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Invasive arter er et aktuelt problem – globalt, regionalt og lokalt. Dræbersneglen og Kamtjatka-krabben har
fået meget omtale i den offentlige debat, mens de invasive plantearter ikke har været genstand for lige så stor
opmærksomhed. Ikke desto mindre kan planterne have stor skadelig virkning på det oprindelige økosystem.
Denne bog giver overblik over forekomsten af en række invasive plantearter i Danmark, deres effekt og
udbreddelse. En invasiv ikke-hjemmehørende art er karakteriseret ved at sprede sig hastigt, med store bestande
og skadelige virkninger på det oprindelige system.
Tidligere blev invasive arter mere set som et kuriosum end som en trussel mod naturen. Fokus lå på de
praktiske aspekter i forhold til produktion i skov-, jord- og havebrug.
Først i de sidste par årtier er der kommet opmærksomhed omkring de invasive arters negative indvirkning på
naturlige økosystemer og biodiversiteten. Fra 1990’erne blev først forskere og siden befolkningen – og dermed
også politikerne – opmærksomme på denne problematik, som i dag er hovedfokusområdet. Der findes mange
ikke-hjemmehørende arter i Danmark. Heraf er det dog kun et fåtal, der agerer invasivt, og blandt disse er der
stor variation i, hvor problematiske de er. Invasive plantearter i Danmark fokuserer på 9 ’kernearter’ og 20
’observationsarter’, som bl.a. er udvalgt på baggrund af, hvor hyppige og problematiske de er. For samtlige

kernearter, og for hovedparten af observationsarterne, er der udfærdiget udbreddelseskort, der angiver
sandsynligheden for forekomsten i de forskellige dele af Danmark. Ved at gennemgå udbreddelsen og
invasionsproblematikken giver bogen således et grundlag for at fastslå, hvor en konkret bekæmpelse eller
eventuel forebyggende indsats er nødvendig.
14:19 I dag udkom den nye brochure JAMMERBUGTEN - DET SKER -ERLEBNISSE.
Den nye handlingsplan består af 36 handlinger, der skal målrette indsatsen mod de invasive arter. Det
skyldes, at den ellers så yndige blomst er en såkaldt invasiv art, som breder sig på bekostning af andet
naturligt planteliv i Danmark. 96306°Ø  / -37. Jagtanekdoter af Redaktionen Køer er sociale og nysgerrige
dyr, men også robuste. 81361; 144. Gennem en lang årrække har et nedfald af kvælstof (N) fra luftforurening
fundet sted overalt i Danmark. 37°48′49″S 144°57′47″E  /  37. 96306°Ø  / -37. Imidlertid er hybenrosen.
Imidlertid er hybenrosen. Men næste generation af GMO'er kan måske løse problemer med klima og sundhed.
Gennem en lang årrække har et nedfald af kvælstof (N) fra luftforurening fundet sted overalt i Danmark. De
fleste forbrugere har hidtil været skeptiske over for at købe genmodificeret mad. Knudsen. En jæger krydser
sit spor af Morten S. 96306 Den nye handlingsplan består af 36 handlinger, der skal målrette indsatsen mod de
invasive arter.
Der er i forbindelse med handlingsplanen blandt andet: Naturstyrelsen har lavet handlings- og
forvaltningsplaner for en række dyre- og plantearter i Danmark Naturstyrelsen vil nu udrydde hybenrosen i
danske naturområder. Naturstyrelsen vil nu udrydde hybenrosen i danske naturområder. 146 sider tung
turistguide for Jammerbugt Kommune Lagt på nettet 26/4 2018 kl.

