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Vedr. Høring af udkast til handlingsplan for invasive arter  

 

I forbindelse med at Skov- og Naturstyrelsen den 27. maj 2008 har udsendt et udkast til 

handlingsplan for invasive arter i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende 

bemærkninger: 

 

Danmarks Jægerforbund ser udkastet til handlingsplanen som et absolut nødvendigt 

værktøj i kampen mod de invasive arter.  

 

Som omtalt i kapitel 4 vedr. lovgrundlag har vi ikke i Danmark en samlet retlig ramme 

for forebyggelse mod og bekæmpelse af invasive arter. Det er ikke i længden holdbart for 

en ordentlig effektiv indsats, hvis ikke vi har en særskilt lov med dertilhørende særskilt 

administrerende sektormyndighed. For det første er det forvirrende for enkeltpersoner at 

danne sig et overblik over reglerne om de invasive arter, og for det andet giver denne 

spredte lovgivning for meget dobbeltarbejde for kommuner, miljøcentre, styrelser, 

miljøundersøgelser og lign. i form af oplysningskampagner, regulering, forvaltning og 

anden administration.  

 

Danmarks Jægerforbund tilråder på det kraftigste, at de nuværende regler for invasive 

arter, der er fordelt bl.a. i Naturbeskyttelsesloven, Jagtloven, Lov om drift af 

landbrugsjorder samles i en lov. Invasive arter er så alvorlig en trussel mod den danske 

natur, at det fortjener en virkningsfuld administration og forvaltning. Dette kan kun opnås 

ved oprettelsen af en enkeltstående lov med dertilhørende administrerende myndighed, 

der selvsagt skal vejledes i forvaltningen af de invasive arter med udarbejdelsen af en god 

og brugbar vejledning. 

 

Trods at Danmarks Jægerforbund foreslår at samle lovgivningen om invasive arter under 

ét, så mener jægerforbundet, at ønsket om at etablere et netværk der kan koordinere en 

fælles indsats er et godt og aldeles nødvendig forslag. Specielt er Skov- og 

Naturstyrelsens rolle som videreformidler om netværkets aktiviteter til myndigheder og 

interessegrupper vigtigt. Flere gange er der i handlingsplanen nævnt, at 

interessegrupperne skal være behjælpelige med bl.a. bortfjernelsen af forskellige invasive 

arter. For at kunne udføre denne opgave er det alfa og omega, at interessegrupperne er 

ordentligt sat ind i, hvad og hvordan de forskellige tiltag skal gøres. Ligesom de skal 

ajourføres om ministeriernes arbejde, varslingssystemer og de nyeste analyser. Det er 
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afgørende for et konstruktivt arbejde fra interessegruppernes side, men også nyttigt for 

fastholdelse af fokus på problemet med de invasive arter. 

 

På side 13 i udkastet til handlingsplanen for invasive arter nævnes udsætninger af 

gråanden som et eksempel på effekt på den biologiske mangfoldighed på genetisk niveau. 

Der står bl.a. ” Der udsættes omkring 500.000 gråænder årligt i Danmark”. Dette er 

faktuelt forkert. Jævnfør faglig rapport fra DMU fra 2008: ”Påvirkninger af søers 

fosforindhold som følge af udsætning af gråand” udsættes der formentligt omkring 

400.000 og ikke 500.000 gråænder. Reduceringen skyldes regelsættet fra 2001 om kun at 

udsætte 1 ælling pr. 50 m
2
 ubevokset vandflade. Fra den 1. januar 2008 er udsætnings-

grænsen fastsat til 1 ælling pr. 150 m
2
 ubevokset vandflade og antallet af udsatte 

gråænder forventes af den grund at blive yderligere reduceret. 

 

Ligeledes nævnes det, at den massive udsætning af opdrættede ænder har påvirket den 

genetiske struktur hos de vilde danske ænder, således at der kan være forsvundet genetisk 

variation fra den oprindelige vilde danske gråandebestand. Ifølge rapporten:” 

Indfangning, udsætning og jagt på fasan, agerhøne og gråand i Danmark” fra 2006 

udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet, er både ynglebestandens 

størrelse og antallet af overvintrende gråænder i Danmark sandsynligvis påvirket af 

udsætninger. Det formodes, at den genetiske sammensætning af i det mindste den danske 

ynglebestand er påvirket af udsætninger og i øvrigt har været det gennem en meget lang 

periode. Men samtidigt er der ikke noget der tyder på, at genetiske effekter af 

udsætninger kan udgøre en trussel mod de fritlevende bestande, idet det ikke er 

sandsynligt, at påvirkningerne reducerer bestandenes muligheder for at opretholde sig 

selv på længere sigt. Jægerforbundet finder det uheldigt, at udsætningen af gråænder på 

den måde omtales negativt i handlingsplanen, idet den genetiske påvirkning der evt. 

kunne være af den vilde bestand af gråænder ikke har nogen negativ effekt på 

gråændernes fitness.   

 

På side 23 i udkastet til handlingsplanen for invasive arter nævnes, at et samarbejde med 

bl.a. Danmarks Jægerforbund vil være nødvendigt for at bekæmpe amerikansk mink. 

Der pågår allerede et 3-årigt projektsamarbejde indgået i 2006 mellem Skov- & 

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund omkring bekæmpelse af minken i Danmark. 

Jægerforbundet deltager selvfølgelig også derudover i en fremtidig indsats for at fange og 

skyde mink, og har allerede på nuværende tidspunkt et udbytte på mellem 5-6000 mink 

om året. De danske jægere ved af erfaring, hvilken effekt minkfangst har på opnåelse af 

en god reproduktionsrate for fugle i områder med mange mink, så der er ingen tvivl om, 

at minkfangsten nytter og den kan forhåbentlig med den kommende handlingsplan for 

bekæmpelse af fritlevende amerikanske mink yderligere effektiviseres. 

 

På side 29 i udkast til handlingsplanen for invasive arter nævnes, at det i medfør af 

Jagtloven er forbudt at udsætte vildt med undtagelse af fasan og agerhøne. Danmarks 

Jægerforbund vil i den forbindelse gøre Skov- og Naturstyrelsen opmærksom på, at det jf. 

bekendtgørelse nr. 870 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 12 stk. 3 

deslige er lovligt at udsætte gråænder, såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 

150 m
2
 eller 1 voksen and pr. 300 m

2
 åben bevokset vandfalde, og at udsætningen foregår 

i tidsrummet fra den 1. januar til den 31. juli.  
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På side 34 i udkastet til handlingsplanen for invasive arter anbefales det, at internationalt 

samarbejde om invasive arter prioriteres højt med henblik på at give tidlig varsling om 

nye invasive arter og udveksle erfaringer om forebyggelse og bekæmpelse. Danmarks 

Jægerforbund mener, at det internationale samarbejde må anses for at være helt essentielt 

i ønsket om at forhindre nye invasive arter i at få fæste i Danmark, men også med 

muligheden for at trække på andre landes bekæmpelseserfaringer.  

 

Jægerforbundet har et godt og veludviklet samarbejde med de øvrige jagtorganisationer i 

Europa via sammenslutningen FACE, CIC og Nordisk JægerSamvirke (NJS), og har 

dermed adgang til viden om forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter på et meget 

konkret niveau.  

 

Jægerforbundet deltager selvfølgelig med glæde i arbejdsgrupper, hvor vi kan 

videreformidle denne viden og stiller gerne vores netværk af jagtforeninger til rådighed 

til indrapportering af fund af invasive arter, hvis der etableres et elektronisk 

indberetningssystem, som anbefalet på side 34 i udkastet til handlingsplanen.  

 

Danmarks Jægerforbund håber, at Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan for invasive 

arter må blive gavnlig i arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af de invasive arter 
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