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Miljøstyrelsen 

Naturbeskyttelse 

Att.: Helene Nyegaard Hvid,  

henhv@mst.dk   

 

 

Høring af udkast til ”Handlingsplan mod invasive arter”. 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist for bemærkninger den 28. april 

2017. Organisationen har følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger: 

Landbrug & Fødevarer bakker overordnet set op om en indsats mod invasive arter, således at disse 

arters negative effekter – både samfundsøkonomisk og i forhold til biodiversiteten - kan begrænses 

mest muligt. Da der for visse arter kan være tale om en meget omfattende indsats er det vigtigt, at 

handlingsplanen kan anvendes som grundlag for en prioritering af indsatsen. 

 

I forbindelse med en sådan handlingsplan og indsats er det dog vigtigt, at der tages hensyn til 

erhvervsmæssige interesser således, at virksomhedsejere og lodsejere – fx planteskoler, 

landmænd m.v. - ikke påføres urimelige omkostninger. Dette kan enten være i forbindelse med 

forbud mod handel eller produktion af med særlige arter eller i forbindelse med tiltag til 

bekæmpelse af invasive arter. Samtidig er det vigtigt, at en invasiv arts økonomiske effekter 

vurderes ud fra et helhedsperspektiv, således at også positive økonomiske effekter medregnes i 

den samfundsøkonomiske betydning jf. handlingsplanens side 19. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte afsnit: 

 

3.1.1., side 25: 

Det er afgørende, at der tilvejebringes mest mulig viden om de invasive arter for at kunne sikre en 

effektiv og rettidig indsats og prioritering af denne. Et scoringssystem som det indførte vil bidrage 

positivt til dette. 

 

3.1.4, side 28: 

Med den nationale liste indføres handelsforbud for en række arter. Dette gøres ud fra en 

betragtning om, at det kan forekomme paradoksalt, at arter, der ligger højt på listen over invasive 

arter, og som der anvendes mange ressourcer til at bekæmpe, i dag kan købes i fri handel. 

 

Landbrug & Fødevarer anerkender det fornuftige her i, men skal understrege vigtigheden, af at der 

er foretaget en fuldstændig samfundsøkonomisk analyse af, hvad et sådan handelsforbud vil 

betyde. 

 

Herud over bør der ses på, hvilken økonomisk betydning et handelsforbud kan have for 

producenter m.v  af de givne arter – fx planteskoler. I forlængelse her af skal det sikres, at sådanne 
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producenter og andre med økonomisk interesse i arterne holdes skadesløse - enten ved direkte 

kompensation eller ved indførelse af en overgangsordning, der tillader handel i en given periode 

eller andre former for overgangsforanstaltninger, der kan minimere det økonomiske tab. 

 

3.2.1, side 31: 

I forbindelse med overvågningen af invasive arter vil det være hensigtsmæssigt at bruge alle 

informationskilder – herunder også landsdækkende citizen science projekter som Fugle og Natur 

samt DOF-basen. 

 

3.4.2, side 37  

Det fremgår af handling 19, at man vil inddrage erfaringerne fra bekæmpelsen af 

planteskadegørere. Konkret står, at det ”helt overvejende er de relevante lodsejere og 

virksomheder, der pålægges at foretage udryddelsesforanstaltninger”. 

 

I takt med, at der kommer flere arter på EU’s liste over invasive arter, og at der oprettes en 

nationale liste, er det afgørende, at lodsejere og virksomheder ikke belastes urimeligt økonomisk i 

forbindelse med bekæmpelse. Der bør i hvert enkelt tilfælde, hvor private eller virksomheder evt. 

pålægges bekæmpelse, ses på omkostningerne og i vidst muligt udstrækning ses på, hvordan evt. 

omkostninger kan kompenseres eller minimeres. 

 

Hvis lodsejere og virksomheder pålægges bekæmpelse – som det fx er tilfældet i dag med 

kæmpebjørneklo – skal der være gode begrundelser her for, og et pålæg om bekæmpelse skal 

følges af klare og præcise vejledninger om, hvordan bekæmpelse foretages mest hensigtsmæssigt.  

 

3.3.1, side 37: 

Hvis lodsejere og virksomheder pålægges bekæmpelse af en invasiv art bør det være en 

forudsætning at offentlige lodsejere går foran med bekæmpelse på deres arealer.  

 

3.3.1, side 40: 

I forbindelse med bekæmpelse af brun rotte er det positivt, at Miljø- og fødevareministeren 

tilkendegiver at ville understøtte udviklingen af nye bekæmpelsesmetoder. 

 

3.3.1, side 42: 

I forbindelse med Pesticidstrategien er det vigtigt, at offentlige myndigheder også fremover får 

mulighed for at bekæmpe invasive arter med pesticider, hvis andre metoder ikke er tilstrækkeligt 

effektive, således at der ikke sker en spredning fra offentlige arealer til private på grund af evt. 

manglede effektive bekæmpelsesmetoder. 

 

3.4, side 31: 

Det er positivt og helt afgørende, at der lægges op til et samarbejde med interessenter i forbindelse 

med forbyggende indsats samt evt. forbud mod handel med visse arter.  

 

 

Artseksempel Sortmundet kutling, side 35: 

 

Eksemplet bør udvides med en beskrivelse af artens konsekvenser for vandmiljøet: 

Sortmundet kutling spiser primært muslinger, ifølge Miljøstyrelsen 

(http://svana.dk/natur/artsleksikon/fisk/sortmundet-kutling/). Muslinger lever af alger, og de er 

således essentielle i forhold til at sikre klart vand og begrænse koncentrationen af næringsstoffer i 

det marine miljø. En stor tilstedeværelse af sortmundet kutling, og dermed markant færre 

http://svana.dk/natur/artsleksikon/fisk/sortmundet-kutling/


Side 3 af 3 

 

  

muslinger, vil derfor have alvorlige konsekvenser for det marine økosystem og føre til øget 

eutrofiering. Det er helt essentielt at være opmærksom på sådanne afledte effekter af invasive 

arter, da betydningen kan være endog meget stor. I tilfældet med den sortmundede kutling opstår 

således en alvorlig udfordring med at leve op til EU’s vandrammedirektiv.  

 

 

Med venlig hilsen 
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