
9 invasive arter
En invasiv art er en art, der ikke er hjemmehørende, og som gør skade på den oprindelige

biodiversitet. Det er et voksende problem i Danmark og i Verden og derfor relevant at sætte fokus på

i undervisningen.

Miljøstyrelsen har lavet en masse gratis materiale om invasive arter, som er til rådighed for skoler. De

tilbyder elevbøger, lærervejledning og aktivitetshæfte samt plakat, bestemmelsesnøgle og

kogebogen "If you can't beat them, eat them", som indeholder madopskrifter med invasive arter som

ingredienser. Materialet er til 7.-10. klasse. Find materialet her:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/laeringsmateriale/?fbclid=

IwAR0M3wWteH_S8U9rHC-2Wv-

Jeg har valgt 9 invasive arter, som du kan læse om her.

Iberisk skovsnegl

Iberisk skovsnegl (Arion lusitanicus), også kendt som
dræbersnegl, er en invasiv art som stammer fra Sydfrankrig og
Den Iberiske Halvø. Den har bredt sig til resten af Europa via
jord, træstammer osv., som er blevet flyttet mellem landene. I
Danmark er den et problem, fordi den spiser løs i køkkenhaver
osv., og fordi den udkonkurrerer den sorte skovsnegl, som er
hjemmehørende.

Armensk brombær

Der findes mange brombærarter i Danmark og en af dem er
armensk brombær (Rubus armeniacus), som vokser vildt mange
steder. Den stammer fra Armenien og blev introduceret til
Danmark som frugtbusk, hvor den siden har bredt sig til
naturen. Planten er meget dominerende, og der er derfor fare
for, at den kan udkonkurrere lokale arter.

Bemærk at det ikke er sikkert, om det er armensk brombær på
billedet, da brombær kun kan bestemmes med sikkerhed, når
den blomstrer.
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Lupin

Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus), også kaldet havelupin,
kommer fra Nordamerika. Den er indført pga. det smukke
udseende, men har desværre bredt sig til naturen. Her kan den
udkonkurrere de planter, som er tilpasset jord med lavt
næringsindhold, fordi den fikserer nitrogen og på den måde
tilfører næring til jorden.

Hyben/Rynket rose

Rynket rose (Rosa rugosa) blev indført i Danmark som
prydplante, men kommer egentlig fra Asien. Den har siden
bredt sig til hele landet, fordi den trives i alle naturtyper og er
hårdfør over for fx tørke, salt og hård vind. Planten sætter pink
blomster og frugter – hyben – som er spiselige. Pga. sin
hårdførhed kan den nemt udkonkurrere andre arter, hvor den
vokser.

Mink

Minken (Neovison vison) er et rovdyr i mårfamilien og stammer
fra Nordamerika. Den blev bragt til Europas pelsfarme i
1920’erne og 30’erne. De mink, som lever i naturen, er
undslupne dyr fra disse farme. Minken udgør en trussel for
naturen, både fordi den som rovdyr gør skade på især
vandfugle, da den spiser æg og afkom, og fordi den kan
udkonkurrere hjemmehørende rovdyr.
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Mårhund

Mårhunden (Nyctereutes procyonoides) stammer fra Østasien
og blev udsat i det daværende Sovjetunionen som jagtdyr til
pelsjægere. Siden har den spredt sig til hele Europa. I Danmark
er den en invasiv art, ikke kun fordi den æder små pattedyr og
fugle, men også fordi den kan være bærer af rabies og
bændelorm, som er farlig for mennesker. Herudover formerer
den sig hurtigt.

Terrapin

Terrapiner (Trachemys scripta) er små skildpadder, der lever i
og omkring ferskvand. Der findes tre typer terrapiner i
Danmark: Guløret, rødøret og cumberland. De stammer alle fra
Nordamerika og er bragt til Danmark som kæledyr. Herfra er de
sandsynligvis udsat fra privat hold. Terrapinerne bliver omkring
30 år, hvilket nok har overrasket nogle. Det er strengt forbudt at
udsætte terrapiner i naturen, da de kan gøre skade på
økosystemer.

Signalkrebs

Signalkrebsen (Pacifastacus leniusculus) lever i søer og åer og
kan blive op til 16 cm lang. Den stammer oprindeligt fra
Nordamerika men blev i 1970’erne indført til Danmark til
opdræt. Herfra har den spredt sig til naturen, hvor den er svær
at bekæmpe. Arten er hårdfør og kan udkonkurrere fx den
hjemmehørende flodkrebs, og så gør den skade på vandmiljøet
ved at grave huller langs vandløb. Det er derfor strengt forbudt
at udsætte signalkrebs i naturen.
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Japansk pileurt

Japansk pileurt (Fallopia japonica) stammer fra Østasien og blev
introduceret i Danmark som prydplante. Den skygger ofte for
andre planter i områder, hvor den vokser, og den danner et
stort og kraftigt rodnet og spirer nemt igen, hvis den er blevet
skåret ned. Den er meget svær at bekæmpe, og derfor bliver
planten klassificeret som en invasiv art.
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