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Høring af udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og 

spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med 

handelsforbud m.v. over for visse invasive arter 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring og har følgende bemærkninger. 

 

Som tidligere anført bakker Landbrug & Fødevares 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.  

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at en nationale liste over invasive arter samt et handelsforbud 

m.v. for arter på listen kan være en fornuftig tilgang, men skal på ny understrege vigtigheden, af at 

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

betyde. 

 

Samtidig er det afgørende, at der tages hensyn til erhvervsmæssige interesser således, at 

virksomhedsejere og lodsejere ikke påføres urimelige omkostninger. Dette kan fx være i forbindelse 

med forbud mod handel eller produktion af særlige arter.  

 

Det er i den forbindelse positivt, at der i forbindelse med optagelse af Rynket rose (Rosa rogusa) og 

Glansbladet hæg (Prunus serotina) på den nationale liste er fastsat en overgangsperiode på 3 år, 

da dette vil give producenter en mulighed for at omstille produktionen. I denne 3-årige periode vil 

arten kunne handles m.v. på sædvanlig vis. 

 

Det fremgår af høringsbrevet, at hvis en sort af en planteart, der ellers bliver opført på den 

nationale liste, både er steril og ikke danner rodskud, så vil individer, der tilhører denne sort ikke 

kunne optræde invasivt og vil derfor ikke være omfattet af forbuddet.  

 

Landbrug & Fødevarer bakker om dette, men vil foreslå, at det skrives direkte ind i 

bekendtgørelsen, således at der ikke på et senere tidspunkt opstår tvivl om denne definition af hvad 

der opfattes som en invasiv art. 

 

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvordan arter kan tilføjes eller fjernes fra den nationale liste. I 

den forbindelse finder Landbrug & Fødevarer det afgørende, at der fastsættes regler, der sikrer at 
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der sker en reel inddragelse af interessenter i forbindelse med vurderingen af arter, og at det sikres, 

at der sker en fagligt underbygget vurdering af både samfunds- og erhvervsøkonomiske 

omkostninger ved at lade en art optage på listen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 
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