
Invasive arter
Invasive dyr er en trussel mod naturen. De er 
bragt hertil af mennesker fra steder, hvor de 
hører hjemme, til Danmark, hvor de ikke hører 
hjemme. Her truer de den biologiske mangfol-
dighed og de hjemmehørende dyr. 

I Danmark skal vi både udrydde de arter, der 
findes på EU’s liste over invasive arter – og 
andre invasive arter, som ikke hører hjemme i 
Danmark.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har 
brug for jægernes hjælp til at udrydde de 
invasive pattedyr og fugle.

Udover de dyr og fugle, der er billeder af i 
folderen, må jægere gerne udrydde:

Java mangust, hellig ibis, rævegern, indisk 
huskrage, rødbuget egern, sibirisk jordegern, 
næsebjørn.

Alle jægere over 18 år må året rundt skyde, 
indfange og aflive de 12 pattedyr og fugle på 
EU’s dødsliste samt arterne nilgås, mink, mår-
hund og bisamrotte, der allerede er i Danmark.  
Er man under 18 år må man kun nedlægge de 
invasive arter, der i dag er jagttid på. Læs mere 
på www.svana.dk/jagt.

Kort om SVANA

SVANA er statslig myndighed for vand og 
natur og skal betjene miljø- og fødevaremini-
steren med udvikling af politik, rammer og 
lovgivning.

SVANA har hovedkontor i København og otte 
decentrale enheder: Nordjylland, Midtjylland, 
Østjylland, Sydjylland, Fyn, Storstrøm, Sjælland 
og Laboratoriet i Odense

Læs mere på www.svana.dk

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000
www.svana.dk

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

EFTERSØGT
DØD ELLER LEVENDE

Meld en art
Hvis man ser en invasiv art, vil Styrelsen for 
Vand- og Naturforvaltning gerne høre om det. 
Jægere opfordres til at indberette, hvis de ser 
eller skyder et af de omtalte dyr. Dermed kan vi 
kortlægge, hvor de invasive arter findes og 
målrette bekæmpelsen. 

Meld en art: www.invasive-arter.dk 
    
Læs mere: www.svana.dk/invasivearter
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Disse dyr truer den danske natur. Skyd dem, fang dem og indberet dem

Muntjak (Muntiacus reevesi)
Lille hjort på cirka 50 centimeteres højde. Hannen har meget 
karakteristisk synlige hjørnetænder.

Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis)
Lille og kompakt dykand. med en længde på cirka 35-45 centimeter. 
Har et meget karakteristisk blåt næb.

Amerikansk mink (Neovision vision)
Lille rovdyr med spidst hoved, korte ben og en lang tynd krop. Har 
typisk mørkebrun pels.

Gråt egern (Sciurus carolinensis)
Større end det røde egern, er gråligt og har små afrundede ører uden 
hårdusk. Ses ofte på jorden.

Bisamrotte (Ondatra zibethicus)
Måler fra snudespids til halerod omkring 30-40 centimeter, og kan veje 
op til 1,8 kilo. Findes som regel ved søer, åer og moser.  

Nilgås (Alopochen aegyptiacus)
Cirka 70 centimeter lang gås med karakteristisk broget fjerdragt. Vejer 
mellem 1,5-2 kilo og har et vingefang på cirka 120 centimeter.

Vaskebjørn (Procyon lotor)
Vaskebjørnen har en længde på cirka 48-70 centimeter. Den har en 
karakteristisk sort ansigtsmaske, og halen er tværstribet.

Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
Mårhunden er på størrelse med en ræv med busket hale. Modsat va-
skebjørnen er mårhundens ansigtsmaske gennemskåret over snuden.

Sumpbæver (Myocastor Coypus)
Stor gnaver med en længde på cirka 40-60 centimeter.  Har 
fremtrædende gule fortænder og brun eller gulbrun pels.
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