe og en mørk spids. Voksne vaskebjørne vejer mellem fire og ni
kilo og har en kropslængde på 48-70 centimeter. Vaskebjørne oplagrer fedt i halen, som bliver tyndere
henover vinteren. Vaskebjørnens foretrukne leveområder er vådområder og gamle løvtræsskove med
mange hule træer, hvor den kan føde sine unger.
Forvekslingsmuligheder
Vaskebjørnens sort-hvide maske gør, at den kan forveksles med grævling eller mårhund. Vaskebjørnen kan
dog adskilles fra både grævling og mårhund på halen som, som hos vaskebjørn er tværstribet. Mårhund og
grævling har kortere haler uden tværstriber.
Derfor er arten uønsket
Vaskebjørnen kan være en konkurrent til hjemmehørende mårdyr som ilder, lækat og skovmår. Derudover
kan vaskebjørnen true biodiversiteten, da den kan plyndre fuglereder for æg. Vaskebjørne har gode
fingerfærdigheder, og de er i stand til at bryde ind i hønsehuse og åbne skraldespande. Vaskebjørne kan
desuden overføre rabies til ræve, hunde og mennesker.
Er arten i Danmark?
I Danmark er vaskebjørne observeret på flere lokaliteter i perioden 2007-2012. Arten betegnes foreløbig
som sjælden i Danmark. Danske observationer af vaskebjørn menes hovedsagelig at være af dyr, der er
sluppet fri fra dyrehold. Vaskebjørne kan dog også indvandre fra Tyskland, hvor arten er ved at etablere sig.
Læs mere om arten
NOBANIS
Animal Diversity Web
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5 Insekter
5.1 Asiatisk hveps (Vespa velutina)
Den asiatiske hveps er hjemmehørende i Sydøstasien, men den forekommer i stigende grad i række EUlande. Hvepsen er højst sandsynligt blevet spredt ved import af levende planter, frugt og trævarer. Arten er
kendt for at være meget aggressiv, og man bør derfor ikke forstyrre hvepseboet.
Udbredelse i EU

Billede: Jean Haxaire. Kortudsnit: GBNNSS

Udseende og adfærd
Den asiatiske hveps er væsentlig større end den hjemlige hveps (også kaldet almindelig gedehams).
Dronningen er cirka 3 centimeter lang, og arbejderhvepsene er cirka 2 centimeter lange, mens gedehamse
er cirka 1½ til 2 centimeter lange og dermed langt mindre end den asiatiske hveps. Den asiatiske hveps’
forkrop er beklædt med korte mørkebrune eller sorte hår. Benenes yderste ender er gule, ligesom det 4.
sidste led af bagkroppen er gult, og bagkroppen er derfor sort med et bredt gult bånd nær bagenden.
Forvekslingsmuligheder
Den asiatiske hveps kan forveksles med den hjemmehørende hveps, men farvemæssigt adskiller den sig fra
den hjemmehørende hveps, der har gule og sorte striber på hele for- og bagkrop og helt gule ben. Stor
gedehams, der også er hjemmehørende, kan blive op til 3½ centimeter lang og er altså lidt større end
asiatisk hveps. Farvemæssigt adskiller stor gedehams sig fra asiatisk hveps ved at have overvejende gul
bagkrop og helt gule ben. Derudover er en asiatisk kæmpe-gedehams de senere år blevet observeret i
Europa, som kan blive op til 6 centimeter lang. Der findes desuden flere underarter af den asiatiske hveps,
som også menes at kunne findes i EU i dag.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men kan komme til landet ved import af varer fra udlandet, som
det er sket i andre EU-lande. I Frankrig er der etableret en fast bestand af hvepsen.
Læs mere om arten:
Wildscreen Arkive (engelsk)
GB non-native species secretariat (engelsk)
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5.2 Newzealandsk fladorm (Arthurdendyus triangulatus)
Newzealandsk fladorm er en terrestrisk fladorm. Arten er hjemmehørende i New Zealand, og er
introduceret til Irland, Scotland, England, Færøerne og Island. Den er endnu ikke i Danmark.

Newzealandsk fladorm by Flickr user Rae's https://www.flickr.com/photos/35142635@N05/15226995898/in/set-72157647844789000,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39818343

Udseende og adfærd
Newzealandsk fladorm er omkring 1 cm bred og mellem 5 og 20 cm lang. Længden afhænger af om den
strækker sig ud eller er sammentrukket. Artens farve er leverbrun med en lys kant, og kroppen er flad, uden
segmentering, og er dækket af slim. Arten er hermafrodit og antages at reproducere efter gensidig
befrugtning. Arten producerer ca. et æg hver anden uge, og hvert æg indeholder fra 1 til 14 juvenile
fladorme. Artens æg er skinnende sorte og ovale, og måler som regel 4-8 mm i diameter. Newzealandsk
fladorm findes under sten, grene, stammer eller andet dødt plantemateriale, og benytter regnormegange,
når de bevæger sig i jorden. Den optimale temperatur for arten er 12-15 °C og vedvarende temperaturer
over 20 °C er dødelige. Arten lever af regnorme, og kan reducere bestanden af regnorme markant. På
jordoverfladen kan arten bevæge sig op til 17 meter på en time. Arten kan overleve lange perioder (mere
end et år) uden føde og kan derved opretholde en population i et område og derved forhindre regnorme
re-kolonisering.
Forvekslingsmuligheder
Newzealandsk fladorm kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter i Danmark.
Derfor er arten uønsket
Newzealandsk fladorm kan reducere antal og diversitet af hjemmehørende regnorm, hvilket kan have stor
indflydelse på en række økosystemfunktioner som fx nedbrydning af organisk stof, jordbundens dræning og
dermed indirekte på jordens sundhed og frugtbarhed. Derudover kan arten reducere fødegrundlaget for
arter, der spiser regnorme.
Er arten i Danmark?
Newzealandsk fladorm findes ikke i Danmark. Klimamodeller forudsiger, at hvis arten introduceres, vil den
kunne etablere sig i store dele af Europa inklusiv Danmark.
Læs mere om arten:
NOBANIS (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)

32

6 Padder og krybdyr
6.1 Amerikansk oksefrø (Lithobates (Rana) catesbeianus)
Oksefrøen er en stor frøart, der stammer fra Nordamerika, hvor den er ret almindelig. Frøen blev bragt til
Europa i 1930’erne med henblik på at kunne bruges som føde til mennesker. Sidenhen er den formentlig
undsluppet fra private dyrehold og har spredt sig til store dele af Europa.
Udbredelse i EU

Billede og kortudsnit gengivet med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Oksefrøen er mellem 9 og 20 centimeter lang og kan veje op til 0,5 kilo. Dens rygside er grønbrun med
mørkebrune eller sorte pletter. Mavesiden er gul eller hvid. Hovedet og munden er meget brede.
Oksefrøen er en meget robust art, der kan klare de fleste forhold, og de gør den til en hårdfør invasiv art.
Den lever mest i større vandhuller, men kan også findes i mindre vandløb. Den har brug for vandhuller, der
ikke tørrer ud om sommeren, for at kunne formere sig. Hunnen lægger op til 30.000 æg hvert år og er en af
de mest frugtbare frøarter, der findes. I Europa har den ikke mange naturlige fjender, da kun meget få dyr
har oksefrøen og dens yngel som fødeemner. I forhold til andre padder spreder oksefrøen sig hurtigt, og de
kan bevæge sig over større afstande.
Forvekslingsmuligheder
Den amerikanske oksefrø kan ikke forveksles med andre frøer eller tudser i den danske natur, da den
ganske enkelt er væsentlig større.
Derfor er arten uønsket
Oksefrøen kan skade dansk natur, da den kan fortrænge hjemmehørende frøarter. Den spiser gerne andre
frøer og deres yngel, og de kan bære særlige sygdomme, der kan overføres til hjemmehørende frøer.
Oksefrøen er desuden svær at kontrollere i naturen, og vi har kun få midler til at begrænse den.
Er arten i Danmark?
Oksefrøen er kun yderst sjældent set i Danmark. Den meget store haletudse, har tidligere været solgt til
udsætning i for eksempel havedamme. Frøen er observeret flere steder i Tyskland, og derfor kan man
frygte, at arten også vil finde til Danmark. Frøen har spredt sig fra Nordamerika til store dele af Sydamerika,
Asien og altså også en lang række europæiske lande. Det formodes, at det kolde danske klima kan medvirke
til at begrænse frøens udbredelse. Det kan dog ikke udelukkes, at frøen vil kunne etablere bestande enkelte
steder i den danske natur.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Animal Diversity Web (engelsk)

33

6.2 Terrapin (Trachemys scripta)
Rødøret, guløret og cumberland terrapiner er små vandlevende skildpadder, der igennem mange år er
importeret til Danmark som kæledyr. Rødøret og cumberland terrapin stammer oprindeligt fra den sydlige
og centrale del af Nordamerika, mens guløret terrapin stammer fra det sydøstlige Nordamerika.
I Danmark er rødøret terrapin mest almindelig, men de tre underarter forveksles ofte.
Udbredelse i EU

Billede: Henrik Bringsøe.

Billede og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og adfærd
Et tydeligt kendetegn for en terrapin er de mellem 2 - 14 sorte pletter på bugskjolet. Terrapiner kan blive
op til 30 centimeter lange og veje op til 2 kilo. Voksne hunner er ofte større end jævnaldrende hanner.
Skjoldet og huden er grøn eller brun med gule pletter og striber. Fødderne har skarpe kløer og svømmehud.
Kønsmodne hanners kløer er længere end hunnens. Unge skildpadder har et blødere og lysere skjold, mens
ældre individer har et mørkere og hårdere skjold. Rødøret og cumberland terrapin har pletter på alle
bugskæl, mens guløret terrapin kun har pletter på forreste bugskæl. Cumberland terrapin mangler rødøret
terrapins røde plet bag øjet. Underarterne findes dog ofte som hybrider. Voksne skildpadder kan have et
særdeles kraftigt bid. Terrapiner yngler ikke i den danske natur, da klimaet er for koldt, men bestanden af
skildpadder vokser på grund af udsætning.
Forvekslingsmuligheder
Terrapiner findes ikke naturligt i Danmark og kan derfor heller ikke forveksles med hjemmehørende danske
arter.
Derfor er arterne uønsket
Terrapiner kan i sjældne tilfælde overføre parasitter og sygdomme som for eksempel salmonella til
hjemmehørende arter. Derudover kan de fortrænge lokal flora og fauna, og det er særligt en trussel i
forhold til særligt økologisk værdifulde søer. Terrapiner kan desuden æde padder og haletudser og skade
dem med deres skarpe munde.
Er arten i Danmark?
I den danske natur blev rødøret og guløret terrapin observeret første gang i 1964, hvor de med al
sandsynlighed er blevet sat ud fra private hold. Både rødøret og guløret terrapin er observeret på mere end
30 lokaliteter i Danmark hovedsageligt på Sjælland og i Syd- og Midtjylland.
Læs mere om arterne:
Naturstyrelsens artsleksikon (Rødøret terrapin)
Global Invasive Species Database (Rødøret terrapin, engelsk)
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7 Planter
7.1 Alligatorurt (Alternanthera philoxeroides)
Alligator-urt kan danne tykke, sammenfiltrede måtter i vådområder. Arten stammer fra Sydamerika og er
invasiv i store dele af verden, bl.a. i Oceanien, Nordamerika og Asien. I Europa frygter mange, at planten
spreder sig, og er derfor kommet med på EU-listen.

Foto: Wikimedia Commons, Robert H. Mohlbrock, USDA-NRCS PLANTS Database

Udseende og voksested
Alligator-urt varierer morfologisk, afhængigt af voksested, men generelt for alle er de kødfulde stængler og
de hvide blomster. Bladene er eliptiske, 5-11 cm lange og 1-2 cm brede. Blomsten er lidt over en centimeter
i diameter og kan minde om en kløverblomst. Stænglen er lang, op til 15 meter. Væksten er krybende og
planten kan vokse både på land og i vand. Typisk er planten forankret i jorden ved bredden og vokser
mange meter ud over vandoverfladen. Dette kan man tiden udvikle sig til store sammenfiltrede måtter som
flyder på vandet. Planten kan endvidere optage næringsstoffer direkte fra vandet, så skulle en plante
løsrive sig, kan den vokse videre uden at være forankret til noget. Planten tilpasser sig et vandigt miljø ved
at danne hule stængler, som bedre kan flyde. Man har set tilfælde hvor planten har dannet hele flydende
øer, som giver grobund for andre mere terrestriske arter, såsom pil. Planten sætter frø, men den primære
formering er vegetativ, hvor plantestykker rives løs og flyder med strømmen. Alle stængler kan sætte
rødder ved bladhjørnerne, så der skal derfor ikke ret meget til, før en ny bestand kan etablere sig.
Forvekslingsmuligheder
Alligator-urt kan forveksles med invasive arter af Ludvigia-slægten, men disse har gule blomster.
Blomsterne hos alligator-urt kan desuden forveksles med kløverblomster.
Derfor er arten uønsket
Alligator-urt kan overtage meget store vådområder, både på land og i vandet. Planten er meget
konkurrencedygtig og kan med tiden overtage en biotop fuldstændigt. De tætte sammenfiltrede måtter
som ligger på vandoverfladen udskygger al anden vegetation. Man har desuden set, at iltindholdet i vandet
under planten falder. De mange plantedele kan stoppe vandstrømme og giver en øget sedimentering.
Fiskeri og sejlads besværliggøres. Mindre søer kan blive dækket fuldstændigt. Endeligt giver det tætte
plantedække gode betingelser for myggelarver.
Er arten i Danmark?
Nej, alligator-urt er ikke fundet i den danske natur. Arten findes i Frankrig og Italien.
Læs mere
Invasive species compendium (engelsk)
USGS (engelsk)
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7.2 Carolina cabomba (Cabomba caroliniana)
Carolina cabomba, der også kaldes grøn cabomba, er en yndet akvarieplante med sine findelte blade og
flotte blomster. Den stammer oprindeligt fra subtropiske og tempererede egne af Nordøst- og
Sydøstamerika. Med akvariekulturen er den blevet spredt til hele verden og er blevet introduceret i den
vilde natur flere steder, hvor den fortrænger den lokale flora.
Udbredelse i EU

Billeder: RPS group Plc. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Carolina cabomba forekommer i ferskvand på 0,4 til 1,2 meters dybde, og har flydeblade på blomstrende
skud. Den vidt forgrenede stængel kan blive op til 10 meter lang og har spredte hvide eller rødbrune hår.
De undersøiske blade er vifteagtigt findelte, op til ca. 5 cm brede og udskiller et gelatinelignende stof, der
dækker de nedsænkede dele af planten. Flydebladene er mindre og er skjoldformet helrandede. Arten
blomstrer i sensommeren med 6-16 mm hvide (eller gule eller lilla) 3-tallige blomster på skud hævet over
vandoverfladen. Planten vokser helst i stillestående vand eller vandløb med svag strøm. Den formerer sig
primært vegetativt ved at et stykke af planten river sig løs, driver med strømmen og slår rødder et nyt sted.
Carolina cabomba tåler ikke udtørring, men kan godt tåle store udsving i vanddybde. Den trives bedst i
næringsrige vande og hellere i sure miljøer end i basiske.
Forvekslingsmuligheder
De findelte undervandsblade af carolina cabomba kan forveksles med arter af tusindblad, vandranunkel og
hornblad. Bladene hos carolina cabomba er dog tydeligt langstilkede i modsætning til arter af tusindblad og
hornblad. Vandranunkels blomster og undervandsblade kan minde om carolina cabomba. De skelnes på, at
vandranunkel har 5 blosterblade modsat 3-tallige kranse af blosterblade hos carolina cabomba.
Derfor er arten uønsket
Carolina cabomba er utrolig robust og spredningsdygtig og kan derfor hurtigt udkonkurrere
hjemmehørende arter. Dens massive forekomster forsager ofte tilstopning af grøfter og vandløb. I store
populationer kan der ske en forskydning i næringsbalancen i vandløb og søer, når planterne dør ned om
efteråret, da store mængder plantemateriale så bliver nedbrydes på én gang.
Er arten i Danmark?
Planten findes ikke i naturen i Danmark, men den er meget brugt som akvarieplante. Derfor er der risiko
for, at den vil sprede sig til naturen. Derudover kan den sprede sig via skibstrafik, hvor den kan findes i
ballastvand fastsiddende på skibe. Carolina cabomba findes i både Belgien, England og Holland.
Læs mere om arten
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.3 Farvegunnera (Gunnera tinctoria)
Farvegunnera er oprindeligt fra Chile og dele af Argentina, men er blevet indført til store dele af verden,
primært som prydplante. Arten er invasiv i flere europæiske lande og holdes som haveplante i bl.a.
Danmark.

Foto: Istock

Udseende og voksested
Farvegunnera er en flerårig plante, som er let genkendelig med sine meget store, tornede blade. Bladene
kan blive op mod 2 meter i diameter og planten selv kan blive 2 m høj. Bladene er læderagtige og hårede på
undersiden. Den kolbeagtige blomsterstand bliver omkring en meter høj med mange små blomster. Frugten
er orange. En fuldvoksen plante med flere blomster kan producere op til 250.000 frø hvert år. Planten
kræver meget vand og vokser gerne i fugtig, næringsrig jord langs med floder og åer. Alle arter i slægten
lever i symbiose med en blågrønalge (Nostoc muscorum). Blågrønalgen er i stand til at optage kvælstof fra
luften, som udnyttes af planten.
Forvekslingsmuligheder
Planten kan overfladisk minde om rabarber. Mammutblad (Gunnera manicata), der også dyrkes i Danmark,
har en helt grøn blomsterstand med længere sidegrene (og derfor ser mindre fast, kolbeagtig ud på
afstand). Farvegunnera har i modsætning til mammutblad en rødlig farve på bladstænglen, der brede sig ud
på de nederste dele af bladnerverne.
Derfor er arten uønsket
De store blade skaber skygge som udkonkurrerer andre planter. Den er dermed skadelig for både
biodiversitet og landskabskarakter, især grundet sin størrelse. Derudover medfører artens symbiose med
blågrønalgen Nostoc, at arten kan fiksere kvælstof, hvilket giver den mulighed for en hurtig tilvækst i det
tidlige forår.
Er arten i Danmark?
Farvegunnera er ikke registreret vildtvoksende i den danske natur. Den er invasiv i en del andre
vesteuropæiske lande.
Læs mere
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.4 Flydende vandnavle (Hydrocotyle ranunculoides)
Flydende vandnavle er en yderst robust, tilpasningsdygtig og hurtigvoksende vandplanteart, der kan dække
store vandflader og udkonkurrere lokal flora og fauna. Planten stammer oprindeligt fra Nordamerika og
Centralamerika, men kom til Europa i 1980’erne via handel med vandplanter.
Udbredelse i EU

Billede: Snowdonia National Park Authority

Billede og Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Flydende vandnavle flyder i vandoverfladen, mens rodnettet hænger op til 50 centimeter ned i vandet, hvor
det skaber en massiv masse af meget tæt rodfilt. De cirka 1 mm tykke og 20 til 150 mm brede, grønne blade
stikker op til 40 centimeter over vandoverfladen. Bladene er runde, men ofte bredere end lange og har tre
til syv mere eller mindre udprægede, butte bladflige. Blomsterne er tvekønnede og hvide og kun cirka tre
millimeter i diameter. Flydende vandnavle kan vokse op til 20 centimeter om dagen. Bladene dør normalt
om vinteren, men stængler og rødder under vandet kan overleve frost. Selv de mindste løsrevne
plantefragmenter helt ned til 1 cm kan spire igen, hvorfor planten hurtigt kan brede sig. Det gør også
planten svær at komme til livs, da den kan sprede sig, når man forsøger at fjerne den. Arten kan vokse i
stort set alle vandmiljøer, men tåler dog ikke saltvand.
Forvekslingsmuligheder
Flydende vandnavle kan forveksles med den hjemmehørende almindelig vandnavle (Hydrocotyle vulgaris),
der dog vokser på fugtige jorder og i vandkanter – ikke frit flydende. Bladene på almindelig vandnavle er
mørkere, skjoldformede og mindre (op til 4 cm i diameter), og almindelig vandnavle er noget mindre og
bliver kun op til 20 centimeter høj.
Derfor er arten uønsket
I Australien og dele af Afrika er der brugt store summer penge på at begrænse flydende vandnavle, da den
blokerer vandløbenes vandgennemstrømning, så store landarealer oversvømmes. Plantens massive
forekomster fortrænger lokal flora og fauna og udgør derfor en stor trussel for naturen. I England blev de
årlige økonomiske konsekvenser - som følge af plantens udbredelse og effekt på natur, turisme med mere i 2011 opgjort til ca. 244 millioner kroner.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i naturen i Danmark, men den findes både syd for grænsen og i England.
Planten kan eventuelt sprede sig til Danmark ved import af plantemateriale, via bådtrafik eller ved naturlig
indvandring langs grøfter og vandløb.
Læs mere om arten
Invasive Species Compendium (engelsk)
NOBANIS - European Network on Invasive Alien Species (engelsk)
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7.5 Forskelligbladet tusindblad (Myriophyllum heterophyllum)
Forskelligbladet tusindblad stammer oprindeligt fra det sydøstlige USA. Det er en flerårig vandplante, som
herhjemme er en populær akvarieplante. Arten er fundet mange steder i Central- og Vesteuropa.

Billeder: Wikipedia Commons, Lislie J. Mehrhoff, University of Connecticut

Udseende og voksested
Forskelligbladet tusindblad er en vandplante, som har skud over vandoverfladen, når den blomstrer.
Myriophyllum heterophyllum har blad både nedsænket og hævet over vandet. Stænglen kan blive 3 mm i
diameter og er godt 1 m lang. Den er mørkerød til brunlig. Bladene under vand er fjerlignende, grønne og 25 cm lange og 2-4cm brede arrangeret i kranse med 4-5 blade. Bladene over vandet udvikler sig gennem
sensommeren og vokser 5-15 cm over vandet. De bliver op til 3 cm lange og 1,5-5 mm brede.
Blomsterstanden er et aks 5-35 cm langt bestående af kranse med 4 blomster i hver. Blomsterne har 4
støvdragere og kronblade, der er 1,5-3 mm lange. Frugten er 1-1,5 mm lang, rund og med 4 kamre.
Forskelligbladet tusindblad vokser i lysåbne damme, kanaler og vandløb.
Forvekslingsmuligheder
Forskelligbladet tusindblad kan forveksles med andre arter af tusindblad, som den i øvrigt kan hybridisere
med.
Derfor er arten uønsket
Forskelligbladet tusindblad er en aggressiv vandplante, som danner tæt vegetation under vandet i søer og
vandløb. Den kan formere sig både ved frø og vegetativt, hvilket betyder at små dele af planten let flyder
med strømmen og derved spredes. Store bestande af forskelligbladet tusindblad kan hæmme
vandstrømmen i mindre vandløb, forhindrer sollys i at trænge længere ned i vandet og mindsker
iltindholdet i vandet. Dertil kommer at planten er problematisk for sejlads og fritidsaktiviteter.
Er arten i Danmark?
Nej, forskelligbladet tusindblad er ikke registreret i den danske natur. Arten er udbredt i Holland og
Tyskland.
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7.6 Gul kæmpekalla (Lysichiton americanus)
Gul kæmpekalla kaldes også gul stinkdyrkalla og er en lav, ildelugtende og blomstrende plante, der
oprindeligt stammer fra den vestlige del af Nordamerika. Planten er sandsynligvis kommet til Danmark som
prydplante i haver og parker og blev første gang fundet i naturen i 1950’erne ved Vestbirk i Jylland.
Udbredelse i EU

Billeder og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Billede: RPS group Plc

Udseende og voksested
Gul kæmpekalla har en til to gule højblade, der bliver op til 20 centimeter lange, og som beskytter en
indvendig blomsterkolbe med små grønne blomster. Der er typisk 150-350 frugter, der indeholder to
gråbrune eller rødbrune frø, som kan overleve i jord i op til 9 år. Blomstring kan ske efter den 3.
vækstsæson og allerede fra slutningen af april måned. Planten er robust og bliver mellem 0,5 og 1 meter
høj med skinnende, læderagtige blade. Rodstænglen kan blive op til 30 centimeter lang og under denne
sidder kraftige trævlerødder der er 1-2,5 centimeter tykke og svampede. Gul kæmpekalla er flerårig og
findes ofte voksende i større samlinger langs vandløb, på bredden af søer eller i vådområder. I vådområder
kan planten tåle ned til – 15 °C. Den trives både i skygge og i fuld sol. Den kan vokse i alle jordtyper, så
længe jorden er vandmættet. Planten vokser langsomt, men kan til gengæld leve i op til 80 år. Planten
spredes med frø vegetativt eller via rodstumper, der kan føres vidt omkring via haveaffald eller ad
vandveje.
Forvekslingsmuligheder
Gul kæmpekalla ligner ingen danske arter, men kan overfladisk minde om kærmysse og dansk ingefær.
Kærmysse vokser også i vand, men har runde blade, mens dansk ingefær vokser i skove og krat. Gul
kæmpekalla har en markant lugt. Der sælges mange varianter af kalla i planteskoler.
Derfor er arten uønsket
Gul kæmpekalla danner bestande, der udskygger andre planter. I Tyskland og Holland har planten spredt
sig med stor hast med negative konsekvenser for den lokale flora. I Danmark vokser planten ofte på
biologisk vigtige områder, og derfor kan den potentielt set skade sjældne naturtyper og hjemmehørende
arter. Der kendes ikke effektive metoder til at bekæmpe planten, når den først har etableret sig.
Er arten i Danmark?
Planten findes flere steder i haver i hele Danmark, og langs Gudenåen i Jylland har man observeret større
populationer af planten. Da spredningspotentialet langs vandløb er stort, kan det forventes, at planten vil
sprede sig yderligere.
Læs mere om arten:
Naturstyrelsen - Gul kæmpecalla
GB non-native species secretariat (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.7 Hårfrugtet bjørneklo (Heracleum persicum)
Hårfrugtet bjørneklo bliver op til 80 til 170 centimeter høj. Planten har en markant duft af anis og stammer
oprindeligt fra lande som Tyrkiet, Iran og Irak.
Udbredelse i EU

Billedet til højre og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS. Foto til venstre af Poul Evald Hansen.

Udseende
Hårfrugtet bjørneklo er en flerårig urt med hvide blomster, der sidder tæt i en skærm. Planten blomstrer fra
midten af juni til slutningen af juli. Den kraftigt rødprikkede stængel er typisk tre til fem centimeter i
diameter og har mange tætte hår og røde prikker. Planten har en markant duft af anis (lakridsduft), som
tiltrækker mange insekter. Frøene er 13 til 18 mm lange og flade eller ægformede med fine børsteagtige
hår. Frøene har små torne langs randen, der får dem til at hænge i tøj, dyrepels og fjerdragter. Frøene
spredes også med vinden og via vandløb. I persisk madlavning benyttes de tørrede frø gerne i små
mængder. Saften fra stænglen og bladene er lige så giftig som saften fra kæmpe-bjørneklo og i kombination
med sollys kan saften forårsage smertefulde forbrændinger på huden og gøre huden ekstrem lysfølsom i op
til flere år efter kontakt.
Forvekslingsmuligheder
Hårfrugtet bjørneklo kan ligne kæmpe-bjørneklo, men hårfrugtet bjørneklos bladtænder er ret korte og har
en udadbuet kant, hvor bladtænderne hos kæmpe-bjørneklo er længere og med en tydelig indadbuet kant.
Til forskel fra kæmpe-bjørneklo så har frøene hos hårfrugtet bjørneklo også fine randtorne.
Derfor er arten uønsket
Hårfrugtet bjørneklo er flere steder indført som prydplante i haver, hvorfra den har fundet vej ud i naturen.
Planten kan bestøve sig selv, og på den måde kan en enkelt plante være begyndelsen på en hel bestand.
Langs vandløb kan planten være så dominerende, at den udkonkurrerer andre arter og er en trussel mod
biodiversiteten og hjemmehørende arter.
Er arten i Danmark?
Hårfrugtet bjørneklo er fundet i Danmark, men kun få steder i landet. Da arten er flerårig, er den i stand til
at etablere sig i områder, der ikke dyrkes eller plejes. Når den først har etableret sig, kan den være
vanskelig at bekæmpe effektivt.
Læs mere om arten
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.8 Japansk styltegræs (Microstegium vimineum)
Japansk styltegræs er en græsart, der oprindeligt stammer fra Asien. Den tørrede styltegræs har været
anvendt som indpakningsmateriale, og det har formentligt bidraget til at sprede den invasive art til Afrika
og Nordamerika. Planten er ikke registreret i den europæiske natur.

Venstre foto: J. Miller & T. Bodner, Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Højre foto: Wikimedia
Commons, Siddharth Patil, CC0 1-0 Universal Public Domain Dedication

Udseende og voksested
Japansk styltegræs bliver 40-100 cm høj og kan ligne en lille bambus. Bladene er 6-8 cm lange og 8-15 mm
brede. Den blomstrer i sensommeren og frøene spredes natuligt via vandløb og via dyr. Styltegræs kan
også, modsat mange andre græsarter i Danmark, sætte rødder fra leddene på stilken, og så ledes på den
måde formere sig vegetativt. Den tåler skygge, men trives bedst med sol. Generelt er planten
opportunistisk, idet den gerne vil gro steder, hvor mennesker skaber forstyrrelser såsom høslæt, langs veje,
langs vandløb osv.
Forvekslingsmuligheder
Japansk styltegræs kan især forveksles med bambus samt muligvis visse arter af pileurt.
Derfor er arten uønsket
Japansk styltegræs er meget konkurrencedygtig og kan med tiden overtage hele plantesamfund, hvilket er
meget skadeligt for biodiversiteten. Især i skovområder, hvor den kan have en negativ effekt i træers tidlige
levestadier. Den er endvidere svær at holde nede naturligt, da hverken køer, geder eller hjorte vil græsse på
den. Japansk styltegræs har mange af de egenskaber som kendetegner invasive arter, såsom hurtig vækst,
frøsætning på én sæson, stor frøsætning og vegetativ formering. Hver plante kan producere tusindvis af frø
og man har regnet sig frem til en frøproduktion på op til 4 millioner frø per kvadratmeter. Dertil skal lægges
at frøene er spiringsdygtige i jorden i fem år.
Er arten i Danmark?
Japansk styltegræs er endnu ikke registreret i den danske natur.
Læs mere om arten
Invasive species compendium (engelsk)
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7.9 Krybende ludvigia (Ludwigia peploides)
Krybende ludvigia er en vandplante, der oprindeligt stammer fra Syd- og Centralamerika. Planten kom til
Europa (Frankrig) i 1830 som haveplante og er siden blevet en af de mest ødelæggende invasive arter i
landet. Den har sidenhen spredt sig til mange andre lande i EU.
Udbredelse i EU

Billede: Marcia Stefani via Wikimedia Commons

Billede og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Krybende ludvigia er en flerårig ferskvandsplante med glat eller sparsomt håret stængel. Unge planter
vokser i rosetter i vandoverfladen. Når planten bliver lidt ældre, er planten mere oprejst. Bladene kan være
både runde eller smalt aflange og bliver op til 10 centimeter lange. Krybende ludvigias blomster er gule, er
to til fem centimeter i diameter og har fem blomsterblade. Den vokser på vanddybder på op til tre meter og
vokser op til 80 centimeter over overfladen. Krybende ludvigia vokser i vandløb, damme og søer og former
store, tætte måtter af rodfilt og dødt plantemateriale. Den spredes oftest vegetativt med vandstrømmen,
og løsrevne plantestykker er yderst spiredygtige. Planten er meget robust og tåler en lang række klimatiske
faktorer og vandmiljøer. Den kan blandt andet optage ilt via rødder, der stikker op over jorden eller vandet,
hvilket gør den i stand til også at vokse i iltfattige miljøer. Arten tåler desuden frost. På blot 15-20 dage kan
krybende ludvigia fordoble sin biomasse.
Forvekslingsmuligheder
Krybende ludvigia og uruguay ludvigia (Ludwigia grandiflora) er meget ens og forveksles nemt. Krybende
ludvigia har en mere horisontal vækst, og kronbladene er normalt 1-1,5 centimeter lange med støvknapper,
der er 1-1,7 millimeter brede. Uruguay ludvigia har både længere kronblade og støvknapper.
Derfor er arten uønsket
Hvis planten først får fat, kan den ødelægge lokal flora og fauna og endda hele økosystemer, da planten
påvirker vandet både kemisk og fysisk. I Frankrig er der brugt store summer på at begrænse planten, da den
blokerer vandløb og søer, forhindrer sejlads og forårsager oversvømmelser. Den kan forekomme i så
massive mængder, at den udkonkurrerer lokal flora og fauna, og derudover udskiller planten et såkaldt
allelopatisk stof, der har den effekt, at andre plantearter ikke trives.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men findes i flere europæiske lande som for eksempel Frankrig,
England og Tyskland. Planten kan måske sprede sig til Danmark via plantehandel eller med bådtrafik.
Læs mere om arten:
Invasive Species Compendium (engelsk)
GB non-native Species Secretariat (engelsk)
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7.10 Kujibønne (Pueraria montana var. lobata)
Kujibønne er en klatreplante, der oprindeligt stammer fra Kina, Japan og andre dele af Sydøstasien. I
Europa er den set i Italien og Schweiz, hvor den sandsynligvis er blevet importeret af haveejere. I USA har
planten spredt sig kraftigt og vurderes at være meget invasiv, og derfor bør myndighederne være
opmærksomme på, om kujibønnen spreder sig til resten af Europa fra Italien og Schweiz.
Udbredelse i EU

Billeder: Forest & Kim Starr. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Planten er flerårig, taber bladene om vinteren, og stilkene kan blive helt træagtige med alderen. I
subtropiske områder kan kujibønnen vokse og brede sig op til 18 meter om året, og derfor kan den på kort
tid dække meget store områder og overvokse både træer og bygninger, hvis den ikke beskæres kraftigt og
fjernes løbende. Op til 50 procent af planten kan findes under jorden, da den har et stort og kraftigt rodnet,
hvor den lagrer energi. Netop det kraftige rodnet gør planten svær at bekæmpe. På den måde kan den også
overleve i lange perioder med tørke. Plantens bleggrønne blade bliver 8 til 20 cm lange og bliver 5 til 19 cm
brede. Bladene er tredelte med brune hår på oversiden og sølvfarvede hår på undersiden. Planten har
ærteblomster, der kan variere fra lyserød til lilla i farven. Kujibønne vokser gerne i åbent land og
buskområder i et tempereret eller varmt klima, men den kan vokse i langt de fleste klimaer og på mange
jordbundstyper.
Forvekslingsmuligheder
Kujibønne kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter i Danmark.
Derfor er arten uønsket
Kujibønne har ingen naturlige fjender i Europa, og den kan derfor vokse uhindret. Potentielt set kan den på
kort tid overvokse værdifulde naturtyper som for eksempel enge, overdrev og heder, hvor den vil
fortrænge lokale arter. Planten kan også medføre økonomiske konsekvenser, da den kan overvokse og
kvæle selv større træer. I USA blev kujibønne i 1930’erne udplantet som værn mod erosion og senere også
som dyrefoder. Men nu betragtes den også i USA som invasiv, da den har vist sig svær at kontrollere.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke i Danmark, men den kan sprede sig til andre dele af Europa fra Italien og Schweiz eller
ved at blive importeret til landet. Det er ulovligt at importere arter, der er på EU’s liste over invasive arter.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.11 Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera)
Kæmpe-balsamin stammer oprindeligt fra det vestlige Himalaya. Den er indført som prydplante, men har
forvildet sig i naturen. Første gang kæmpe-balsamin er fundet forvildet i Danmark er i 1888

Foto: Заросли Бальзамина. Сфотографировано на юге Германии af Wassily . CC BY-SA 3.0

Udseende og voksested
Kæmpe-balsamin er en meget høj og kraftig urt der bliver 1-2,5 m høj. Stænglen er kraftig, halvt glasklar og
rødlig. Blade er lancetformede med takket bladrand, de er modsat- eller kransstillede. Blomsten er mørk
pink (sjældnere hvid), det bagerste bægerblad er rødligt med mørke prikker og en kort spore. Arten er
enårig og sætter mange frø. Frøene spirer stort set alle i det følgende eller næstfølgende år. Frøene sidder i
en kapsel som springer op, når den er moden. Herved slynges frøene vidt omkring. I Danmark trives den
bedst på fugtige, næringsrige lokaliteter. Den vokser i krat ved strand, langs søer, vandløb og moser, på
affaldspladser og i vejkanter. Den er delvis skyggetolerant og optræder således også i løvskove. Ligeledes
dyrkes den i haver.
Forvekslingsmuligheder
I Danmarks skove vokser springbalsamin (Impatiens noli-tangere), som muligvis kan forveksles med
kæmpe-balsamin. Men denne plante er meget mindre (25-50 cm) og har gule blomster. Bladenes rand er
rundtakket modsat kæmpe-balsamin, hvis blade er mere skarpt takket.
Derfor er arten uønsket
Kæmpe-balsamin kan udkonkurrere hjemmehørende plantearter. Planten vokser hurtigt og danner tætte
bestande, der hurtigt regenererer, når de er slået ned. Den ser ud til at reagere positivt på øget CO2-indhold
i atmosfæren og højere temperaturer.
Er arten i Danmark?
Kæmpe-balsamin anses som almindelig i den danske natur, særligt på Øerne og i Østjylland.
Læs mere om arten
NOBANIS faktaark - Impatiens glandulifera
DAISIE – Impatiens glandulifera
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7.12 Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den stammer oprindeligt fra
Kaukasus og blev indført til botaniske haver i 1830’erne.

Udseende og voksested
Kæmpebjørneklo er en
skærmplante. Den bliver normalt to
til fem meter høj og har op til tre
meter lange blade. Stænglen kan
blive ti cm i diameter og er furet,
typisk håret og med rødlige pletter
nederst. Planter, der lige er spiret
frem, har runde blade, men bladene
bliver efterhånden takkede, og fuldt
udviklede blade er fligede og stærkt takkede. Kæmpebjørnekloens blomster er hvide og sidder i skærme,
som er ca. 50 cm brede med 50 til 150 grene. Blomstringen sker fra juni-august. I gennemsnit sætter en
plante 20.000 frø. Kæmpebjørnekloen formerer sig udelukkende ved at sprede frø og ikke vegetativt. Det
vil sige, at hvis man skærer roden over et sted under vækstpunktet, så dør planten. Typisk blomstrer
kæmpebjørneklo i sit andet eller tredje leveår, og dør derefter. Kæmpebjørneklo foretrækker fugtige
voksesteder som moser, enge og langs åer, men den kan også findes på mere tør bund som for eksempel
overdrev og industrigrunde. Kæmpebjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten.
Plantesaften gør huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige
forbrændinger.
Forvekslingsmuligheder
Kæmpebjørneklo kan overfladisk minde om strand-kvan, der dog har anderledes opdelte blade og næsten
glat stængel. Ellers kan kæmpebjørneklo forveksles med de mindre udbredte rundlobet og især hårfrugtet
bjørneklo. Rundlobet bjørneklo har blade uden spidse flige. Hårfrugtet bjørneklo har mere kugleformede
skærme, hvoraf sideskærmene er væsentlig mindre og dårligt udviklede. Bladpladen på hårfrugtet
bjørneklo er ikke så dybt indskåret, har forholdsvis grove og mere butte tænder i randen. Den har typisk
flere skud fra roden og meget asymmetriske randkroner i forhold til kæmpebjørneklo.
Derfor er arten uønsket
I de seneste årtier har kæmpebjørneklo bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre
plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få
insekter og snegle kan leve her.
Er arten i Danmark? Kæmpebjørneklo er almindeligt forekommende i Danmark.
Læs mere om arten
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
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7.13 Kæmpe-silkeplante (Asclepias syriaca)
Kæmpe-silkeplante stammer fra Canada og USA, hvor den er en vigtig vært for monarksommerfuglen
(Danaus plexippus). Arten er invasiv i en række europæiske lande og har været solgt på danske planteskoler
og havecentre.

Foto: Wikimedia Commons, Peganum, CC Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Udseende og voksested
Kæmpe-silkeplante er en flerårig, urteagtig plante som kan blive op til 2 meter høj. Bladene er ovale,
modsatstillede og bliver 10-20 cm lange brede og 5-11 cm lange. Blade der sidder lavt på stilken er hårede
mens de øvre er glatte. Planten skyder fra et bredt rodnet og spreder sig ved udløbere. Rødderne vokser
horisontalt i 10-40 cm under jorden. Planten danner også dyberegående rødder, der kan nå ned i næsten 4
meters dybde. Blomsten er duftende, hvid til rosa og sidder 10-120 blomster sammen i den kugleformede
blomsterstand. Den blomstrer fra juni til august. Planten tåler frost og er rimeligt hårdfør herhjemme. Den
trives bedst i fuld sol og vokser gerne på sandede jorde som er godt drænede, da den ikke tåler for meget
fugt. Alle ældre dele af planten har mælkesaft som indeholder store mængder glykosider som er giftige i
større mængder overfor husdyr. Den er også giftig for mennesker, men grundet den dårlige smag er der
ikke så stor fare forbundet hermed.
Derfor er arten uønsket
Kæmpe-silkeplante er i litteraturen beskrevet som både aggressiv og vedholdende, når en bestand først er
etableret. Da den breder sig gennem rodskud har man fundet bestande på flere tusind stængler, alle
sammen opstået fra den samme klon. En invasion af kæmpe-silkeplante kan således ændre diversiteten og
påvirke sammenspillet mellem hjemmehørende arter. Planten er svær at bekæmpe, især mekanisk.
Forvekslingsmuligheder
Kæmpe-silkeplante kan forveksles med hjortetrøst (Eupatorium cannabinum). Hjortetrøst er mindre, har
lancetformede blade, imens kæmpe-silkeplante har ovale blade og blomsterstandene er desuden
forskellige. Blomsterstanden hos kæmpe-silkeplante kan desuden minde lidt om syren eller
sommerfuglebusk (Buddleja).
Er arten i Danmark?
Arten er fundet i den danske natur, men det er usikkert om der er etableret egentlige fritlevende bestande.
Læs mere om arten Invasive species compendium (engelsk)
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7.14 Lampepudsergræs (Pennisetum setaceum)
Lampepudsergræs er en flerårig tuegræs som stammer fra Østafrika, tropisk Afrika, Mellemøsten og det
sydvestlige Asien. Den er indført i store dele af verden som prydplante, allerede fra 1800-tallet. Den er
udbredt i mange sydeuropæiske lande og er også fundet naturen i Norge.

Foto: Colourbox

Udseende og voksested
Lampepudsergræs vokser i tuer med 2-4 mm brede og op til 60 cm lange. Blomsterstanden er et rosa til
violet, kompakt aks, som kan blive op til 35 cm lang. Bladskeden er normalt glat men forekommer også med
små hvide hår langs kanten. Planten har en lang blomstringsperiode, som kan vare fra forår til sen efterår,
hvorefter planten går i dvale. Plantens frø spredes med vind, vand og i dyrepels. Lampepudsergræs
foretrækker tørre voksesteder, men kan vokse på de fleste jorder. Planten foretrækker regioner med milde
vintre og fugtige somre. Ved hårde vintre i Danmark har arten problemer med at overleve.
Forvekslingsmuligheder
Lampepudsergræs kan forveksles med en anden ikkehjemmehørende art, dunborsgræs (Pennisetum
villosum). Begge arter er ens i overordnet udseende men dunborsgræs har kortere hvide blomsterstande.
Derfor er arten uønsket
Lampepudsergræs er en hurtigt voksende tuegræs som grundet sin tolerance overfor tørke er meget
konkurrencedygtig, især under varme himmelstrøg. Planten kan tilpasse sig mange biotoper, hvor den
hurtigt kan udkonkurrere den oprindelige plantebestand. Den sætter mange frø, som spredes både via
vind, vand og via dyr. Under sydlige himmelstrøg er den associeret med øget antal steppebrænde, som den
selv er meget modstandsdygtig overfor.
Er arten i Danmark?
Lampepudsergræs er en almindelig prydplante, men er arten er ikke etableret i den danske natur. Den har
været solgt på planteskoler gennem mange år og er vidt udbredt i havekultur i Danmark. I Frankrig og
Spanien findes planten i naturen, hvor den udkonkurrer hjemmehørende plantearter ligesom den er
registreret i Norge.
Læs mere om arten Invasive species compendium (engelsk)
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7.15 Papegøjefjer (Myriophyllum aquaticum)
Papegøjefjer er en vandplante, der er meget brugt i akvarier og havedamme og derfor også spredt til store
dele af verden. Den er oprindeligt hjemmehørende i Sydamerika, hvor klimaet er tempereret. Arten er
meget robust og har en massiv vækst, der kan skade lokal flora og fauna.
Udbredelse i EU

Billeder og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Papegøjefjer vokser i vand og meget våde områder og kan nærmest ligne et lille juletræ, når den stikker op
af vandet. Planten har stængler på op til 2 meters længde, som bliver 4-5 millimeter i diameter. Planten er
blågrøn og har fået sit navn på grund af de fjerlignende blade, der er arrangeret i en krans rundt omkring
stænglen. Bladene under vandet er 1,5-3,5 centimeter lange. Bladene over vandet er stivere og 2-5
centimeter lange. Blomsterne vokser frem langs stænglen og er små og hvidgule. Der er udelukkende
hunlige eksemplarer af planten uden for dens naturlige udbredelsesområde, og derfor sker formeringen
udelukkende vegetativt i Europa ved spredning af plantestykker. Selv små dele af planten kan spire igen,
hvilken gør den nærmest umulig at slippe af med, når man prøver at bekæmpe den ved at fjerne den.
Planten vokser i massive klumper både over og under vand, hvilket gør det svært for fisk og anden flora at
trænge igennem. Papegøjefjer vokser oftest i næringsrige lavbundsområder med mudret vand, hvor
vandgennemstrømningen er langsom, men kan også findes i både vandløb, grøfter og søer. Planten tåler
gentagende oversvømmelser af saltvand men ikke længerevarende frostperioder.
Forvekslingsmuligheder
Papegøjefjer kan ikke forveksles med andre arter i Danmark og kan kendes på, at den vokser op til 30
centimeter over vandoverfladen i våde områder i modsætning til lignende arter.
Derfor er arten uønsket
Papegøjefjer er uønsket, da den vokser hastigt og blokerer vandløb og søer, og derved medvirker den til at
skabe oversvømmelser og hæmme sejlads. Hvis den først etablerer sig i sjældne naturtyper, kan den
udkonkurrere lokal flora og fauna. Verden over bliver der brugt mange penge på at bekæmpe planten, men
der findes ikke nogen effektive metoder til at komme den fuldstændigt til livs.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men er udbredt i det sydvestlige Europa og findes blandt andet i
Tyskland og England. Den kan sprede sig til Danmark via handel med vandplanter til akvarier og
havedamme, med skibstrafik fra europæiske floder eller via spredning med dyr.
Læs mere om arten
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.16 Rundlobet bjørneklo (Heracleum sosnowskyi)
Rundlobet bjørneklo stammer oprindeligt fra området omkring Kaukasus, men har spredt sig voldsomt, da
man i flere østeuropæiske lande brugte den til ensilage og biomasseproduktion i slutningen af 1900-tallet.
Udbredelse i EU

Billeder: Bff via Wikimedia Common. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Rundlobet bjørneklo bliver op til 3 meter høj, dog normalt kun omkring 1,5 meter. Stænglen er rillet,
sparsomt håret og har lilla pletter. Bladene varierer i form fra 3-delte til fler-delte med butte bladafsnit med
korte, rundede tænder. Bladundersiden er lettere håret. De hvide til let lyserøde blomster fremkommer i
runde skærme, der bliver 30-50 cm i diameter. Blomstringen varer som regel fra juni til august. Arten trives
bedst i forstyrrede områder som grøfter, marker, enge og græsningslandskaber, hvor den tåler slåning og
hurtigt kan overvokse og udkonkurrerer anden flora. Planten er hårdfør og frøene spredes med vinden og
især langs vandløb.
Forvekslingsmuligheder
Rundlobet bjørneklo kan forveksles med kæmpe-bjørneklo og hårfrugtet bjørneklo. Rundlobet bjørneklo er
mindre og kendes på de rundede bladspidser og den kun sparsomt hårede stængel. Hårfrugtet bjørneklo
dufter desuden af anis.
Derfor er arten uønsket
På samme måde som kæmpe-bjørneklo, så spreder rundlobet bjørneklo sig let og udkonkurrerer den lokale
flora, hvorfor den kan udgøre en trussel mod de danske arter, hvis den skulle etablere en bestand. Ligesom
andre arter af bjørneklo, kan planten give udslæt ved berøring og kan være giftig for græssende dyr.
Er arten i Danmark
Rundlobet bjørneklo er observeret få gange i Danmark i naturen. Den har bl.a. tidligere været fundet ved
Mindelunden Ryvangen i København, hvor den højst sandsynligt er fremkommet med haveaffald eller
spredt fra en nærtliggende have. Der er dog ikke kendte forekomster i Danmark på nuværende tidspunkt. I
Ungarn, Letland og Rusland betegnes den som invasiv og man frygter, at den igen vil kunne finde vej til
Danmark med import af plantemateriale.
Læs mere:
Naturstyrelsens Artsleksikon om kæmpebjørneklo
Vejledning til bekæmpelse af kæmpebjørneklo
Invasive Species Compendium (Engelsk)
NOBANIS - European Network on Invasive Alien Species (Engelsk)
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7.17 Slør-partenium (Parthenium hysterophorus)
Slør-partenium stammer fra de subtropiske dele af Nord- og Sydamerika og er særligt udbredt i området
omkring Den Mexicanske Golf. Plantens frø er sandsynligvis blevet spredt ved eksport af korn og findes nu i
lande som Indien, Australien og Afrika, hvor den er meget invasiv og forsager stor skade.
Udbredelse i EU

Billeder: Forest & Kim Starr. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Planten er normalt enårig, har mange grene, bliver mellem 30 til 90 centimeter høj og har en dyb pælerod.
Planten formerer sig ved en voldsom frøsætning. Når slør-partenium spirer frem, fremstår den som en lav
bladroset med 8 til 20 centimeter lange blade. Planten kan blive i dette stadie meget længe, hvis der er
tørke- eller kuldeperioder. Når klimaet er gunstigt, vokser selve stænglen hurtigt op, og den sætter
sidegrene, der kan brede sig ud over et stort område. Arten kan blomstre allerede fire uger efter, at frøet er
spiret frem, og den kan blive ved med at sætte blomst i 6-8 måneder, hvis forholdene er til det. En
gennemsnitlig plante sætter ca. 15.000 frø om året, men man har observeret en frøproduktion på op til
100.000 frø per plante. Frøene spredes nemt ved eksport eller import af korn- og planteprodukter. Når
planten først er etableret, er den svær at udrydde igen, da den er utroligt hårdfør, og frøene kan danne
frøbank i jorden i fire til seks år. Slør-partenium vokser på bar jord, marker og i vejkanter
Derfor er arten uønsket
Planten er stærkt allergifremkaldende på grund af dens pollen, og berøring med planten kan fremkalde
både hudirritation og udslæt. I Australien har planten givet store problemer, da den dels er giftig for dyr, og
da den desuden fortrænger græsser og andre planter, som dyrene skulle leve af. Det samme opleves nu i
dele af Afrika og Indien, hvor den også fortrænger afgrøder. Udover at spredes hurtigt, så udskiller planten
også et stof i jorden, der hæmmer væksten hos andre planter – en såkaldt allelopatisk effekt.
Er arten i Danmark?
Slør-partenium er endnu ikke observeret i Danmark, men planten er under observation i hele Europa. Den
er enkelte gange observeret i Polen og Belgien, hvor myndighederne har sørget for at udrydde den. Planten
formodes at ville have svært ved at etablere sig i Danmark på grund af det kolde klima.
Forvekslingsmuligheder
Arten ligner ikke andre planter i Danmark.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.18 Smalbladet vandpest (Elodea nuttallii)
Smalbladet vandpest stammer oprindeligt fra Nordamerika og blev fundet første gang i Danmark i 1974.
Den er en hyppigt anvendt akvarieplante og er spredt til naturen sandsynligvis fra havedamme og ved at
indholdet af akvarier er tømt ud i søer og åer.

Foto: GBNNSS

Udseende og voksested
Smalbladet vandpest er en 0,3-1 m lang vandplante tilhørende frøbidfamilien (Hydrocharitaceae). Stænglen
er gulgrøn, trind, grenet og oftest rodfæstet til søbunden. Den klarer sig dog også fint løsrevet og
fritflydende. Bladene er tynde, rendeformede, langt tilspidsede og stærkt tilbagebøjede. De er 6-13 mm
lange og 1,5 mm brede og sidder tæt i kranse. Blomsterne er små og hvide og kun 8 mm brede. Blomsterne
har tre kronblade og sidder på tynde stilke, som er hævet over vandoverfladen. Smalbladet vandpest er
tvebo med særskilte hanplanter og hunplanter, men forekommer kun som hunplante i Danmark og resten
af Norden. Den spredes derfor alene vegetativt. Små stængelstykker kan hurtigt gro ud til nye planter eller
afrevne stængelstykker kan flyde med strømmen og udvikle sig til nye bestande. Smalbladet vandpest
vokser i næringsrige søer, langsomt flydende vandløb, damme, grøfter spildevandstekniske anlæg o. lign.
Den findes på relativt lavt vand, oftest ikke dybere end 3 m. Smalbladet vandpest er meget tolerant over
for skygge, højt saltindhold og eutrofiering.
Forvekslingsmuligheder
Smalbladet vandpest kan forveksles med almindelig vandpest (Elodea canadensis), som har bredere mere
butte blade, der ikke er ligeså tilbagebøjede. Smalbladet vandpest er desuden blegere i farven end
almindelig vandpest. Smalbladet vandpest kan også forveksles med tæt kæmpevandpest (Egeria
densa). Tæt kæmpevandpest har blade, der ofte er mere end 2 cm lange, hvor almindelig vandpests blade
oftest er under 1 cm lange.
Derfor er arten uønsket
Smalbladet vandpest kan i løbet af meget kort tid dække en stor del af vandoverfladen og dermed
forhindre sollys i at trænge ned igennem vandet. Det medfører, at bundvegetationen dør, og at der sker en
ophobning af døde vandpestplanter på bunden. Den kan ligeledes hindre omrøring i og bevægelse i vandet
og skabe iltfattige forhold.
Er arten i Danmark?
Arten er stadig relativ sjælden i Danmark, men under kraftig udvikling, især i det storkøbenhavnske
område.
Læs mere om arten:
CABI (engelsk)
NOBANIS (engelsk)
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7.19 Spydbladet pileurt (Persicaria perfoliata)
Spydbladet pileurt er en énårig hurtigvoksende og tornet slyngplante, der overvokser og skygger for andre
planter. Den stammer oprindeligt fra Asien, hvor den i århundreder er blevet brugt til medicin. I USA blev
den introduceret via planteskoler, og sidenhen har den spredt sig til naturen og betragtes i dag som invasiv.
Udbredelse i EU

Billeder: Dalgial, via Wikimedia. Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Spydbladet pileurt er en slyngplanter, der klatrer på anden vegetation med stænglens og
bladundersidernes nedadvendte pigge. De lysegrønne blade er trekantede, og på stænglen forekommer
ofte markante sammenvoksede fodflige, der kaldes ocrea. Blomsterne er små, hvide og uanseelige, mens
frugterne antager en flot blå farve med et rødsort frø indeni. Spydbladet pileurt findes ofte i vejgrøfter,
skovbryn, krat, enge og andre områder med meget lys. Planten foretrækker relativ våd jord, men den kan
også vokse, hvor der er tørt. Spydbladet pileurt er selvbestøvende og sætter frugt fra juni til oktober. En
enkelt plante kan producere et stort antal frø. Frøene spredes ofte via vandløb eller fugle, og kan ligge i
dvale i jorden i op til tre år. I Asien er der flere insekter, der kan hjælpe med at begrænse plantens
udbredelse, men uden disse naturlige fjender, kan planten sprede sig i høj hast.
Forvekslingsmuligheder
Arten kan forveksles med andre arter i samme slægt, som også er hjemmehørende i Asien, men ingen af
dem findes i Europa. Spydbladet pileurt kendes let på bladenes tydelige spydform, de tornede grene og
frugterne.
Derfor er arten uønsket
Planten er kun sjældent et problem på marker, da den bliver slået ned, når markerne omlægges, Men den
kan være et stort problem ved plantagedrift eller i planteskoler, da spydbladet pileurt vokser op i træerne
og kan ødelægge trækroner og frugthøst. Planten kvæler al anden flora, da den dækker massivt. Derudover
er planten til gene for både dyr og mennesker på grund af de mange torne.
Er arten i Danmark?
Arten findes ikke Danmark eller i det øvrige Europa, men den kan sprede sig via handel med
plantematerialer eller via ballastvand fra skibe, som det er sket i andre dele af verden.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.20 Stor vandguirlande (Lagarosiphon major)
Stor vandguirlande er en vandplante, der danner store og tætte bestande, som kan skabe voldsomme
problemer i vandløb og søer. Arten stammer fra det sydlige Afrika, hvor den vokser i floder og vandløb i
bjergrige egne. Den er meget brugt som akvarieplante på grund af dens robusthed, og man formoder, at
den har spredt sig fra akvariehold til den vilde natur rundt om i verden.
Udbredelse i EU

Billeder: RPS group Plc

Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Stor vandguirlande er en flerårig undersøisk vandplante, der har et fint trådlignende rodsystem, som holder
planten fast i sø- eller vandløbsbunden. Planten vokser med lange stængler, der kun er svagt forgrenede og
har 5-20 mm lange og 2-3 mm brede, grønne blade, der snor sig i en spiral op langs stænglen. Bladene er
stærkt tilbagebøjede ind mod stænglen, men i sure vande er bladene dog rette. Blomsterne er meget små
og hvide med tre blomsterblade, som vokser på en tynd stængel over vandoverfladen. Stor vandguirlande
vokser i ferskvand, i søer, damme og vandløb med langsom vandgennemstrømning. Den gror bedst i
tempererede, basiske vande, hvor der er rigeligt med lys. Planten trives bedst på cirka 6,5 meters dybde i
klart, rent vand, men kan også trives i mørkere mere uklare vande på 1 meters dybde. Uden for dens
naturlige udbredelse er der kun fundet hunlige individer af planten. Plantens hurtige spredning sker derfor
udelukkende vegetativt. Selv små afrevne stykker af planten er i stand til at spire, og derved spredes den
hurtigt langs vandløb og er svær at bekæmpe.
Forvekslingsmuligheder
Stor vandguirlande kan forveksles med vandpest (Elodea canadensis), men de stærkt tilbagebøjede blade,
der sidder i en spiral langs stænglen, er karakteristiske for stor vandguirlande.
Derfor er arten uønsket
Stor vandguirlande forekommer ofte i så massive bestande, at den blokerer vandløb og kan skabe
oversvømmelser. Planten fortrænger lokal flora og fauna, da den udkonkurrerer disse. Den er berygtet for
at kunne hæve pH-værdien i søer til over 10, når der finder fotosyntese sted i så store plantemasser. Der
findes ikke nogen effektive metoder til bekæmpelse af arten.
Er arten i Danmark?
Arten findes ikke i Danmark, men er yderst invasiv i blandt andet Frankrig, og den er også observeret i
Tyskland og England samt resten af det sydvestlige Europa. . Derfor kan det formodes, at planten også vil
sprede sig til Danmark via akvariehold.
Læs mere om arten
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.21 Uruguay ludvigia (Ludwigia grandiflora)
Uruguay ludvigia stammer oprindeligt fra det Syd- og Centralamerika, som navnet også antyder. Planten
kom til Europa, til Frankrig i 1830 som haveplante, og er blevet en af de mest ødelæggende invasive arter i
landet. Siden har den spredt sig til mange andre lande i EU. Hvor den vokser, ødelægger planten den lokale
flora og fauna og endda hele økosystemer, da den både påvirker vandet kemisk og fysisk.
Udbredelse i EU

Billede: Olivier Pichard / Wikimedia Commons / CC-BY-3.0

Billede: Traumrune / Wikimedia Commons / CC-BY-3.0

Kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og Voksested
Uruguay ludvigia er en flerårig vandplante, der har to voksestadier. I det første stadie har planten glatte
stængler og vokser vandret i vandoverfladen eller hen over landjorden. Den sætter rødder ud fra stænglen
og bladene er glatte og skiftevist modsatstillede. I det andet voksestadie, når planten bliver ældre,
begynder den at vokse vertikalt, med hårede stængler, aflange blade, og den bliver op til 1 m høj. De gule
blomster fremkommer enkeltvist på disse oprette stængler. Den vokser oftest i vandløb, søer og grøfter,
hvor den foretrækker langsomt strømmende vand, men kan dog også vokse i saltvand langs kysterne i
bugter. Den spredes oftest vegetativt med vandstrømme, hvor løsrevne plantestykker er yderst
spiredygtige. Uruguay ludvigia er meget robust og tåler en lang række klimatiske faktorer og vandmiljøer.
Planten kan fx optage ilt via rødder, der stikker op over jorden eller vandet, hvilket gør den i stand til at
vokse i ellers iltfattige miljøer.
Forvekslingsmuligheder
Uruguay ludvigia kan ikke forveksles med andre arter i Danmark, men kendes tydeligt på den gule blomst
og de massive bestande. Den kan dog forveksles med den anden invasive art, krybende ludvigia (Ludwigia
peploides). Sidstnævnte vokser mere horisontalt, kronbladene er normalt 1-1,5 cm lange og støvknapperne
1-1,7 mm, hvorimod uruguay ludvigia har noget længere kronblade og støvknapper.
Derfor er arten uønsket
Uruguay ludvigia forekommer i så massive bestande, at den blokerer vandløb og søer, så der kan forårsages
oversvømmelser og sejlads forhindres. Arten udskiller desuden et såkaldt allelopatisk stof, der gør at andre
plantearter ikke kan trives i nærheden af planten.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men findes bl.a. i Frankrig og Tyskland. Derfor frygter man, at
den vil sprede sig til Danmark via plantehandel eller med bådtrafik.
Læs mere om arten:
Invasive Species Compendium (Engelsk)
GB non-native species secretariat (Engelsk)
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7.22 Vandhyacint (Eichhornia crassipes)
Vandhyacint er en populær havedamsplante, der har været til salg i mange havecentre og hos mange
dyrehandlere i Danmark. Planten stammer oprindeligt fra Amazonas i Sydamerika, hvorfra den har spredt
sig til resten af verden via skibe, havstrømme og handel. Arten er en af de værste invasive arter, der findes i
ferskvand, og i dag findes den i næsten alle frostfrie dele af verden.
Udbredelse i EU

Billede og kortudsnit med tilladelse fra GBNNSS

Udseende og voksested
Vandhyacint flyder i vandoverfladen og har 20 til 60 centimeter lange hvide til mørkt violette rødder, der
hænger ned i vandet. Over vandet kan man se en roset af spiseske- eller nyreformede, opsvulmede blade.
Blomsterne vokser i opretvoksende klaser og er hvide eller lysviolette med en gul plet på det midterste
kronblad. I Danmark blomstrer planten fortrinsvist i varme somre. Planten formerer sig vegetativt ved
udløbere, som danner nye planter, men den producerer også mange frø. Frøene kan ligge i dvale i årevis.
Vandhyacint vokser typisk i tropiske og subtropiske områder og kun i ferskvand i floder og søer, der er
næringsrige. Den vokser hurtigt og kan vokse med op til 12 procent i biomasse om dagen, og dermed kan
den hurtigt dækket et stort vandområde og udkonkurrere andre vandplanter. Plantens store næringsoptag
er årsag til, at den er meget benyttet i havedamme, da den hurtigt optager næring i vandet og hjælper med
at holde dammen klar og fri for alger. Planten holder op med at vokse, når temperaturen er under 10 °C og
over 40 °C. Den tåler kun korte perioder med frost.
Forvekslingsmuligheder
Planten kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter, og ingen danske arter er i stand til at danne så
kraftige og tætte bestande på åbne vandoverflader.
Derfor er arten uønsket
I mange lande bruges der betydelige ressourcer på at begrænse og kontrollere vandhyacint. Det sker bl.a.
på Nilen, hvor den vokser så kraftigt, at den kan være til gene for skibstrafikken. I Kina vokser planten ofte i
rismarker, hvor den opfattes som en alvorlig ukrudtsplante.
Er arten i Danmark?
Vandhyacint er endnu ikke observeret som etablerede bestande i dansk natur, men arten findes i mange
vanddamme i hele landet og i mange opvarmede drivhuse. Det kolde danske vinterklima sikrer dog, at
planten ikke vil kunne opbygge større bestande i naturen. Observationer i Europa er indtil videre kun gjort
de sydlige og varmere egne.
Læs mere om arten
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.23 Ørkenkorsrod (Baccharis halimifolia)
Ørkenkorsrod stammer oprindeligt fra Nord- og Centralamerika og blev formodentlig importeret til Europa
som prydplante. Planten blev første gang observeret ved europæiske kyster i Biscayabugten i 1906. Den er
endnu ikke observeret i Danmark, men findes i blandt andet Frankrig, England, Italien og Spanien.
Udbredelse i EU

Billeder: Karan A. Rawlins, University of Georgia, Bugwood.org. Kortudsnit: GBNNSS

Udseende og voksested
Ørkenkorsrod kan ligne en mellemstor busk eller et lille træ, og den kan være fler- eller enkeltstammet.
Planten bliver normalt en til to meter i højden. Barken bliver med tiden dybt furet. Bladene er to til seks
centimeter lange, elliptisk formede og har en til tre spidser. Blomsterne sidder i klaser og er hvid-grønlige.
Ørkenkorsrod er enkønnet. Det vil sige, at der findes både han- og hunindivider. Planten kan både være
løvfældende eller stedsegrøn alt efter klimaet ved voksestedet. Arten spreder sig ved hjælp af kraftig
frøsætning og lette frø, der spredes op til fem til seks kilometer med vind og vand. Ørkenkorsrod
foretrækker våde områder, men trives i mange habitater og er tolerant blandt andet over for salt. Den
vokser derfor både på strande, grøfter, græsningsområder og brakmarker.
Forvekslingsmuligheder
Planten kan ikke forveksles med andre arter i Europa.
Derfor er arten uønsket
Har arten først etableret sig, så spreder den sig meget hurtigt og kan dække store arealer. På den måde
fortrænger ørkenkorsrod den lokale flora. På grund af den store frøsætning, er planten meget svær at
bekæmpe eller begrænse. Ørkenkorsrod er giftig for mange husdyr og pollen fra planten fremkalder
muligvis allergi hos mennesker.
Er arten i Danmark?
Ørkenkorsrod findes ikke i Danmark, men den kan spredes ved import af jord eller planter fra lande i
Europa, hvor den allerede er etableret. Arten findes allerede i lande tæt på Danmark som for eksempel
England og Belgien.
Læs mere om arten
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.24 Flerårig steppegræs (Ehrharta calycina)
Flerårig steppegræs er en flerårig, tueformet græs, der danner tætte sammenhængende bestande. Arten er
hjemmehørende i det sydlige Afrika, men er introduceret til mange lande over hele verden. Den optræder
invasivt i Australien og Californien. I Europa findes den i Portugal og Spanien.

Udseende og voksested
Flerårig steppegræs er 30-75 cm høj med typisk mange skud fra tuen. Bladene er grønne til grønviolette, og
de er 7-30 cm lange og 2-7 mm brede. Bladene bliver ofte rynket langs kanten. Blomsterstanden er en åben
10-15 cm lang top med mange siddende eller kortstilkede småaks, der er 5-8 mm lange. Hvert småaks har 3
blomster, men kun den øverste er fertil. Blomstringsperioden kan varer helt op til et halvt år. Flerårig
steppegræs spreder sig både vegetativ og ved frø. Vegetativ spredning ses oftest i fugtige habitater. Flerårig
steppegræs producerer mange frø, som spredes med vind, vand eller via dyr. Flerårig steppegræs har
invaderet en del forskellige habitater så som græsland, heder og skov.
Forvekslingsmuligheder
Græsser kan være vanskelige at identificere korrekt og adskille fra andre græsarter; det gælder også flerårig
steppegræs, der især ligner slægten Bromus (hejre). Slægten Ehrharta kendes fra Bromus på, at bladskeden
hos sidstnævnte er lukket næsten hele vejen men mere åben hos steppegræs, og desuden er der forskelle i
flere blomsterkarakterer.
Derfor er arten uønsket
Flerårig steppegræs producerer mange frø og danner en stor frøbank. Arten invaderer både forstyrrede
habitater og habitater af bevarings- og naturmæssigværdi. Når arten er etableret dannes tætte,
sammenhængende bestande, hvorfor hjemmehørende arter ikke kan overleve.
Er arten i Danmark?
Flerårig steppegræs findes ikke i Danmark endnu. Spredning af arten ved egen hjælp er usandsynlig, men
hvis den introduceres vil den imidlertid kunne etablere sig under relevante fremtidige klimascenarier.
Læs mere om arten:
Invasive species compendium (engelsk)
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7.25 Japansk humle (Humulus scandens)
Japansk humle er en enårig klatreplante, der kan blive helt op til 11 meter. Arten er hjemmehørende i
Asien, men er blevet introduceret til både Nordamerika og Europa. Den forekommer i mange europæiske
lande, hvor den i Frankrig, Ungarn og Italien optræder invasivt.

Forvekslingsmulighed. Almindelig humle (øverst) og
japansk humle (nederst) (EU risk analysis)

Japansk humle by Guillaume FRIED (EU risk analysis)

Udseende og voksested
Japansk humle bliver som regel mellem 0,5-5 meter høj. Stammen er forgrenet, sekskantet og slynger sig
med uret om sig selv. Bladene er lysegrønne, og bliver 5-12 cm lange. De er håndsnitdelte med 5-7(-9)
afsnit. Blomsterne er lysegrønne/gule, og er særkønnede. Hanblomsterne sidder i en grenet 15-25 cm lang
top, medens hunblomsterne danner et oval, kegleformet aks. Japansk humle formerer sig ved frø og kan
producere store mængder (256 ±432 frø pr. m2). Japansk humle klatre i/over træer og buske, og overgror
eksisterende plantevækst, hvorfor er der risiko for, at den udkonkurrere hjemmehørende arter især i
fugtige habitater. Dens naturlige habitat er langs vandløb og floder. Hvor arten er introduceret forekommer
den primært i forstyrrede habitater langs vand og veje, men den kan også invadere skov og våde enge, og
dermed true hjemmehørende arter.
Forvekslingsmuligheder
Der kendes tre arter tilhørende slægten Humulus: H. scandens, H. lupulus og H. yannamensis. Kun humle, H.
lupulus, forekommer i Danmark. De to arter kan ikke krydsbestøve.
Derfor er arten uønsket
Japansk humle danner tætte bestande og overgror eksisterende plantevækst, hvilket kan have en
påvirkning på de hjemmehørende arter.
Er arten i Danmark?
Japansk humle findes ikke i Danmark. Arten forventes ikke at etablere sig i Danmark, heller ikke under
relevante fremtidige klimascenarier.
Læs mere om arten: Invasive Species Compendium (engelsk)
EU's risk analysis (engelsk)
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7.26 Japansk klatrebregne (Lygodium japonicum)
Japansk klatrebregne er en flerårig bregne, der kan klatre op til 30 meter i træer. Arten er hjemmehørende
i Sydøstasien, hvor den forekommer i mange lande. Den er introduceret og etableret sig i mange lande bl.a.
Nordamerika, Australien og Sydafrika, men den findes endnu ikke i Europa.
Udseende og voksested
Japansk klatrebregne kan klatre både i andre træer og buske,
som den kan overgro, og eventuelt krybe på jorden, hvor den
danner tætte måtter over andre planter. Arten har
vidtforgrenede underjordiske rhizomer, hvorfra der udgår
talrige overjordiske stængler. Bladene er uregelmæssigt
dobbelt fjersnitdelte, og bliver 12 cm lange og op til 12 cm
brede med en lang midterribbe. Japansk klatrebregne
formerer sig ved sporer og er selvbefrugtende. Disse sporer
er spiringsdygtige i op til 5 år. Overjordiske plantedele tåler
ikke frost.
Forvekslingsmuligheder
Japansk klatrebregne er tætbeslægtet med L. microphyllum,
som den primært kan adskilles fra på baggrund af
morfologiske karakterer (bladform). Den kan ikke
umiddelbart forveksles med andre arter i Danmark.
Derfor er arten uønsket
Japansk klatrebregne har et meget stort
spredningspotentiale, da den producerer store mængder af
sporer, der kan transporteres meget æangt.
Er arten i Danmark?
Japansk klatrebregne findes ikke i Danmark. Arten forventes ikke at kunne etablere sig i Danmark inden for
de kommende 10 år. Det vurderes, at den kunne etablere sig i 2070, hvis klimagasser forbliver uændret i
hele det 21. århundrede.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
EU’s risk analysis (engelsk)
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7.27 Kinesisk buskkløver (Lespedeza cuneate, Lespedeza juncea sericea)
Kinesisk buskkløver er en opret eller delvist opret flerårig urt tilhørende ærteblomstfamilien. Kinesisk
buskkløver er hjemmehørende i det østlige Asien og Australien. Arten er introduceret til mange lande, og er
især fremtrædende i USA og Japan, men den findes endnu ikke i Europa.

Udseende og voksested
Kinesisk buskkløver bliver 0,5-1 meter høj og har trekoblede blade langs hele stænglen. Bladene er dækket
af tætte hår, der giver et grå/grøn eller sølvagtigt udtryk. Bladene er smalle og er hver 1,2-2,5 cm lange.
Blomsterne er violette, kortstilkede og sidder i bladhjørnerne enten enkle eller i klynger af 2-4 blomster.
Blomsterne er hyppigt kleistogame dvs. de åbner sig ikke og bestøves ved selvbestøvning. Arten kan dog
også have en andel af åbne blomster. Kinesisk buskkløver producerer mange frø (> 1000 pr
blomsterbærende stængel), der spredes med vind og via dyr. Frøene er meget langlevede (>20 år) i
frøbanken, og kuldepåvirkning medfører spiring. Kimplanterne er frostfølsomme mens voksne planter tåler
ned til -27 °C. Kinesisk buskkløver tolerer tørke, mørke og kan findes på sure, næringsfattige jorde, men
foretrækker veldrænede jorde. Arten kan findes i græsland, skov, i randen af vådområder, på enge og
desuden på forstyrrede steder.
Forvekslingsmuligheder
Kinesisk buskkløver kan i øvrigt forveksles med arten L. virginica, der er hjemmehørende i Nordamerika.
Den kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter i Danmark.
Derfor er arten uønsket
Kinesisk buskkløver producerer store mængder frø og en modstandsdygtig frøbank. Den kan vokse under
meget variable forhold, hvilket kan true bevarings- og naturværdi. Den udkonkurrer hjemmehørende arter
primært ved at skygge andre arter ud, og er desuden kvælstoffikserende. Arten kan forstyrre
pollinationsnetværket, da den tiltrækker flere bestøvende insekter end mange koeksisterende
hjemmehørende arter.
Er arten i Danmark?
Kinesisk buskkløver findes ikke i Danmark. Arten vil godt kunne etablere sig i kystnære dele af landet, hvis
den blev introduceret. Under fremtidige klimascenarier vil arten kunne etablere sig i hele landet.
Læs mere om arten:
Bugwood (engelsk), Global invasive species database (engelsk)
EU’s risk analysis (engelsk)
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7.28 Kinesisk vokstræ (Triadica sebifera)
Kinesisk vokstræ er et 20-30 meter højt, løvfældende træ tilhørende vortemælkfamilien. Arten er
hjemmehørende i Kina og Japen. Den er introduceret til mange lande herunder bl.a. England, Tyskland,
Holland og Italien, hvor den findes den i mange parker og botaniske haver, men har endnu ikke spredt sig til
naturen.
Udseende og voksested
Kinesisk vokstræ har ofte en skæv og
kroget stamme. Barken er gråbrun og
ret grov. Bladene er grønne til
mørkegrønne, bredt/ovale til
hjerteformede og bliver 2-5 cm lange.
Bladenes årer er gule og synlige både
på over- og undersiden. Blomsterne er
grøn/gullige, og sidder på op til 20 cm
lange hængende rakler. Frugterne er
tredelte, grønne og ved modenhed
bliver de sorte og indeholder et antal
hvide, voksdækkede frø. Et stort
kinesisk vokstræ kan producere mere
end 100.000 frø om året. Frøene har en meget høj spiringsprocent (ofte 100%) – denne falder dog til 1050% efter et år. Frøene spredes med vand og via dyr. Arten er hurtigvoksende og bliver knap 3 meter i løbet
af 2 år. Arten invaderer de både naturlige og forstyrrede habitater. Det er især hyppigt i græsland og langs
vandløb, hvor arten kan påvirke den hjemmehørende flora markant. Kinesisk vokstræ har en hvid
mælkesaft, der kan irritere huden, og er moderat giftig for både mennesker og husdyr ved indtag.
Forvekslingsmuligheder
Kinesisk vokstræ kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
I USA, hvor kinesisk vokstræ optræder invasivt, har den stor negativ effekt på flere sjældne
hjemmehørende hønsefugle og traner. Arten kan danne meget tæt træbevoksning, der udelukker græs og
urtevegetation. Opløste døde plantedele er giftige for flere arter af vandlevende padder. Udover at
reducere vandkvalitet kan arten også påvirke næringsstofbalancen.
Er arten i Danmark?
Kinesisk vokstræ findes ikke i Danmark. Arten vil potentilet kunne etablere sig i 2070, hvis der ikke sker en
reduktion i udledningen af drivhusgasser i det 21. århundrede.
Læs mere om arten:
Invasive Species Compendium (engelsk)
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7.29 Kæmpe salvinia (Salvinia molesta)
Kæmpe salvinia er en frit flydende vandbregne. Arten er hjemmehørende i det sydøstlige Brasilien. Den
forekommer på alle beboede kontinenter, optræder invasivt mange steder og anses næst efter vandhyacint
for den mest problematiske vandplante. I Europa findes den i bl.a. Belgien, Tyskland og Holland.

Udseende og voksested
Kæmpe salvinia har ingen rødder. Bladene er lysegrønne med en brun kant, og er meget karakteristiske
pga. den foldede struktur. Bladene bliver mellem 1,5 til 6 cm lange. Bladene sidder i kranse af tre, hvor de
to øverste blade er fotosyntetisk aktive. Arten kendes kun i en steril form, og planten formerer sig
udelukkende vegetativt. Arten varierer meget efter plads og næringsforhold, men under optimale
vækstbetingelser er den i stand til at fordoble sin biomasse i løbet af 3-4 dage, dog tager det typisk omkring
en uge i naturen. Kæmpe salvinia tåler lave saltkoncentrationer og forekommer i brakvand, men dør i
havvand. Den er hyppigst i stillestående eller langsomt strømmende vand.
Forvekslingsmuligheder
Kæmpe salvinia kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
Kæmpe salvinia kan udkonkurrere eller reducere hjemmehørende arters diversitet, når tykke måtter af
arten hæmmer lystilgængeligheden til andre arter. Ydermere forårsager tykke måtter af arten også, at
opløst ilt og pH sænkes samtidigt med at CO2 og H2S øges i vandet.
Er arten i Danmark?
Kæmpe salvinia findes ikke i Danmark. Danmark vil være marginalt egnet som voksested i 2070, hvis
klimagasser ikke reduceres i det 21. århundrede. Ved øvrige scenarier er Danmark uegnet for etablering af
arten.
Læs mere om arten:
Global invasive species databse (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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7.30 Mesquite træ (Prosopis juliflora)
Mesquite træ er et 3-12 meter højt, løvfældende, ærteblomstret træ eller busk. Arten er hjemmehørende i
Mexico, Centralamerika og det nordlige Sydamerika. Den er introduceret til mange lande, og optræder
invasivt i bl.a. Asien og Afrika. Den findes også på de Kanariske Øer, men ikke andre steder i Europa.

Udseende og voksested
Mesquite træets stamme og grene er grønne, mere eller mindre cylindriske med torne. Arten har en tyk
bark og hårdt ved, og er ofte flerstammet. Bladene er glatte, vedvarende grønne og sidder parvis og modsat
på de bladbærende stilke. Bladene er finnede og er 6-8 cm lange, og har 1-3, sjældent 4, par småblade.
Disse småblade er 3-11 cm lange. Blomsterstanden er en 7-15 cm lang klase, hvor de enkelte blomster, der
er stilkede, sidder på en midterakse. Blomsterne er grønligt/hvide, og bliver efterhånden gule. Blomsterne
er tvekønnede, først-hunlige. Arten er krydsbestøvende men selvbestøvning kan forekomme. Arten
producerer store mængder af blomster, men sætter meget få frø. Det skyldes sandsynligvis en lav
bestøvningsgrad, der antages at skyldes en række forhold: meget kortlivet pollen, få insektbesøg og
forekomst af sterilitet. Frøene har høj grad af frøhvile, der kun vanskeligt brydes. Mesquite træet er
særdeles tørketolerant og anses for en aggressiv invasiv art i områder, hvor der ikke forekommer frost.
Forvekslingsmuligheder
Mesquite træ kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
Mesquite træ kan potentielt udkonkurrere og erstatte hjemmehørende arter, og samtidig have en stor
påvirkning på bl.a. vandressourcer og næringsstofcyklus. De kan danne meget dybde rødder. Som vil
benytte den underjordiske vand, når der ikke er overfladevand tilgængeligt.
Er arten i Danmark?
Mesquite træ findes ikke i Danmark. Arten forventes ikke at kunne etablere sig i Danmark under relevante
fremtidige klimascenarier. Arten forventes kun at etablere sig i den mediterrane biogeografiske region
under relevante fremtidige klimasceanarier.
Læs mere om arten: Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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7.31 Purpur pampasgræs (Cortaderia jubata)
Purpur pampasgræs er en stor, flerårig tueformet græs. Arten er hjemmehørende i Sydamerika. Den er
introduceret til mange lande og optræder i dag invasivt i bl.a. USA, Australien og New Zealand.

Udseende og voksested
Purpur pampasgræs kan blive op til 2,5 meter høj og selve tuen kan opnå en betydelig størrelse i diameter
(>2 meter). Med tid dør midten af tuen og bliver hult. Stænglerne er ugrenede og glatte. Bladene er
mørkegrønne med en tydelig midtribbe, og bliver op til 40-90 cm lange og 4-12 mm brede.
Blomsterstanden er sædvanligvis lyserød til violet, men bliver over tid brun og selve blomsterstanden kan
blive op til 60 cm lang. Purpur pampasgræs producerer mere end 100.000 frø i en enkelt blomsterstand,
dog er kun 20-30 % af frøene spiringsdygtige. Frøene spirer i lys og kimplanterne er følsomme over for
udtørring. I de lande, hvor den optræder invasivt, findes den både i forstyrrede habitater og i græsland,
kyst- og indlandsklitter samt fyrreskov. Den har været afprøvet som havebrugsplante i England, Irland og
Frankrig, men har ikke spredt sig til naturen her.
Forvekslingsmuligheder
Purpur pampasgræs er tætbeslægtet med C. selloana. I Danmark dyrkes og forhandles flere sorter af C.
selloana under navne som pampasgræs, amerikansk pampasgræs og dværgpampasgræs. Arterne kan
primært adskilles på blomsterkarakterer. I øvrigt kan C. selloana blive betydeligt højere end purpur
pampasgræs.
Derfor er arten uønsket
Purpur pampasgræs har et stort spredningspotentiale på trods af frøene ikke er spiringsdygtige i mere end
6 måneder. Den vil potentielt kunne invadere levesteder af stor natur- og bevaringsværdi. I Californien har
arten har negativ effekt på hjemmeførende arter, på kyst- og indlandsklitter, der rummer mange sjældne
og truede plantearter.
Er arten i Danmark?
Purpur pampasgræs findes endnu ikke i Danmark. Men arten vil kunne etablere og sprede sig i store dele af
Europa herunder Danmark allerede under nuværende klimaforhold, hvis den introduceres.
Læs mere om arten: Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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7.32 Senegal teplante (Gymnocoronis spilanthoides)
Senegal teplante er en flerårig vandplante tilhørende kurvblomstfamilien. Arten er hjemmehørende i
tropisk og subtropsik Amerika, fra Mexico til Argentina. Den er introduceret til lande som Asien, Senegal,
Australien, hvor den optræder invasivt. I Europa er den introduceret til Italien og Ungarn, hvor den
optræder invasivt i Ungarn.

Udseende og voksested
Senegal teplante danner tætte, runde buske, der bliver op til 1,5 meter høje med et stort, grenet
rodsystem. Arten kan også have udløbere, der kan blive op til 2,5 meter lange, og klatrer henover andre
arter. Artens stængler er lysegrønne og oprette, og unge stængler er ofte kantede, hyppigt sekskantede.
Ældre stængler er runde. Bladene er skinnende, mørkegrønne æg- til lancetformede. De er 5-20 cm lange
og 2,5-5 cm brede. Blomsterne sidder i hoveder, der er 2-2,5 cm i diameter. Senegal teplante formerer sig
både vegetativt og ved frø. Arten kan slå rødder fra stængelsegmenter samt bladårerne. Frøene er meget
små og har fnok. Derudover er de langlivede, og danner en persistent frøbank. Frøhvilen brydes af lys.
Forvekslingsmuligheder
Senegal teplante kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
Senegal teplante udgør en risiko for vådområder, hvor arten kan invadere og nedbryde naturlige
vådområder ved at konkurrere med hjemmehørende planter. Arten vokser meget hurtigt, og dækker
hurtigt et område som en flydende måtte.
Er arten i Danmark?
Senegal teplante findes ikke i Danmark. Det formodes at arten vil have svært ved at etablere sig i Danmark.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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7.33 Skyrækker (Ailanthus altissima)
Skyrækker er et hurtigvoksende, lyskrævende træ, der kan blive helt op til 30 meter højt. Arten er
hjemmehørende i Asien (østlige Kina og Nordvietnam). Den findes i de fleste europæiske lande, hvor den
også optræder invasivt i nogle lande som Frankrig, Tyskland m.v.

Udseende og voksested
Skyrækker bliver normalt 8-10 meter højt. Barken er glat, grå og med blege hvide striber. Skyrækker har
store sammensatte blade, der består af 11-25 småblade, der hver bliver mellem 7-12 cm lange. Arten
spreder sig både vegetativt og ved frø. Et træ kan producere op til 325000 frø om året. Blomsterne er
enkønnede, små og gule. De handlige blomster har en kraftig lugt. Frugten er meget karakteristisk med
dens vingede nøddefrugt, der hænger i store klaser. Disse bliver rødlige hen på sommeren. Generelt har
træet en kraftig lugt, men specielt blomsterne skiller sig ud.
Forvekslingsmuligheder
Skyrækker kan forveksles med træer i aske-slægten.
Derfor er arten uønsket
Skyrækker spreder sig meget nemt via vind, vand, maskineri eller via fugle. Den stærke lugt fra blomsterne
tiltrækker bier, biller og andre insekter til bestøvning. Skyrækker vokser hurtigt og danner et tæt krat, som
konkurrerer med den hjemmehørende vegetation. Skyrækker har allergifremkaldende giftstoffer i både
bark og blade, hvilket kan medføre betændelsestilstande.
Er arten i Danmark?
Skyrækker er etableret som isolerede bestande i Danmark primært i Hovedstadsområdet.
Læs mere om arten:
Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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7.34 Storblomstret hjerteranke (Cardiospermum grandiflorum)
Storblomstret hjerteranke er en flerårig, træagtig klatrende plante. Arten er hjemmehørende i store dele af
Afrika og USA. Den er introduceret til flere sydeuropæiske lande herunder Italien, Portugal og Spanien.

Udseende og voksested
Storblomstret hjerteranke klatrer ved hjælp af slyngtråde og bliver op til 5-8 meter lange. Storblomstret
hjerterankes stamme er håret, næsten rund og rød/grønne. Bladene er mørkegrønne og bliver op til 16 cm
lange. Frugten er ballon-formet, op til 6,5 cm lang, trekantet og dækket af fine hår. Unge frugtkapsler er
grønne, men når frugten modner bliver kapslen brun. Storblomstret hjerteranke kan blomstre året rundt.
Forvekslingsmuligheder
Storblomstret hjerteranke kan forveksles med Cardiospermum halicacabum. De to arter kan kendes fra
hinanden fra bladenes størrelse, samt blomster og frugtens størrelse. Cardiospermum halicacabum er
generelt mindre, bladene er 4-12 cm, blomsterne er 3-4 mm og frugtkapslen er 1-3 cm.
Derfor er arten uønsket
Storblomstret hjerteranke er en trussel mod hjemmehørende arter, da den vokser på andet vegetation
hvorved den hæmmer lystilgængeligheden og dermed minimere vækstbetingelserne, der kan medføre
andet vegetation dør.
Er arten i Danmark
Storblomstret hjerteranke findes ikke i Danmark. Arten formodes ikke at kunne etablere sig i Danmark
under nuværende eller fremtidige klimascenarier.
Læs mere om arten: Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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7.35 Tåre-akacie (Acacia saligna)
Tåre-akacie er en stedsegrøn tæt tornløs busk eller et lille, ofte flerstammet træ tilhørende
ærteblomstfamilien. Arten er hjemmehørende i sydvestlige Australien, hvor der sjældent kommer frost.
Den er introduceret i flere syd-europæiske lande herunder Frankrig, Spanien, Portugal og Italien, hvor den
flere steder optræder invasivt.

Tåre-akacie by Zcebeci Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=503987

Blade og blomster by H. Zell
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4
9769450

Udseende og voksested
Tåre-akacie bliver som regel mellem 2-6 meter højt, men kan blive op til 9 meter højt. Den vokser hurtigt
med et stort og veludviklet rodsystem. Bladene er lange, smalle, mørkegrønne/blågrønne og kan blive op til
25 cm lange. Blomsterne har kugleformede hoveder, der er gule og kan have en diameter op til 1 cm. Tåreakacie formerer sig både vegetativt og ved frø. Den producerer mere end 5000 frø/m2, som kan indgå i en
langlivet frøbank med høje tætheder. Tåre-akacie er kvælstof-fikserende og findes i meget forskellige
habitater. Vækst og evnen til kvælstoffiksering reduceres af ekstrem tørke, vandmættede forhold samt
skyggeforhold. Tåre-akacie er kuldefølsom, og ved temperaturer under -4°C vil der opstår svære frostskader
hos arten.
Forvekslingsmuligheder
Tåre-akacie ligner overfladisk flere andre akacie-arter, der er introduceret til Europa. Men derudover kan
arten ikke umiddelbart forveksles med andre arter.
Derfor er arten uønsket
Tåre-akacie vokser hurtigt og sætter mange frø. Disse frø kan spredes over lange afstande både via vand,
vind og som følge af fuglespredning. I mange lande optræder arten invasivt og har en stor negativ effekt på
biodiversitet og økosystemtjenester.
Er arten i Danmark?
Arten er endnu ikke observeret i Danmark. Planten formodes at ville have svært ved at etablere sig i
Danmark på grund af det kolde klima.
Læs mere om arten: Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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7.36 Virginsk kostegræs (Andropogon virginicus)
Virginsk kostegræs er en flerårig græs, der danner tætte tuer. Arten er hjemmehørende i store dele af USA,
men er introduceret til resten af verden. I Frankrig optræder den invasiv.

Virginsk kostegræs by Show ryu https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8379435
Udseende og voksested
Virginsk kostegræs er tueformet, og bliver mellem 0,4 og 2 meter høj. Bladene er glatte med svagt håret
rand ved basis og bliver op til 50 cm lange med en bredde på 1,7-6,5 mm. I de tidligere stadier er bladene
grønne, men bliver med tiden lilla-orange farvet og ender med at visne helt ned. Virginsk kostegræs
spreder sig udelukkende ved frø. Den producerer op til 1800 frø pr. småaks. Arten vokser overvejende på
sur, næringsfattig jord, men invaderer ret forskellige habitater så som græsland, skov, hede og vådområder
samt på arealer med menneskelig aktivitet. Underarten A. virginicus var. virginicus, der anses for at være
mest invasiv, optræder primært i forstyrrede habitater.
Forvekslingsmuligheder
Virginsk kostegræs kan ikke forveksles med andre arter i Danmark.
Derfor er arten uønsket
Virginsk kostegræs er en stærk konkurrent på næringsfattig jord og hæmmer dannelsen af rodknolde hos
ærteblomstrende arter. Arten har en allelopatisk påvirkning på andre plantearter. Græssende dyr undgår
arten.
Er arten i Danmark?
Virginsk kostegræs findes ikke i Danmark. Det formodes at arten vil have svært ved at etablere sig i
Danmark.
Læs mere om arten: Global Invasive Species Database (engelsk)
Invasive species compendium (engelsk)
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