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Omkostninger ved invasive arter i Danmark 

Økonomi og Miljø 2014  

Baggrundsnotat 

 
 
Dette notat beskriver metode og forudsætninger for omkostningsbe-
regningerne præsenteret i kapitel III i rapporten “Økonomi og Miljø 
2014” udgivet af De Økonomiske Råds formandsskab. 

 

 

 

 
1. Definitioner og metode 
I det følgende beskrives kort metode og forudsætninger/antagelser, der ligger til grund 

for omkostningsestimaterne for udvalgte invasive arter i Danmark. 

 

1.1. Cost-transfer 
Beregninger af omkostningerne for de forskellige invasive arter i Danmark i kapitlet om 

invasive arter i Økonomi og Miljø 2014 tager udgangspunkt i et litteraturstudie over de 

europæiske omkostninger ved udvalgte invasive arter, jf. Kettunen mfl. (2009). Studiet 

estimerer omkostninger for 61 ud af 125 invasive arter med dokumenterede og betyde-

lige negative natur og/eller økonomiske effekter. 28 af de 61 arter findes på Naturstyrel-

sens liste over 97 invasive arter relevante for Danmark, jf. bilag A. For de 28 arter op-

gøres omkostningerne for Danmark i nærværende notat ved anvendelse af cost-transfer, 

dvs. samme princip og med overvejende samme kildematerialer som i Kettunen mfl. 

(2009). Princippet bag en cost-transfer analyse er at anvende omkostningsopgørelser fra 

et studieområde, og overføre disse til et policyområde ved anvendelse af en simpel til-

pasningsfunktion. Policyområdet er i dette tilfælde Danmark, mens studieområdet er 

forskellige områder/lande med omkostningsopgørelser for den pågældende invasive art. 

 

1.2. Omkostningstyper og metode 
Invasive arter medfører samfundsøkonomiske omkostninger, som overordnet kan opde-

les i skadesomkostninger og indsatsomkostninger. Skadesomkostningerne er de samlede 

direkte og indirekte samfundsøkonomiske omkostninger ved den skade, som en given 
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bestand af en invasiv art medfører. Disse består af ændringer i økosystemer (dvs. forrin-

get biodiversitet), reduceret produktion, beskadigelse af infrastruktur og bygninger, 

samt sundhedseffekter. Indsatsomkostningerne er omkostningerne ved at regulere de 

negative effekter fra invasive arter. Indsatsen kan bestå i at reducere eller udrydde be-

standen af en art, forebygge eller forhindre introduktion af arten eller anvende tiltag, der 

afhjælper skadeseffekterne. 

 

I det litteraturstudie, som ligger til grund for beregningerne i dette notat, er indsatsom-

kostninger benævnt kontrolomkostninger og er primært opgjort som omkostninger til 

bekæmpelse og i visse tilfælde til udryddelse, mens forebyggende omkostninger stort 

set ikke indgår, jf. Kettunen mfl. (2009). Skadesomkostningerne omfatter især er-

hvervsmæssige tab og omkostninger til udbedring af skader fra de invasive arter herun-

der også sundhedsomkostninger. Der indgår ikke omkostninger fra effekter på biodiver-

sitet, da værdisætning herfor ikke findes. For de respektive arter overføres disse om-

kostninger derefter til Danmark. Hvor det er muligt, gøres dette enten ved at omregne 

omkostningen pr. km2 eller pr. individ og derefter skalere til Danmarks areal eller artens 

skønnede populationsstørrelse i Danmark. For nogle af arternes vedkommende er om-

kostningsestimater overført direkte til Danmark uden nogen skalering, hvis det vurde-

res, at dette er rimeligt. Endelig er der for enkelte af arterne anvendt omkostninger, der 

tager udgangspunkt i danske estimater heraf. 

 

Kontrol- og skadesomkostninger er summeret i den samlede opgørelse, hvilket kan 

begrundes med, at skadesomkostningerne afhænger af indsatsomkostningerne, idet en 

given indsats medfører en given reduktion i (eller undgået) skadesomkostning samt en 

skadesomkostning fra den resterende bestand af den pågældende art.1 For de arter, hvor 

der er angivet både skades- og kontrolomkostninger, kan denne direkte sammenhæng 

mellem de opgjorte kontrol- og skadesomkostninger dog ikke udledes af datasættet. Det 

skyldes dels, at datasættet ikke er tilstrækkeligt detaljeret for dette og dels, at skades- og 

kontrolomkostninger oftest er opgjort uafhængigt af hinanden.  

 

For de fleste invasive arter er det således antaget, at bestandstætheden af de enkelte arter 

er den samme i Danmark som i studieområdet. Imidlertid findes visse af arterne endnu 

ikke i Danmark, eller de er ikke særligt udbredte. Dermed beregnes en “potentiel” om-

kostning for disse arter. Tilsvarende er der heller ikke taget højde for, hvis der ikke fore-

                                                 
1 Hvis indsatsen medfører, at arten udryddes, er der således ikke nogen direkte skadesomkostning længere 

udover de omkostninger, der eventuelt måtte være ved at genoprette beskadiget natur mv. 
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tages en indsats i Danmark på samme niveau som i studieområdet, selvom arten er ud-

bredt i Danmark.  

 

I Kettunen mfl. (2009) er omkostningerne opgjort som årlige omkostninger bl.a. ved 

direkte at anvende kildernes omkostningsestimater, hvis de er opgjort årligt. I visse kil-

der er omkostninger opgjort som et beløb over en given periode, som Kettunen mfl. 

(2009) derefter omregner til årlige omkostninger ved at dividere beløbet med antallet af 

år i perioden. Det påpeges specifikt, at der ikke kan skelnes mellem engangskontrolom-

kostninger og genopståede kontrolomkostninger. Derfor må det antages, at visse af de 

årlige omkostninger faktisk kun vil være årlige over en given periode, mens andre årlige 

omkostninger vil gælde for en uendelig periode.  

 
I Kettunen mfl. (2009) baseres omkostningsestimatet for en art ofte på flere kilder med 

forskellige estimater. For hver art beregnes et simpelt gennemsnit af disse estimater for 

den pågældende art.2 Ligeledes er en del af omkostningerne i de enkelte studier opgjort i 

prisintervaller.3 Som udgangspunkt anvendes et simpelt gennemsnit af eventuelle prisin-

tervaller. 

 

Alle priser er omregnet til 2012-priser i danske kroner. 

 

1.3. Usikkerheder 
Omkostningsestimaterne skal tages med væsentlige forbehold, da der er mange usikker-

hedsfaktorer. Mest væsentligt er, at selvom den negative effekt på biodiversitet er et 

grundlæggende kriterium for, at en art klassificeres som invasiv, indgår dette ikke i op-

gørelserne. Derfor må omkostningerne i udgangspunktet forventes at være noget under-

vurderet. I samme retning trækker det forhold, at det kun er et udvalg af de invasive 

arter på den danske liste, som indgår i omkostningsestimatet. 

 

Der er endvidere oplagte usikkerhedsfaktorer ved at overføre omkostninger fra andre 

lande eller områder til danske forhold, hvilket især knytter sig til spørgsmålet, om be-

standen af de invasive arter forventes at opnå samme udbredelse og føre til samme ska-

deseffekter i Danmark som i studieområderne. Ligeledes vil omkostninger til kontrol 

eller skadesomkostninger afhænge af de tilgængelige bekæmpelsesmetoder samt priser 

på eksempelvis arbejdskraft i landene. 

                                                 
2 For 11 arter er der 2 eller flere kilder med omkostninger. For de resterende 17 arter er omkostningen 

estimeret på baggrund af en enkelt kilde for hver art. 
3 Omkring en trediedel af alle omkostningsestimaterne fra samtlige kilder er opgjort med et interval. 



 

- 4 - 

 

2. Resultater  
De skønnede omkostninger for Danmark ved invasive arter, som i forskelligt omfang 

forekommer i Danmark i dag, kan med betydelig usikkerhed skønnes til at udgøre om-

kring 900 mio. kr. om året, jf. tabel 1. Omkostningerne er sammensat af kontrolomkost-

ninger på omkring 480 mio. kr. og skadesomkostninger på godt 440 mio. kr. Sidstnævn-

te omfatter primært produktionstab og omkostninger til udbedring af skader fra de inva-

sive arter. 

 

I tabel 1 er de enkelte arters skades- og kontrolomkostninger opgjort fordelt på hhv. 

forekommende arter og potentielt forekommende arter i Danmark. Endvidere er angivet, 

hvordan omkostningerne er opgjort fordelt på hhv. om de er skaleret efter areal eller 

befolkningsstørrelse, om de er overført direkte og om der er anvendt andre kilder end 

fra Kettunen (2009). De enkelte arter og deres beregningsforudsætninger beskrives i 

afsnit 3 nedenfor. 
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Tabel 1 Omkostningsskøn for udvalgte invasive arter i Danmark  

  

O
m

kostninger 
i alt 

K
ontrol-

om
kostning 

S
kades-

om
kostning 

S
kaleret ved 
areal eller 
befolkning 

O
verfø

rt direk-
te fra K

ettunen 
(2009) 

A
lternative 

kilder benyttet 

  

  

Invasive arter 
Forekommende arter i Danmark*     --------- Mio. kr. årligt ---------       
Rotte 274 89 184     X 
Dræbersnegl 250 250 -   X   
Elmesyge 176 12 164 X     
Japansk pileurt 80 72 8 X X 
Alm. Pæleorm 57 - 57   X   
Kæmpebjørneklo 29 28 1   X 
Amerikansk mink 11 11 - X     
Rynket rose 5 5 -   X 
Glansbladet hæg 2 2 - X     
Stillehavsøsters / Japansk østers 8,4 - 8,4   X   
Signalkrebs 8,0 0,03 7,9 X     
Mårhund 4,0 4,0 -   X 
Klippedue (tamdue) 3,4 - 3,4 X     
Canadagås 1,1 - 1,1 X   
Bisamrotte 0,9 0,3 0,5 X     
Mangebladet lupin 4,0 4,0 - X   
I alt, forekommende arter i DK         913          478          435      
Potentielt forekommende arter     
Amerikansk ribbegople 42 - 42 X     
Sumpbæver/bæverrotte 41 22 19 X   
Kastanie-minérmøl 24 24 - X     
Bynke-ambrosie 15 - 15 X   
New Zealandsk korsarve 9 9 -   X   
Amerikansk skarveand 7 7 -   X   
Asiatisk citrus træbuk  2,6 2,6 - X     
Amerikansk oksefrø 1,8 1,8 -   X   
Grå egern 10,4 2,0 8,4 X   X 
Kinesisk uldhåndskrabbe 0,6 - 0,6 X   
Kroghalet rovdafnie 0,3 - 0,3   X   
I alt, potentielt forekommende 154 69 85     

I alt, alle      1.067          547          520        
*) Der er ikke taget højde for, at der for visse arter ikke foretages en indsats i Danmark på samme niveau som i stu-

dieområdet. 

Anm.: Skadesomkostningerne omfatter i dette studie både egentlige skader samt indsatsen til udbedring af skader. 

Manglende omkostningsestimater er angivet med “–”. Manglende omkostningsestimater kan skyldes, at der ikke 

findes specifikke data, eller at det ikke er muligt at kontrollere/bekæmpe arten og dermed estimere en kontrolomkost-

ning. Eksempler på sidstnævnte er f.eks. almindelig pæleorm og amerikansk ribbegople. 

Ålens svømmeblære nematod indgår ikke i tabellen, da der ikke er opgjort en omkostning for denne.  

Alle omkostninger er opgjort i 2012-værdi. 
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3. Artsbeskrivelser 
Beskrivelserne af de enkelte arter mht. udbredelse og effekter kan især findes på Natur-

styrelsens hjemmeside samt DAISIE og NOBANIS hjemmesider.4 

 

3.1. Japansk pileurt 
3.1.1 Artens udbredelse 

Arten stammer oprindeligt fra Østasien, og blev i Danmark indført som prydplante til 

haver og parker. Japansk pileurt er fundet forvildet i Danmark første gang i 1844. Ifølge 

Naturstyrelsens hjemmeside findes arten i dag spredt i hele Danmark.  

3.1.2 Artens effekter 

Japansk pileurt danner flere meter høje, meget tætte bestande, hvor under næsten ingen 

andre planter, dyr eller fugle trives. Langs vandløb kan der opstå erosion om vinteren, 

når der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden. Der kendes 

eksempler på, at japansk pileurt har forårsaget ødelæggelse af bygningsfundamenter. I 

byen Swansea i Wales har plantens tilstedeværelse gjort byggegrunde usælgelige og 

dermed nedsat ejendomsværdien på grund af plantens evne til at vokse gennem asfalt, 

beton m.m. Planten bekæmpes allerede i visse kommuner i Danmark, og anses for langt 

mere besværlig og omkostningskrævende at bekæmpe end f.eks. bjørneklo, da den har 

et dybtliggende og rigt forgrenet system af jordstængler. 5 

3.1.3 Omkostninger 

I Kettunen mfl. (2009) er der syv kilder med forskellige omkostninger for Japansk 

pileurt (4 fra Storbritannien, 2 fra Tyskland og 1 fra Tjekkiet). Kun én af kilderne opgør 

skadesomkostninger (udbedring af skader på flodbredder) – de øvrige opgør 

kontrolomkostninger. Derudover anvendes også nyere omkostningsestimater fra Stor-

britannien, som angiver en årlig omkostning for Storbritannien på 166 mio. pund, hvor-

af omkring 1,1 mio. pund er skadesomkostninger (værditab på huse) og resten er kon-

trolomkostninger, jf. Williams mfl. (2010). Alle omkostningerne er omregnet til pr. are-

alenhed og skaleret til Danmarks areal, hvormed det antages, at udbredelsen af japansk 

pileurt er tilsvarende i studierne. Gennemsnittet af de sammenlagt otte forskellige kil-

ders omkostningsopgørelser anvendes som omkostningsestimat. Dette medfører en kon-

trolomkostning på 72 mio. kr. og en skadesomkostning på 8 mio. kr. 

 

                                                 
4 www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon, www.europe-aliens.org og www.nobanis.org. 
5 http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Natur-og-landskab/Uoenskede-planter/Japan-Pileurt.aspx  
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3.2. Bisamrotte   
3.2.1 Artens udbredelse 

Bisamrotten er oprindeligt fra Nordamerika og har gennem de senere år etableret en fast 

bestand i Sønderjylland, hvortil den er indvandret fra Tyskland.  

3.2.2 Artens effekter 

Bisamrotten kan volde skade ved at underminere og ødelægge diger og flodbredder 

samt medføre skader på akvakulturanlæg (dambrug). Der er fare for, at den kan for-

trænge og udkonkurrere naturligt forekommende arter i Danmark. Endvidere er bisam-

rotten vært for rævens bændelorm.  

3.2.3 Omkostninger 

Kettunen mfl. (2009) opgør skades- og kontrolomkostninger på grundlag af 5 studier for 

Tyskland og et studie for Holland. Kontrolomkostningerne omfatter bekæmpelse af bi-

samrotten (jagt og fældefangst), mens skadesomkostningerne fordeler sig bl.a. på repa-

ration af diger og flodbredder samt produktionstab for dambrug. Inddrages det holland-

ske studie i analysen, fås ganske høje skadesomkostninger for hele Danmark på 69 mio. 

kr. årligt (i forhold til de tyske studier). Dette afspejler bisamrottens skadeseffekter på 

diger, som næppe realistisk vil have samme omfang i Danmark som i Holland. Derfor 

ses bort fra det hollandske studie og omkostningerne omregnes pr. arealenhed, som ska-

leres til arealet for det tidligere “Sønderjyllands Amt”, hvilket giver en omkostning på 

900.000 kr. fordelt på skadesomkostninger på lidt over 500.000 kr. og kontrolomkost-

ninger på lidt over 300.000 kr. Hvis bisamrotten havde været udbredt i hele Danmark 

ville omkostningen være 9 mio. kr. 

 

3.3. Rotte (brun)    
3.3.1 Artens udbredelse 

Rotten (husrotte/sort rotte) kom til Europa i 1500-tallet. I 1700-tallet introduceredes den 

brune rotte, som efterhånden fortrængte den sorte rotte. Begge rottearter er oprindeligt 

fra Asien.  

3.3.2 Artens effekter 

Rotten kan anrette skader på f.eks. boliginstallationer og kloaknet. Via deres urin kan 

rotter overføre adskillige sygdomme til mennesker og husdyr, f.eks. salmonella, lever-

betændelse samt leptospirose.  

3.3.3 Omkostninger 

Da der findes estimater på rotters skades- og kontrolomkostninger i Danmark, anvendes 

disse. Kontrolomkostninger i form af kommunernes omkostninger til direkte bekæmpel-

se opgøres til omkring 85 mio. kr. i 2010, jf. Naturstyrelsen (2012). Skadesomkostnin-

ger i form af udbedring af skader på kloaknettet som følge af rotter er i 2002 vurderet at 

være på 100-200 mio. kr., jf. Gren mfl. (2007) og Miljøministeriet (2009). I 2012-priser 
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bliver de gennemsnitlige skades- og kontrolomkostninger hhv. 184 og 89 mio. kroner. I 

landestudiet for Storbritannien er forsøgt opgjort rotters skadesomkostninger for fødeva-

reindustrien (landbrug, lagre, mv.), jf. Williams mfl. (2010). Hvis dette beløb på knap 

21 mio. pund skaleres til Danmarks areal, svarer det til 48 mio. kr. for Danmark. Belø-

bet er dog ikke anvendt i omkostningsopgørelsen for Danmark. 

 

3.4. Klippedue (tamdue)   
3.4.1 Artens udbredelse 

Tamduen er efterkommer af klippeduen, der lever vildt i bjergegne i Sydeuropa, Nord-

afrika og Mellemøsten. Tamduen findes især i (stor)byerne, og det er anslået, at der var 

omkring 40.000-100.000 ynglende par i år 2000.6  

3.4.2 Artens effekter 

Duernes ekskrementer kan misfarve bygninger og forårsage skader på sten og mørtel på 

grund af den høje koncentration af urinsyre, der over tid får bygninger til at forvitre. 

Ekskrementer medfører endvidere en risiko for spredning af smitsomme sygdomme 

herunder salmonella. 

Arten er på den danske observationsliste og findes i hele Danmark, men det fremgår 

ikke umiddelbart, at duen har en negativ effekt på andre arter.  

3.4.3 Omkostninger 

I Kettunen mfl. (2009) anvendes en kilde (for England), som opgør skadesomkostnin-

gerne pr. due til at være på 9 USD i år 2001. Et groft skøn for antallet af duer i Danmark 

er sat til 200.000 baseret på ovenstående antal ynglepar samt tillæg af ungfugle mv. Det 

giver en samlet skadesomkostning i Danmark på lidt over 3 mio. kr. i 2012 priser.  

 

3.5. Bynke-ambrosie    
3.5.1 Artens udbredelse 

Bynke-ambrosie kommer oprindelig fra Nordamerika, er etableret i Centraleuropa og er 

under spredning op gennem Tyskland. Arten er stadig relativt sjælden i Danmark, men 

ses ofte ved fodringssteder for vildfugle m.v. Klimavilkårene i Danmark har hidtil ikke 

været optimale for planten, men da vækstsæsonen nu er blevet flere uger længere end 

tidligere pga. af temperaturstigninger, vil den sandsynligvis kunne sprede sig i Dan-

mark. 

3.5.2 Artens effekter 

Arten har ikke umiddelbart nogle negative effekter på andre arter eller økosystemer, 

men kan have store allergene effekter på mennesker.  

                                                 
6 Jf. Dansk Ornitologisk Forening (http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=06650). 
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Arten kan derfor være et stort problem for folk med pollenallergi, da “Ragweed-allergi” 

opleves af patienterne som en af de værste allergier, hvad der dels skyldes, at pollen fra 

bynke-ambrosie er meget potent og dels, at pollensæsonen er meget lang (6-8 uger). 

Forskere mener, at i de områder, hvor planten gror og spreder pollen, er den skyld i om-

kring halvdelen af de astmaanfald, som folk oplever. Endvidere kan plantens saft give 

allergiske reaktioner. 

3.5.3 Omkostninger 

Der er tale om skadesomkostninger i form af sundhedsrelaterede omkostninger (aller-

gi/høfeber), og det er således potentielle omkostninger, da arten ikke er udbredt i Dan-

mark. Omkostningerne er oprindeligt opgjort for Tyskland og Sverige (to studier). 

Omkostningerne for Sverige er opgjort som “cost-of-illness” for personer, der måtte 

være overfølsomme over for plantens pollen. Omkostningerne består af direkte 

omkostninger ved lægebesøg, lægemidler og hospitalsindlæggelser samt indirekte 

omkostninger ved for tidlig død og tabt produktion som følge af sygemelding og 

førtidpensionering. Omkostningerne for Tyskland er ligeledes opgjort som direkte og 

indirekte omkostninger ved allergi som følge af bynke-ambrosies pollen.  

I Kettunen mfl. (2009) er omkostningerne opgjort pr. arealenhed. Hvis der skaleres til 

Danmarks areal, giver det en omkostning på 19 mio. kr. De oprindelige kilder opgør 

imidlertid omkostningerne pr. person og for den befolkningsandel, der rammes af 

allergi. Gøres tilsvarende for Danmark, dvs. at befolkningsstørrelse anvendes som om-

regningsfaktor, bliver den samlede (potentielle) skadesomkostning for Danmark på 15 

mio. kr. 

 

3.6. Kastanie-minérmøl   
3.6.1 Artens udbredelse 

Minermøllet blev konstateret første gang i Danmark for få år siden og udbredelsen er 

ikke umiddelbart kendt. Artens oprindelse er ukendt, men antageligt fra Nordamerika 

hvor dens nærmeste slægtninge findes. 

3.6.2 Artens effekter 

Minermøllets larve lever hovedsageligt i hestekastanje-træets7 blade (men også i andre 

kastanjetræer), som derved bliver brunplettede og får et visnet udtryk midt på somme-

ren. Endnu er træer ikke døde på grund af angrebet af minermøl, men skaderne kan mu-

ligvis gøre træet mindre modstandsdygtigt over for andre parasitter. 

                                                 
7 Hestekastanje er en introduceret art i Danmark og vokser naturligt i Lilleasien, Grækenland og Albani-

en. Hestekastanje blev indført til Danmark i 1721.  
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3.6.3 Omkostninger 

Omkostningerne er oprindeligt opgjort for Tyskland ved kontroltiltag over for arten i 

fem større tyske byer, hvor hestekastanjer er mest udbredt. Tiltagene er opsamling og 

afbrænding af nedfaldsløv og –grene samt gødskning af træerne for at styrke deres 

resistens. Omkostningerne opgøres pr. arealenhed, som er skaleret til Danmarks areal. 

Den samlede omkostning for Danmark bliver dermed 24 mio. kr. 

  

3.7. Elmesyge   
3.7.1 Artens udbredelse  

Elmesygen skyldes en svamp, som stammer fra Østasien og første gang kom til Europa 

(Holland) i begyndelsen af det 20. århundrede. Efter at have spredt sig til Nordamerika 

udviklede svampen sig til en mere aggressiv variant, som spredtes til Europa og har 

medført de største skader for elmetræerne i Europa.  

3.7.2 Artens effekter 

Træerne dør i løbet af 1-2 år efter smitte. Nordamerikanske og europæiske elme er 

stærkt modtagelige for elmesyge, mens de asiatiske arter er mere modstandsdygtige og 

derfor forsøges anvendt ved resistensforædling, som stadig pågår. Ingen effektiv be-

kæmpelse er kendt og spredning af sygdommen forsøges reduceret ved at fælde smitte-

de træer. Dog er der i Holland udviklet en vaccine, som skal injiceres i raske træer en 

gang om året. Vaccinen er dog dyr og bruges kun på træer af stor symbolsk værdi eller, 

hvor elmetræer udgør en særlig vigtig del af landskabet.  

3.7.3 Omkostninger 

Elmesygen har medført at stort set alle elmetræer i Danmark er blevet fældet, men der 

findes ikke umiddelbart oplysninger om, hvad det har kostet i Danmark. Omkostnings-

estimaterne i Kettunen mfl. (2009) er på baggrund af tyske og svenske erfaringer med 

elmesyge i byområder. Omkostningerne er ikke ekstrapoleret, hvorfor det ikke er op-

gjort hvilket areal omkostningerne gælder for. Der er tale om omkostninger ved at fælde 

syge/døde træer, genplantning og tabt træproduktion. 

Omkostninger opgøres som dels fældningsomkostninger og dels som værditab i tæt be-

folkede områder. Værditabet er beregnet ud fra en antagelse om, at træets værdi er lig 

med omkostningen ved at erstatte det pågældende træ med et nyt træ af tilsvarende kva-

litet.  

Da antallet af elmetræer i Danmark (allerede fældede og resterende) er ukendt, anven-

des de svenske data omregnet til arealenhed (svenske omkostninger divideret med area-

let for elmetræers udbredelse i Sverige (31 pct. af Sverige) ganget med Danmarks are-

al). Tilsvarende er gjort med det tyske studie. Omkostninger opgøres dels som kontrol-

omkostninger (svarende til fældningsomkostningerne) og dels som skadesomkostninger 
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i form af et værditab, jf. beskrivelsen ovenfor. Den samlede omkostning for Danmark 

bliver dermed 164 mio. kr. i skadesomkostninger og 12 mio. kr. i kontrolomkostninger.  

  

3.8. Mink (amerikansk)   
3.8.1 Artens udbredelse  

Minken er introduceret i Danmark ved udslip fra pelsdyrfarme samt bevidste udsætnin-

ger og er i dag udbredt i hele Danmark. Ifølge vildtudbyttestatistikken nedlægges der 

omkring 4.000 – 5.000 mink årligt i Danmark. 

3.8.2 Artens effekter  

Minken jager gerne til vands og kan dermed være en trussel mod vandfugle, æg, padder 

og lignende i vådområder, hvor disse dyr ellers overvejende har været i sikkerhed for 

hjemmehørende rovdyr. Minken har stort set ingen naturlige fjender i Danmark og har 

vist sig især at kunne have negativ effekt på rugende vandfugles ynglesucces.  

3.8.3 Omkostninger 

Omkostningerne til bekæmpelse af minken er i Kettunen mfl. (2009) baseret på analyser 

fra fem forskellige lande (Tyskland, Storbritannien, Estland, Frankrig og Sverige). Om-

kostningerne er opgjort pr. arealenhed og skaleret til Danmarks areal, hvilket giver en 

samlet kontrolomkostning på 11 mio. kr.  

Endvidere har et svensk studie forsøgt at estimere gevinster ved salg af skind fra nedlag-

te mink, men studiet erkender selv, at det næppe er relevant at antage, at nedlagte mink 

indgår i pelsindustrien. I øvrigt er gevinsten relativt lille i forhold til omkostningerne 

(knap 4 pct.).  

Som følge af den danske forvaltningsplan for mink må det forventes, at der i den nær-

mere fremtid vil komme konkrete omkostningsopgørelser for mink-bekæmpelsen i 

Danmark.  

 

3.9. Amerikansk ribbegople (dræbergople)   
3.9.1 Artens udbredelse  

Ribbegoplen lever naturligt ud for den amerikanske østkyst, men er med ballastvand fra 

skibe kommet til Europa og Asien. Den registreredes for første gang langs den holland-

ske kyst i 2006, og har bredt sig videre til de danske farvande. Som følge af temperatur-

stigninger i havet er der en risiko for at opleve masseforekomster. 

3.9.2 Artens effekter  

Amerikansk ribbegople lever af fiskeyngel, fiskeæg og dyreplankton. Udover den direk-

te effekt på bestanden af disse arter, kan masseforekomster af ribbegoplen således have 

konsekvenser for fiskeriet. Det er dog også muligt, at det ikke sker, fordi ribbegoplens 

væsentligste naturlige fjende (melongoplen – Beroe cucumis) allerede findes i de danske 

farvande – bortset fra Østersøen.  
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3.9.3 Omkostninger 

Omkostningerne i Kettunen mfl. (2009) er kun baseret på ét studie, som beskriver ska-

desomkostningerne i form af tabt produktion ved et kollaps i ansjos- og brislingfiskeriet 

i Sortehavet i 1980’erne. Senere har videnskabelige undersøgelser dog vist, at nedgan-

gen i ansjosfiskeriet i Sortehavet var begyndt inden goplens ankomst, og at forurening 

og specielt overfiskning også har bidraget til fiskeriets sammenbrud, jf. Miljøministeriet 

(2009). Der er tale om potentielle omkostninger ved en eventuel masseforekomst af 

ribbegoplen, og er omkostningerne for Danmark er således sandsynligvis et overestimat.  

Omkostningerne er opgjort for arealet af Danmarks indre farvande og er estimeret til 42 

mio. kr.  

 

3.10. Sumpbæver/bæverrotte   
3.10.1 Artens udbredelse  

Sumpbæveren stammer fra Sydamerika, men er indført til Europa som produktionsdyr 

(til pels og konsum) i 1926. Sumpbæveren har ikke etableret nogen fast bestand i Dan-

mark, formentlig fordi de danske vintre er for kolde. I Danmark har der kun været spo-

radiske og spredte fund af sumpbæver, hvilket tyder på, at disse individer alle er und-

slupne eller udsatte fra fangenskab. Arten er udbredt i Tyskland og andre europæiske 

lande. 

3.10.2 Artens effekter  

Sumpbæveren graver gange i bredder og brinker, og kan dermed gøre skade på for ek-

sempel diger og dræningssystemer. Sumpbæveren kan endvidere gøre skade på afgrøder 

og naturlig plantevækst, specielt ved høje bestandstætheder, hvor den forventes at kunne 

omdanne marskland til åbent vand ved at bortgræsse marskplanterne. Dette kan have 

betydning for fugle, fisk mv., der er tilpasset marsklandet. 

3.10.3 Omkostninger 

Omkostningerne i Kettunen mfl. (2009) er opgjort på baggrund af to studier, som inde-

holder analyser af skades- og kontrolomkostninger i Holland og Italien, samt udryddel-

sesomkostninger i East Anglia i England. Skadesomkostningerne består af skader for 

landbrug og på flodbredder. De opgjorte omkostninger er potentielle omkostninger for 

Danmark, hvis arten etablerer sig. Omkostningerne er opgjort pr. arealenhed, som er 

skaleret til Danmarks areal, hvilket giver en skadesomkostning på 19 mio. kr. og en 

kontrolomkostning på 22 mio. kr.  

 

3.11. Signalkrebs   
3.11.1 Artens udbredelse 

Signalkrebs stammer oprindeligt fra USA og Canada. Den blev i 1970’erne indført til 

dansk opdræt, men er senere sluppet ud i naturen. Flodkrebs findes i både søer og vand-
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løb med gode iltforhold, og arten er på det seneste fundet mange steder i alle dele af 

landet8.  

3.11.2 Artens effekter 

Signalkrebs er en alvorlig trussel mod den rødlistede europæiske flodkrebs, som signal-

krebsen udkonkurrerer eller smitter med krebsepest, som er dødelig for flodkrebsen.   

3.11.3 Omkostninger 

Da signalkrebsen endnu ikke findes overalt i Danmark er den samlede omkostning for 

Danmark en potentiel omkostning. Omkostningerne i Kettunen mfl. (2009) er beregnet 

på baggrund af et svensk studie med dels en kontrolomkostning og dels en skadesom-

kostning i form af et værditab (flodkrebs kan sælges til højere priser end signalkrebs). 

Omkostningerne for Sverige divideres med Sveriges samlede areal af søer, floder m.m. 

og multipliceres med det samlede areal af Danmarks søer, som er på ca. 700 km². Det 

medfører en kontrolomkostning på knap 300.000 kr. og en skadesomkostning på knap 8 

mio. kr. 

Naturstyrelsen har et projekt med bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet, men 

der er ikke opgjort nogen omkostninger.  

 

3.12. Ålens svømmeblære nematod (orm)   
3.12.1 Artens udbredelse  

Ålens svømmeblæreorm stammer oprindeligt fra Stillehavsområdet nær Japan, hvor den 

er en naturlig parasit hos japansk ål. International samhandel betød at parasitten kom 

med slagteål til Europa, hvor den blev fundet første gang i 1982. I 1986 blev den fundet 

i Danmark.  

3.12.2 Artens effekter  

Ålens svømmeblæreorm er en blodsugende rundorm (30-70mm lang), der ernærer sig 

fra blodkarrene i ålens svømmeblære. Angrebne ål ikke er synligt påvirket af parasitter-

ne, men gentagne kraftige parasitangreb svækker ålen og kan gøre dens lange rejse til-

bage til gydepladserne i Sargassohavet vanskelig at gennemføre. Parasitten er derfor 

også på listen over sandsynlige årsager til at bestanden af ål i dag er gået markant tilba-

ge. Siden 1960'erne er bestanden af ål reduceret markant, jf. tabel 1. I dag fanges der i 

Danmark kun ca. 300 tons pr. år mod ca. 4.000 tons pr år i 1965, dvs. et fald på 3.600 

tons, jf. tabel 2.  

 

 

 

 
                                                 
8 Jf. Danmark Tekniske Universitet http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2013/11/2013_11_25_Signalkrebs. 
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Tabel 2 Fangst af europæisk ål i Danmark 

 1965 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Ton/år 4000 3225 2141 1520 1567 842 600 515 422 308 

Kilder: Froese og Pauly (2013) og Eurostat.  

 

Tendensen er den samme i hele Europa og skyldes, at der ikke længere kommer så me-

get åleyngel fra Sargassohavet. Siden 1980’erne er den samlede mængde af åleyngel, 

der ankommer til Europas kyster, reduceret med 90-99 %. Årsagen kendes ikke, men 

hænger formodentligt sammen med, at ålebestandens samlede opvækstområde er blevet 

indskrænket i løbet af de sidste årtier som følge af landindvinding, dæmninger, kanali-

sering af vandløb og forurening. Ålens svømmeblære nematod kan være en medvirken-

de årsag til, at bestanden af europæiske ål er gået kraftigt tilbage, fordi inficerede ål kan 

have vanskeligt ved at gennemføre den lange gydevandring til Sargassohavet med en 

ødelagt svømmeblære. Tilbagegangen i den europæiske ålebestand begyndte imidlertid, 

før svømmeblæreormen ankom til Europa, så parasitten kan ikke bære hele skylden. Det 

er således vanskeligt at vurdere den reelle effekt af parasitten på ålefiskeriet i Danmark.  

3.12.3 Omkostninger 

Omkostningen i Kettunen m.fl. (2009) er baseret på ét studie, der opgør omkostningerne 

for fiskeri og eksport i Ungarn, hvor der antages et fald i fangst/eksport på 250 ton i 

1991. Med de i studiets anvendte priser på ål svarer dette til en omkostning på 274 mio. 

kr. i 2012 priser.  I studiet indgår nematoden i kombination med andre forringede betin-

gelser for ålen, og derfor er konklusionerne tvivlsomme. De seneste analyser på området 

har ikke kunnet bevise en konkret sammenhæng mellem smittede ål og konsekvenser 

for ålefangsten, men det konstateres, at der muligvis er et tab. Som følge af denne usik-

kerhed angives ingen omkostninger for ålens svømmeblærenematod. 

 

3.13. Glansbladet Hæg   
3.13.1 Artens udbredelse  

Glansbladet hæg stammer fra det nordøstlige Nordamerika. Omkring år 1800 blev træet 

indført som prydplante til Danmark. Senere har man anvendt glansbladet hæg i læhegn 

og i skove, især i det vestjyske, hvor den vokser i bl.a. læhegn, lysåbne skove, på heder, 

overdrev, i krat og fyrretræsplantager. Arten er observeret overalt i Danmark9, men som 

udgangspunkt for omkostningsberegningerne antages udbredelsen at være i halvdelen 

Jylland.  

                                                 
9 Jf. f.eks. http://www.fugleognatur.dk/vispaakort.aspx?artid=4228. 
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3.13.2 Artens effekter  

Glansbladet hæg invaderer især heder, overdrev og plantager og tåler stærk vind og tør-

ke. Den truer således disse naturtyper samt skovbruget. Arten er næsten fast inventar i 

de moderne flerrækkede løvtræshegn. Fugle er glade for frugterne, som så kan spredes 

til nye lokaliteter. Især i hedeområder på lette jorder kan glansbladet hæg give store 

problemer for hedelyng, revling og andre hedeplanter. Blade og bark er giftige. De før-

ste år efter introduktion til Danmark spirede frøene ikke i naturen, men planten efterføl-

gende dannet en race, der kan sprede frø under danske vækstbetingelser. 

3.13.3 Omkostninger 

Omkostningsstudierne beskriver konsekvenserne (kontrolomkostninger) for skovbruget 

i Holland og Tyskland i form af omkostningerne til at fjerne/bekæmpe arten. 

Omkostningerne er opgjort pr. arealenhed, som er skaleret til halvdelen af Jyllands 

areal, jf. ovenfor. Dette medfører en kontrolomkostning på 2 mio. kr. 

 

3.14. Kæmpe-bjørneklo   
3.14.1 Artens udbredelse 

Kæmpe-bjørneklo findes udbredt over hele Danmark og bekæmpelse foretages i mange 

kommuner. 

3.14.2 Artens effekter  

Kæmpe-bjørneklo udkonkurrerer al hjemmehørende vegetation på de invaderede steder. 

Kæmpe-bjørneklo har en kraftig vækst i foråret og en meget stor frøproduktion, som 

medfører, at planten hurtigt kan etablere sig og danne dominerende bevoksninger, hvor-

under kun nogle få insekter og snegle kan leve. Da Kæmpe-bjørneklo visner helt ned 

om vinteren og efterlader jorden bar, kan den medføre erosion og ødelæggelse af vand-

løbsbredder. Endvidere er plantesaften i kombination med sollys giftig og fremkalder 

brandsårslignende sår/udslæt. 

3.14.3 Omkostninger 

Da der findes danske omkostningsestimater for kæmpe-bjørneklo anvendes disse. I 

Miljøministeriet (2009) er opgivet et estimat fra 2002 for omkostninger til bekæmpelse 

af kæmpe-bjørneklo lydende på et årligt forbrug af knap 40.000 arbejdstimer samt 22,8 

mio. kr. (svarende til 28 mio. kr. i 2012).10 I Kettunen mfl. (2009) indgår i øvrigt et 

svensk og et tysk studie, der opgør skadesomkostninger i form af behandling af 

sår/svidninger fra plantens saft. Disse skadesomkostninger opgøres pr. arealenhed og 

skaleres til Danmarks areal, hvilket giver en skadesomkostning i Danmark på 1 mio. kr. 

 

                                                 
10 Hvis arbejdstimerne medregnes ville omkostningerne øges yderligere med knap 10 mio. kroner. 
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3.15. Dræbersnegl (iberisk skovsnegl)   
3.15.1 Artens udbredelse 

Dræbersneglen menes at stamme fra Sydfrankrig og den Iberiske Halvø. Den er spredt 

til forskellige europæiske lande via bl.a. jord- og plantemateriale. I Danmark sker de 

første fund i 1991, men masseforekomster optræder først i 1997 på Bornholm og i Søn-

derjylland. Dræbersnegl findes i dag i hele landet med lokale undtagelser.   

3.15.2 Artens effekter  

Sneglen kan krydse med og dermed fortrænge den hjemmehørende sorte skovsnegl. 

Masseforekomster af dræbersnegle kan rasere køkkenhaver og prydplanter. 

3.15.3 Omkostninger 

Omkostningerne i Kettunen mfl. (2009) er fra en svensk opgørelse, der estimerer kon-

trolomkostninger til bekæmpelse af arten. Beregningsmetoden baserer sig på haveejer-

nes anslåede forbrug af tid på sneglejagt/-bekæmpelse skønnet til 1-5 timer om året til 

en timeløn på 200 svenske kroner i 2006. Omkostningerne er beregnet pr. privat have 

og opskaleret med antallet af haver (450.000 stk.) i de mest berørte områder (vestkysten 

og Mälardalen). Omkostningen skønnes at være på 90-450 mio. svenske kr. om året. Til 

sammenligning er der i Danmark omkring 1,5 mio. boliger, som forventeligt har have 

(parcelhuse/stuehuse, række-/kæde- og dobbelthuse samt fritidshuse). Antages det, at 

1/3 af disse boliger har problemer med dræbersnegle, kan omkostningen fra Sverige 

anvendes direkte på danske forhold uden skalering. I det danske estimat er gennemsnit-

tet for intervallet dog anvendt. Intervallet for Danmark ligger på 83-416 mio. kr. med et 

gennemsnit på 250 mio. kroner.  

 

3.16. Canadagås   
3.16.1 Artens udbredelse 

Canadagås stammer oprindeligt fra Nordamerika, men blev i 1600-tallet indført som 

prydfugl på godser og i parker i England. I 1930’erne blev den indført i Sverige, Norge 

og Finland, og i disse lande er der i dag en stor ynglebestand. I Danmark er Canadagå-

sen en ret almindelig træk- og vintergæst i Danmark.   

3.16.2 Artens effekter  

Canadagæs medfører store problemer for landbruget i det sydsvenske og i det danske 

overvintringsområde på Sydsjælland og Lolland-Falster, hvor de kan optræde i antal på 

op til 15.000 fugle, og spise vintersæd fra markerne. I Sverige har canadagås i nogen 

grad udkonkurreret den oprindeligt hjemmehørende grågås. 

3.16.3 Omkostninger 

Omkostningsestimatet i Kettunen mfl. (2009) er landbrugets omkostninger i det nordli-

ge Tyskland ved at gæs fouragerer på markerne. Det oprindelige estimat gælder ikke 

kun for Canadagæs, men også for andre gæs, og er derfor et overestimat. Som et skøn 
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for andelen af Canadagæs i forhold til andre gæs er anvendt den andel Canadagæs udgør 

af samlet antal nedlagte gæs i Danmark, jf. vildtudbyttestatistikken11. Andelen skønnes 

til at være 15 pct. Omkostningerne er opgjort pr. arealenhed, som er skaleret til 

Danmarks areal, hvilket medfører en skadesomkostning på godt 1 mio. kr.  

 

3.17. Alm. Pæleorm   
3.17.1 Artens udbredelse  

Det er uvist, hvorfra pæleormene egentlig stammer, eller hvordan de har spredt sig rundt 

i verden. Almindelig pæleorm blev registreret i Europa for første gang i 1731 og er i dag 

udbredt i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Fal-

ster. 

3.17.2 Artens effekter  

Arten synes ikke umiddelbart at have nogen effekt på biodiversiteten, men kan gøre stor 

skade på moler, bundgarnspæle, skibe af træ og andet træværk i havet, når den borer 

lange gange i træet, hvis styrke og bæreevne derved svækkes. 

3.17.3 Omkostninger 

Omkostningerne bygger på to studier, der opgør omkostningerne ved skader og udbed-

ringer af træværk (bl.a. kystsikring) bl.a. langs den tyske/baltiske kyst. Det er ikke 

umiddelbart muligt at omregne omkostningerne til danske forhold, da længden på kyst-

strækningen i studierne ikke kendes præcist. Dog er den danske kyststrækning, hvor 

pæleormen forekommer, øjensynligt længere end kyststrækningen i studierne, hvorfor 

de oprindelige omkostninger overføres direkte. Dette medfører en skadesomkostning på 

57 mio. kr.  

 

3.18. Rynket rose   
3.18.1 Artens udbredelse  

Rynket rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien og blev indført til Danmark 

som prydplante i 1800-tallet. Rynket rose findes i dag vidt udbredt over hele landet og 

har især invaderet mange strande og store kystområder.  

3.18.2 Artens effekter  

Planten udkonkurrerer den naturlige vegetation i et område og medfører en stor redukti-

on i lystilgængeligheden under planten, hvilket resulterer i en artsfattig flora og dermed 

også den fauna, der knytter sig til floraen. Desuden kan rosen nedsætte bl.a. den rekrea-

tive værdi på strande, når den forhindrer, at mennesker kan færdes frit i områderne eller 

skæmmer klitområder. 

                                                 
11 Se filen: Vildtudbytte-statistik_1941_2009.xls. 
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3.18.3 Omkostninger 

Da der findes danske opgørelser over bekæmpelsesomkostninger anvendes disse. I 

Jørgensen (2007) beskrives en metode med pesticidbekæmpelse, som er den billigste af 

to metoder, og som anvendes som udgangspunkt i det følgende. Der angives en model-

beregnet omkostning i 2014 (for en behandlingsperiode på 5 år) for en 37 km lang kyst-

strækning (2.364 ha). Den samlede omkostning for 5-års perioden omregnes til en gen-

nemsnitlig årlig omkostning pr. km kyststrækning på knap 5.000 kr./km. Dette tal an-

vendes til at skønne en samlet omkostning for Danmark ved at antage, at der gøres en 

bekæmpelsesindsats over for rynket rose på en 400 km lang kyststrækning i Danmark, 

hvilket svarer til hele Jyllands vestkyst. Dette medfører en kontrolomkostning på 5 mio. 

kr. I Jørgensen (2007) modelleres endvidere rynket roses udbredelse, og det vises, at 

hvis indsatsen udskydes 10 år tredobles omkostningerne.  

 

3.19. New Zealandsk korsarve   
3.19.1 Artens udbredelse  

En ferskvandsplante oprindeligt fra Australien og New Zealand, som er indført og an-

vendt som prydplante i havedamme og akvarier. Ifølge DAISIE findes den i store dele 

af Europa (bl.a. England og Tyskland), og iflg. NOBANIS er den fundet i Danmark, 

men angivet som sjælden. Enkelte observationer i Danmark er registreret på 

www.fugleognatur.dk.12 

3.19.2 Artens effekter  

Danner tætte flydende “måtter”, der kan bortskygge andre vandplanter og resultere i 

iltsvind med efterfølgende negative effekter for resten af dyrelivet. Dermed kan den 

også have negative effekter på f.eks. lystfiskeriet. 

3.19.3 Omkostninger 

I Kettunen mfl. (2009) beskriver ét studie beskriver kontrolomkostninger i England på 

500 lokaliteter. Det oprindelige beløb er anvendt omregnet til danske kroner, som er en 

potentiel omkostning, hvis arten skulle bekæmpes på 500 lokaliteter i Danmark. Der-

med fås en potentiel kontrolomkostning på 9 mio. kr. i Danmark.  

 

3.20. Grå egern   
3.20.1 Artens udbredelse  

Arten er oprindeligt fra den østlige halvdel af Nordamerika, og er indført primært som 

kæledyr. Egernet er på den danske observationsliste og findes i England/Irland og Itali-

en, men forventes at sprede sig ifl. DAISIE. 

                                                 
12 http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=9322&dknavn=Newzealandsk%20Korsarve&latin=Crassula%20helmsii  
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3.20.2 Artens effekter  

Udkonkurrerer det røde egern og kan endvidere smitte dette med poxvirus, som er døde-

lig for det røde egern. Sygdommen kan muligvis smitte til mennesker (er dog ikke døde-

lig). Kan også skade træer ved at strippe barken af træerne, som svækkes og reducerer 

træets resistens over for svampe- og insektangreb. 

I Williams mfl. (2010) beskrives det endvidere, at egernet kan gøre betydelig skade på 

loftsrum, og egernet bekæmpes ofte af skadedyrskontrollen. 

3.20.3 Omkostninger 

I Kettunen mfl. (2009) indgår ét omkostningsstudie angivet med kontrol- og udryddel-

sesomkostninger i England. Endvidere anvendes estimater fra en nyere engelsk kilde, 

som angiver både en skades- og kontrolomkostning på hhv. 5 mio. pund og 2 mio. pund 

for Storbritannien, jf. Williams mfl. (2010). Der er således tale om potentielle omkost-

ninger, hvis arten skulle etablere sig i Danmark. Omkostningerne er omregnet til pr. 

arealenhed, som er skaleret til Danmarks areal, hvilket giver en potentiel 

skadesomkostning på godt 8 mio. kr. og en potentiel kontrolomkostning på 2 mio. kr. 

 

3.21. Stillehavsøsters / Japansk østers   
3.21.1 Artens udbredelse  

Stillehavsøsters blev indført fra Sydøstasien til akvakultur i Nordsøen i 1964. Stigende 

vandtemperatur har medført, at arten i dag kan reproducere sig, hvilket den ikke kunne 

tidligere. Derfor findes der i dag fritlevende bestande af stillehavsøsters i Vadehavet og 

Limfjorden.  

3.21.2 Artens effekter  

Stillehavsøsters er overlegen i konkurrencen med den hjemmehørende europæiske 

østers, da stillehavsøsters vokser hurtigere, gyder flere æg og tilsyneladende mangler 

naturlige fjender, der kan begrænse dens forekomst og spredning. Stillehavsøsters kan 

endvidere udkonkurrere blåmuslingen, der er fødegrundlag for bl.a. en række fuglearter, 

som dermed også vil kunne påvirkes negativt. 13 Andre negative effekter er en mindsket 

rekreativ værdi på badestrande, hvor østers etablerer sig, samt vækst på marine kon-

struktioner og skibsskrog.  

3.21.3 Omkostninger 

I Kettunen mfl. (2009) ligger ét omkostningsstudie til grund for estimatet, som opgør 

skadesomkostningerne (for fiskeri) i Holland (Vadehavet) gældende for et areal på 

4.450 km2. Det antages, at et tilsvarende areal i Danmark er beboet af stillehavsøsters 

                                                 
13 Andre studier viser dog også, at den negative effekt på blåmuslinger måske ikke er så stor – og at effek-

ten måske ligefrem er positiv, jf. Werner (2011). 
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(til sammenligning er Limfjordens areal på 1.500 km2). Skadesomkostningerne er derfor 

direkte overført til Danmark og er på godt 8 mio. kr.  

 

3.22. Mårhund   
3.22.1 Artens udbredelse  

Arten stammer fra Østasien, og blev i første halvdel af 1990-tallet udsat i den vestlige 

del af det daværende Sovjetunionen for at berige pelsdyrfaunaen. Herfra har arten kolo-

niseret store dele af Østeuropa vestpå til og med Tyskland, sydpå til de nordlige dele af 

Østrig og Ungarn og nordpå via de Baltiske stater og hele Finland til det nordligste Sve-

rige og Norge. I Danmark er der tidligere gjort sporadiske fund af mårhund i Jylland og 

på Fyn og Sjælland, som alle menes at være undslupne eller udsatte dyr.14 I de senere år 

er den registret med sikkerhed i Jylland, jf. figur 1, og på det seneste har Naturstyrelsen 

fanget en vildtlevende mårhund på Fyn. Ifølge Indsatsplan mod mårhund i Danmark har 

Mårhunden etableret en bestand i Jylland, jf. Skov- og Naturstyrelsen (2010). Man for-

venter, at mårhunden i løbet af de kommende år vil sprede sig yderligere som følge af 

indvandring fra Tyskland. 
   
3.22.2 Artens effekter  

Mårhunden er et alsidigt rovdyr og anses for en trussel mod nogle af de mest sarte og 

beskyttede dyrearter i den danske natur. Mårhunden antages at spise æg, fugleunger, 

padder mv. i vådområder, og dermed true arter, som ellers overvejende har været i sik-

kerhed for hjemmehørende rovdyr. Den har ingen naturlige fjender i Danmark og en 

forholdsvis stor reproduktion samt meget høje bestandstætheder, så man forventer, at 

det kan have store effekter på det hjemmehørende dyreliv, såfremt mårhunden etablerer 

sig. Endvidere kan mårhunden være bærer af forskellige sygdomme og parasitter, her-

under ‘rævens dværgbændelorm’, der i værste tilfælde kan være dødelig for mennesker. 

Som følge af de potentielt højere bestandstætheder udgør mårhunden en større trussel 

som smittespreder end de hjemmehørende arter, både når det gælder mennesker, husdyr 

og den øvrige fauna. 

 

 

 

                                                 
14 Der er i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) ikke længere registreret aktive besætninger med mår-

hunde. Der har igennem tiden kun været registreret 3 besætninger, hvoraf den seneste lukkede i 2007. Der 

har været registreret meget få dyr i besætningerne, hhv. 5, 1 og 1. Dette meget lille omfang af mårhunde 

bekræftes også af Dansk Pelsdyravlerforenings database, hvor enkelte ræveavlere (13 avlere) enkelte år 

også har haft nogle få mårhunde. 
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Figur 1 Verificerede observationer af mårhund 

 - september 2010 til august 2013 

 
Kilde: www.naturstyrelsen.dk 

 

3.22.3 Omkostninger 

I Kettunen m.fl. (2009) indgår ét omkostningsstudie for kontrol-

/forebyggelsesomkostninger i Litauen. Når omkostningerne omregnes til pr. arealenhed 

og skaleres til Danmarks areal, giver det en kontrolomkostning på 63.000 kr., hvilket er 

en relativt lille omkostning for Danmark.  

I Danmark er der iværksat en indsatsplan, der skal sikre, at der ikke er en ynglende be-

stand af mårhunde i Danmark i 2015. Omkostningerne ved forebyggelse/kontrol af 

mårhunde i Danmark kan dermed ses som den nødvendige kontrolomkostning for at 

undgå nogle endnu større skadesomkostninger.  

I forbindelse med et EU LIFE+ projekt med en målsætning om bl.a. at forebygge mår-

hundens etablering i Norge, Sverige og Danmark er der afsat projektmidler på 5,3 mio. 

euro over perioden 2010-12.15 De største bidragsydere var EU med 2,7 mio. euro og 

Naturvårdsverket i Sverige med 2,3 mio. euro. Hvis de samlede midler deles ligeligt 

mellem landene, svarer det til, at Danmark blev tildelt omkring 4 mio. kr. årligt. Dette 

beløb anvendes som en kontrolomkostning i Danmark.  

 

                                                 
15 LIFE+ er EU’s støtteprogram for natur og miljø. 
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3.23. Kinesisk uldhåndskrabbe   
3.23.1 Artens udbredelse  

Kinesisk uldhåndskrabbe stammer oprindeligt fra Østasien. I Europa er den første gang 

registeret i 1912 i det nordlige Tyskland og er siden spredt til andre dele af Europa. Ki-

nesisk uldhåndskrabbe har endnu ikke etableret sig i Danmark, fordi de danske havtem-

peraturer og saltindholdet i havene ikke opfylder krabbens livs-/ynglebetingelser. Enkel-

te individer er dog fundet i Danmark. Krabben lever 90 pct. af sit liv i og omkring 

ferskvand, i floder, åer og søer. 

3.23.2 Artens effekter  

Krabben er kendt for at kunne underminere diger og for erodering af flodbrinker grun-

det dens evne til at grave huller og gangsystemer. Store bestande er set volde skade på 

fiskeredskaber såsom net og ruser. 

3.23.3 Omkostninger 

I Kettunen m.fl. (2009) indgår ét omkostningsstudie med både skadesomkostninger 

(estimerede) og gevinster (reelle) i Tyskland. Skadesomkostningerne består i krabbens 

konsumering af fisk i fiskenet og ødelæggelse af fiskenet samt ”grave aktivitet” (un-

derminerer brinker mv.). Gevinster er fra fiskeri og salg af krabben. Ved skalering til 

Danmarks søareal er der en potentiel omkostning på 600.000 kr. og en potentiel gevinst 

på 260.000 kr. 

 

3.24. Amerikansk skarveand   
3.24.1 Artens udbredelse  

Amerikansk skarveand er naturligt hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika. I 

1940’erne blev den importeret som prydfugl til England. Herfra spredtes arten og dan-

nede vilde populationer, og siden begyndte fuglen at sprede sig til andre steder i Europa 

blandt andet Danmark. I 2006/2007 er der konstateret ynglende par i Danmark. Da mere 

end 95 pct. af den europæiske bestand af amerikansk skarveand findes i England, har 

indsatsen her været den vigtigste (og største). 

3.24.2 Artens effekter  

Amerikansk skarveand kan konkurrere og parre sig med den meget sjældne europæiske 

hvidhovede and, som lever i Sydeuropa, og dermed medvirke til, at den hvidhovede and 

forsvinder.  

3.24.3 Omkostninger 

Omkostningerne i Kettunen m.fl. (2009) er omkostninger i England ved at forsøge at 

udrydde ænderne, som havde en bestandsstørrelse på omkring 6.000 ænder i år 2000. 

Beløbet er et underkantsskøn for England, da indsatsen stadig pågår. Omkostningerne 

overføres direkte til Danmark uden skalering, hvilket dermed repræsenterer en potentiel 

omkostning, hvis anden får samme bestandsstørrelse i Danmark som i England inden 
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bekæmpelse iværksættes. Dette giver en potentiel kontrolomkostning for Danmark på 7 

mio. kr. 

 

3.25. Asiatisk citrustræbuk    
3.25.1 Artens udbredelse  

Billen stammer fra Østasien og især dens æg, pupper og larver spredes ved handel med 

levende plantemateriale (træ). Findes stort set ikke i Europa udover Norditalien. 

3.25.2 Artens effekter  

Arten kan forårsage alvorlige skader på især frugttræer. Larvernes angreb svækker træ-

erne, som bliver lettere modtagelige over for sygdomme og stormskader. Skader på små 

unge træer er mest alvorlige. De voksne træbukke kan forårsage skade ved at æde af 

blade, stilke og bark. Især skader på frugtskud resulterer i økonomisk tab. 

Arten er på listen over karantæneskadegørere og på Naturstyrelsens observationsliste. 

3.25.3 Omkostninger 

Der er i Kettunen m.fl. (2009) opgjort kontrolomkostninger ved bekæmpelse af arten i 

et lille afgrænset område i Norditalien. Omkostningen for Danmark beregnes ved at 

skalere til Danmarks areal, hvilket giver en kontrolomkostning på ca. 2,5 mio. kr.  

 

3.26. Mangebladet lupin   
3.26.1 Artens udbredelse  

Mangebladet lupin stammer oprindeligt fra det vestlige Nordamerika. Den er først ind-

ført som prydplante i haver mv. og senere er den indført og avlet til andre formål som 

f.eks. foder til husdyr og vildt. Mangebladet lupin har siden forvildet sig i den danske 

natur og findes mange steder i Danmark f.eks. langs veje. 

3.26.2 Artens effekter  

Da det er en kvælstoffikserende plante, er den stort set kun et problem på kvælstoffatti-

ge naturtyper, som ønskes bevaret (f.eks. heder, højmoser og klitarealer). Mangebladet 

lupin kan nemt bekæmpes ved oprykning eller gentagen slåning eller afgræsning. 

3.26.3 Omkostninger 

Omkostningen i Kettunen m.fl. (2009) er en arealomkostning ved bekæmpelse (ekstra 

slåning) af 100 ha særligt følsomme arealer. Følgende antagelser anvendes for en tilsva-

rende bekæmpelse i Danmark: 

• To slåninger om året af arealer, hvor planten kan tænkes at være et problem, til 

en (maskinstations)omkostning på 300 kr./ha pr. slåning 
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• Danmarks areal med kvælstoffattige naturtyper er ikke nødvendigvis alle i risi-

kozonen, men hvis det antages at en tiendedel af Danmarks hedeareal16 kræver 

to slåninger om året medfører det en omkostning på omkring 4 mio. kr. årligt 

 

3.27. Amerikansk oksefrø   
3.27.1 Artens udbredelse  

Stammer oprindeligt fra den østlige del af Nordamerika. Arten findes endnu ikke i 

Danmark, men er på Naturstyrelsens observationsliste. Den er introduceret i flere Euro-

pæiske lande som kæledyr eller “produktionsdyr” (jf. DAISIE). Frøen er i dag ulovlig at 

indføre og handle med.  

3.27.2 Artens effekter  

Frøen udkonkurrerer andre padder, og er bærer af en svamp, som rammer padder i al-

mindelighed.  

3.27.3 Omkostninger 

To omkostningsstudier i Kettunen m.fl. (2009) for hhv. England og Tyskland. Omkost-

ningerne for Tyskland er ved udryddelse i fem damme om året. Som følge af, at frøen 

blev bekæmpet i meget små/afgrænsede områder, antages omkostningerne at kunne 

anvendes for Danmark også. Gennemsnittet af de to studiers omkostninger er derfor 

direkte overført til Danmark. Dette medfører en kontrolomkostning på knap 2 mio. kr. 

for Danmark.  

 

3.28. Kroghalet rovdafnie   
3.28.1 Artens udbredelse  

Kroghalet rovdafnie er en vandloppe, som oprindeligt findes i områderne omkring Det 

Kaspiske Hav, og som i dag findes i store dele af Østersøen, hvortil den er kommet med 

skibes ballastvand omkring 1992. Det er ikke helt klart, hvor store dele af de danske 

farvande arten potentielt vil kunne brede sig til, da den er begrænset til fersk- og brak-

vand. Arten er på Naturstyrelsens observationsliste. 

3.28.2 Artens effekter  

Kroghalet rovdafnie er en potentiel konkurrent med unge stadier af fredfisk17 og kan 

påvirke hjemmehørende dyreplanktonsamfund ved selektiv prædation. Kroghalet rov-

dafnie medfører omkostninger for fiskeriet som følge af tilstoppede net/ruser.  

                                                 
16 Ifølge Skov- og Naturstyrelsen (2000) var hedearealet på omkring 700 km2 på tidspunktet for publika-

tionens udgivelse.  
17 Fredfisk er fisk der lever af mindre dyr i vandet og planter i modsætning til rovfisk, der lever af fisk. 
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3.28.3 Omkostninger 

Kettunen m.fl. refererer til skadesomkostninger for fiskeriet i den finske golf (tabt for-

tjeneste) på 260.000 kr. Dette beløb er direkte overført til også at gælde for Danmark. 
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BILAG A 
Arter på den danske sortliste og observationsliste (sidstnævnte med blå tekst). For arter markeret med “X” 

er der estimeret omkostninger på baggrund af Kettunen m.fl. (2009). 
Planter: 

- Almindelig bukketorn  
- Aks-bærmispel 
- Bjergfyr 

X - Bynke-ambrosie  
- Canadisk bakkestjerne  
- Canadisk gyldenris og sildig gyldenris  

X - Glansbladet Hæg  
- Have-guldnælde  
- Japansk hestehov 

X - Japansk pileurt og Kæmpe-pileurt  
- Japansk x Kæmpe-pileurt  
- Klitfyr eller Contortafyr  
- Kæmpe-balsamin  

X - Kæmpe-bjørneklo  
X - Mangebladet lupin 

- Pastinak  
X - Rynket rose eller Kamtchatka-rose  

- Rød Hestehov  
- Småblomstret balsamin  
- Stor tusindstråle  
- Almindelig bærmispel  
- Almindelig fingerbøl  
- Almindelig snebær  
- Gul kæmpekalla  
- Hæk-berberis  
- Kirtlet-dueurt  
- Kornel (koral- kornel og hvid-kornel) 
- Robinie  
- Rævehale-spiræa og pilebladet spiræa  
- Skvalderkål  
- Sommerfuglebusk  
- Spiselig vinterportulak 

  
Fugle: 
X - Amerikansk skarveand  
X - Canadagås  

- Nilgås  
- Sort Svane  
- Svanegås  
- Indisk Gås  
- Mandarinand  
- Lille Alexanderparakit  

X - Klippedue 
 
Laver og Mosser: 

- Vestlig Bredribbe/Stjerne-bredribbe  
- Smalbladet Plydsmos  

 
Pattedyr: 
X - Amerikansk mink  
X - Bisamrotte eller Moskusrotte  
X - Brun rotte  
X - Mårhund 
X - Sumpbæver eller Bæverrotte  

- Vaskebjørn  
X - Grå egern  
 
Padder: 
X - Amerikansk oksefrø 

- Balkan-latterfrø 
 
Bløddyr: 
X - Iberisk skovsnegl eller ”dræbersnegl”  
 
Insekter og Svampe: 

- Harlekinmariehøne  
X - Kastanie-minérmøl 
X - Elmesyge 

- Asiatisk askepragtbille  
X - Asiatisk træbuk, Asian longhorned beetle  

- ”Cornwall” visneskimmel  
- Den invasive havemyre 
- Egemeldug  
- Egens visnesyge  
- Platan-masketæge  
- Robinie-minérmøl, robiniens ensidige mi-

nérmøl  
 
AKVATISKE ARTER  
Planter: 

- Almindelig vandpest  
- Engelsk vadegræs  

X - New Zealandsk korsarve 
- Smalbladet vandpest  

 
Krebsdyr: 

- Galizisk Sumpkrebs eller Tyrkerkrebs  
X - Kinesisk uldhåndskrabbe  
X - Signalkrebs  

- Troldkrabbe eller Kamtschatkakrabbe  
- Amerikansk hummer  
- Blå svømmekrabbe 

X - Kroghalet rovdafnie 
 
Bløddyr: 
X - Alm. Pæleorm 

- Amerikansk knivmusling 
 - Vandremusling  
X - Stillehavsøsters eller Japansk østers 

- Asiatisk Konksnegl 
- Tøffelsnegl  

 
Makroalger: 

- Butblæret Sargassotang  
- Brunlig Gracilariatang  
- Østerstyv  
- Plysalge 
- Arter af rødalge 

 
Ribbegopler: 
X - Amerikansk ribbegople  
 
Fisk: 

- Båndgrundling  
- Solaborre  
- Sølvkarusse 
- Karpe  
- Sortmundet kutling  
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Sygdomsfremkaldere (nematod, fladorm, 
svampealge): 
 - Krebsepest  

- Monogene gællesnylter  
X - Ålens svømmeblære nematod 

 


