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Høring over udkast til ny bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af
introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter.
J.nr. NST-4101-00519
Modtag venligst Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) kommentarer til udkast til ny
bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive
ikkehjemmehørende arter.
DOF hilser EU’s forordning og den danske bekendtgørelse velkommen, men vil gerne
fremhæve følgende:
DOF må tage til efterretning, at der mangler en række særdeles problematiske arter på
EU’s liste over arter, som der skal gøres en fællesskabsindsats for at bekæmpe. Her savnes
for fuglenes og pattedyrenes vedkommende navnlig Brun Rotte, Amerikansk Mink,
Mårhund, Canadagås og Jagtfasan. For de øvrige arter springer det navnlig i øjnene, at der
mangler Rynket Rose, Sildig Gyldenris og Canadisk Gyldenris, der i stor udstrækning truer
den naturlige og sårbare biodiversitet på lysåbne, tørre naturtyper som overdrev og
klitheder. Det virker også besynderligt at Hårfrugtet Bjørnklo og Sosnowski’ Bjørnklo er
på EU-listen, men ikke den mest problematiske Kæmpe-Bjørnklo.
Når ovenstående tages til efterretning bør der snarest tilføjes en liste over de arter, som
man fra dansk side yderligere vil gøre en særlig indsats for at bekæmpe og kontrollere
udbredelsen af. Denne liste bør indeholde ovenstående arter samt bl.a. Nilgås, der ikke kan
komme på EU-listen, da den tidligere har været naturligt udbredt i Sydeuropa.
I modsætning til, hvad der nævnes i Naturstyrelsens presse- og høringsmateriale om
bekendtgørelsen, er Hellig Ibis truffet i Danmark adskillige gange, og der er formentlig tale
om spredning fra den invasive franske bestand.
Bemærk endvidere, at det korrekte danske artsnavn for Corvus splendens er Huskrage
(ikke Indisk Krage) og for Oxyura jamaicensis er det Amerikansk Skarveand (ikke blot

Skarveand). Dette har Naturstyrelsen skrevet forkert et par steder, bl.a. på hjemmesiden,
hvilket skaber unødig uklarhed, da der er andre arter af skarveænder.
DOF finder det problematisk, hvis de invasive fugle (og pattedyr) blot gives en almen
jagttid, da det vil afstedkomme stor forvirring og formentlig en del fejltolkninger af, hvad
der er jagtbart. Der bør derfor laves en enkel ansøgningsprocedure for at få tilladelse til at
nedlægge de mindre hyppige, men dog meget alvorlig, invasive arter af fugle og pattedyr,
som fx Amerikansk Skarveand (hvor hunnen ligner den truede Hvidhovedet Skarveand,
der også er set i Nordeuropa), Huskrage (der kan forveksles med andre kragefugle) og
Hellig Ibis.
Til yderligere baggrund for ovenstående medsendes kopi af en helt ny artikel af Anthony
D. Fox, Henning Heldbjerg og Timme Nyegaard om invasive fuglearters forekomst i
Danmark fra Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 109 (2015): 193-205.
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