
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 invasive arter  

I medfør af § 31 a, stk. 1 og 2, § 70, stk. 1 og 2, § 73, stk. 3, § 89, stk. 3, og § 90 i lov om naturbeskyttelse, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1554 af 19. december2017, fastsættes: 

Kapitel 1  

Anvendelsesområde 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på: 

a) Invasive ikkehjemmehørende arter på den til enhver tid gældende liste over invasive arter, der er problematiske på EU-
niveau som fastsat i bilag 1 til den til enhver tid gældende kommissionsforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om 
vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (bilag 1) og  

b) invasive ikkehjemmehørende arter, der er problematiske i Danmark, jf. bilag 4 (den nationale liste) til denne 
bekendtgørelse.  

 
Definitioner 

§ 2. Ved forordning forstås i denne bekendtgørelse Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 (bilag 1) og de hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger (bilag 2 og 3). 

Stk. 2. Ved EU-listen forstås den liste over invasive ikkehjemmehørende arter, der er problematiske på EU-plan, som fastsat i 
bilag 1 til den til enhver tid gældende kommissionsforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over 
invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1143/2014 (bilag 2). 

Stk. 3. Ved certifikat forstås det dokument, der tjener som dokumentation for en tilladelse til visse aktiviteter vedrørende 
arter omfattet af EU-listen, som Miljø- og Fødevareministeriet meddeler efter denne bekendtgørelses § 2, stk. 1, og hvis format 
er bestemt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/145 om vedtagelse af formatet for det dokument, der 
tjener som dokumentation for den tilladelse, hvorved en medlemsstats kompetente myndigheder giver foretagender mulighed 
for at udføre visse aktiviteter vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (bilag 3). 

 

Kapitel 2 

Den nationale liste 

§ 3.  Restriktioner, som nævnt i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a)-h) kan anvendes på invasive ikkehjemmehørende 
arter omfattet af bilag 4 (den nationale liste).  

Stk. 2. Af bilag 5 fremgår, hvilke af de i artikel 7, stk. 1, litra a)-h) nævnte restriktioner, der finder anvendelse på den 
enkelte art på bilag 4 (den nationale liste). 

§ 4. Invasive ikkehjemmehørende dyrearter, der er omfattet af bilag 4 (den nationale liste), som blev holdt som selskabsdyr 
på tidspunktet for den pågældende invasive ikkehjemmehørende arts optagelse på bilag 4 (den nationale liste), må holdes, 
indtil dyret dør forudsat, at dyret holdes i indesluttet opbevaring og alle nødvendige foranstaltninger er truffet til at sikre, at 
reproduktion eller flugt ikke er mulig.  

§ 5. Miljø- og Fødevareministeriet kan indgå aftale med institutioner mv. om modtagelse af invasive ikkehjemmehørende 
dyrearter på bilag 4 (den nationale liste) som led i udfasningen af den pågældende art og holde dyret, indtil det dør forudsat, at 
alle nødvendige foranstaltninger er truffet til at sikre, at reproduktion eller flugt ikke er mulig.  

 
 
 

Kapitel 3 



Tilladelse til forskning, ex-situbevaring og medicinsk anvendelse for invasive arter på EU-listen og den nationale liste 

§ 6. Miljø- og Fødevareministeriet meddeler efter ansøgning tilladelse til at udføre aktiviteter som beskrevet i forordningens 
art. 8, stk. 1, vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og invasive ikkehjemmehørende arter på bilag 4 (den 
nationale liste), når betingelserne i forordningens art. 8, stk. 2 og 3, er opfyldt. Tilladelsen kan indeholde vilkår, som har til 
formål at sikre overholdelsen af kravene i forordningens art. 8, stk. 2 og 3, og denne bekendtgørelses § 6, stk. 3. 

Stk. 2. For invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen kan Miljø- og Fødevareministeriet meddele tilladelse til aktiviteter, 
som beskrevet i forordningens artikel 9, stk. 1.  

Stk. 3. Aktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt efter stk. 1 og 2, skal gennemføres af personale med passende 
kvalifikationer i at kunne varetage hold, håndtering, transport m.v. af arter omfattet af EU-listen eller bilag 4 (den nationale 
liste) i overensstemmelse med kravene i forordningens art. 8, stk. 2 og 3, herunder på en måde, der sikrer, at enheder af arten 
ikke undslipper og spreder sig. 

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 og 2, skal indeholde følgende: 
1) Oplysninger om foretagendet eller gruppen af foretagender, der søger, herunder navn og adresse. 
2) Det videnskabelige og hvor muligt det danske navn på den art, som ansøgningen vedrører. 
3) Koderne i den kombinerede nomenklatur som fastsat i forordning (EØF) nr. 2658/87. 
4) Antallet eller mængden af de pågældende enheder af arten. 
5) Formålet med den tilladelse, der ansøges om. 
6) En detaljeret beskrivelse af, hvordan kravene i forordningens art. 8, stk. 2 og 3, overholdes, herunder af de påtænkte 
foranstaltninger til at sikre, at flugt eller spredning ikke er muligt fra det anlæg til indesluttet opbevaring, hvori arten skal 
holdes og håndteres, samt en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal sikre, at en eventuel transport af arten, som måtte 
være nødvendig, foretages under forhold, der udelukker, at arten undslipper. 
7) En beskrivelse af det planlagte system for løbende overvågning og en beredskabsplan, som omhandler eventuel flugt 
eller spredning, herunder en udryddelsesplan. 
8) En beskrivelse af, hvorledes kravet i denne bekendtgørelses § 6, stk. 3, overholdes, herunder dokumentation for 
personalets kvalifikationer, og hvorledes der forholdes ved udskiftning af kernepersonale. 
Stk. 5. For så vidt angår ansøgninger omfattet af forordningens art. 9, stk. 1, desuden følgende: 
1) En beskrivelse af relevant national ret, som finder anvendelse på det ansøgende foretagende. 
2) En vurdering af risikoen for, at arten, der anmodes om godkendelse for, undslipper, samt en beskrivelse af de 
risikobegrænsende foranstaltninger, der iværksættes hvis det sker. 
Stk. 6. Miljø- og Fødevareministeriet kan når som helst trække en tilladelse meddelt efter stk. 1 og 2, midlertidigt eller 

permanent tilbage, hvis der indtræffer uforudsete begivenheder med en skadelig indvirkning på biodiversiteten eller relaterede 
økosystemtjenester, eller hvor Miljø- og Fødevareministeriet konstaterer overtrædelse af vilkår i en tilladelse meddelt efter stk. 
1 eller 2. 

Kapitel 4  

Tilsyn, kontrol og straf 

§ 7. Miljø- og Fødevareministeriet er kompetent myndighed i henhold til forordningen og de hertil knyttede til enhver tid 
gældende kommissionsforordninger og administrerer disse. 

Stk. 2. Miljø- og Fødevareministeriet påser overholdelsen af reglerne i forordningen, de hertil knyttede til enhver tid 
gældende kommissionsforordninger og denne bekendtgørelse. Miljø- og Fødevareministeriet påser overholdelse af vilkår i 
tilladelser meddelt efter § 6, stk. 1 og 2.  

Stk. 3. Miljø- og Fødevareministeriet træffer afgørelse om, hvorledes der forholdes med dyr og planter, herunder dele og 
produkter heraf, der er tilbageholdt af Told- og Skatteforvaltningen som led i kontrollen efter forordningens art. 15, og denne 
bekendtgørelses § 8, eller der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af forordningen eller bekendtgørelsen, herunder 
om aflivning og destruktion. 

§ 8. Kontrol med tilsigtet indførelse af arter omfattet af den til enhver tid gældende EU-liste og invasive arter omfattet af 
bilag 4 (den nationale liste) varetages af Told- og Skatteforvaltningen. Miljø- og Fødevareministeriet bistår Told- og 
Skatteforvaltningen med verifikation af gyldigheden af de certifikater og tilladelser, der skal forelægges ved grænsetoldstedet 
og træffer afgørelse i tvivlstilfælde. 

Stk. 2. Miljø- og Fødevareministeriet bistår Told- og Skatteforvaltningen ved identifikation af arter eller enheder af arter og 
kan, når der er tvivl om, hvorvidt en art eller en enhed af en art er omfattet af EU-listen eller af bilag 4 (den nationale liste), 
eller det i øvrigt skønnes fornødent, foretage eller lade foretage en artsbestemmelse. Miljø- og Fødevareministeriet træffer 
afgørelse om, hvorvidt en art eller en enhed af en art er omfattet af EU-listen eller af bilag 4 (den nationale liste). 

§ 9. Miljø- og Fødevareministeriets afgørelser efter § 6, stk. 1, 2 og 6, § 7, stk. 3, og § 8, stk. 1 og 2, kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed. 

§ 10. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 



1) indfører i Unionen, herunder i transit under toldtilsyn, holder, avler, transporterer, markedsfører, udsætter, anvender 
eller udveksler enheder af arter på EU-listen eller giver enheder af arter på EU-listen mulighed for at reproducere sig, blive 
avlet eller dyrket i strid med forordningen samt den, der handler i strid med § 3, stk. 2, jf. bilag 5.  
2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i tilladelser meddelt i henhold til denne bekendtgørelse, 
3) holder selskabsdyr omfattet af forordningens art. 31, stk. 1, i strid med kravene i forordningens art. 31, eller holder 
selskabsdyr i strid med § 4. 
4) håndterer erhvervsmæssige bestande omfattet af forordningens art. 32, stk. 1, i strid med kravene i forordningens art. 
32. 
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis 
der ved overtrædelsen er 
1) voldt skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, eller fremkaldt fare derfor 
eller 
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
 

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.  
Stk. 2. For Almindelig vandpest (Elodea canadensis), Canadisk gyldenris (Solidago canadensis), Sildig gyldenris (Solidago 

gigantea), Japansk pileurt (Reynoutria japonica), Kæmpe-pileurt (Reynoutria sachalinensis), Bohemica Pileurt (Reynoutria x 
bohemica J. Chrtek & A. Chrtková), Kap balsamin (Impatiens capensis), Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora), New 
zealandsk korsarve (Crassula helmsii), Stor andemads-bregne (Azolla filiculoides) og Galizisk sumpkrebs/Tyrkerkrebs (Astacus 
leptodactylus) træder forbuddene i bilag 5 i kraft 1 år efter ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse. 

Stk. 3. For Rynket rose (Rosa rogusa) og Glansbladet hæg (Prunus serotina) træder forbuddene i bilag 5 i kraft 3 år efter 
ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse.  

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1088 af 18. juli 2016 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive 
ikkehjemmehørende arter ophæves. 
 
  



 
Bilag 1  

 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2014 

af 22. oktober 2014 
om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilag 2 
 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 
 

om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 

  



Bilag 3 
 

II  
 

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)  
 

FORORDNINGER  
 

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145  
 

af 4. februar 2016  
 

om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation for den tilladelse, hvorved en medlemsstats 
kompetente myndigheder giver foretagender mulighed for at udføre visse aktiviteter vedrørende invasive ikkehjemmehørende 

arter, der betragtes som problematiske på EU-plan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 
  



Bilag 4 
Den nationale liste 

 
 

 

Almindelig vandpest (Elodea canadensis) 

 

Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) 

 

Sildig gyldenris (Solidago gigantea) 

 

Glansbladet hæg (Prunus serotina) 

 

Japansk pileurt (Reynoutria japonica)  

 

Kæmpe-pileurt (Reynoutria sachalinensis)  

 

Bohemica Pileurt  

 

Kap balsamin (Impatiens capensis) 

 

Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora) 

 

New zealandsk korsarve (Crassula helmsii)  

 

Stor andemads-bregne (Azolla filiculoides) 

 

Rynket rose (Rosa Rugosa) 

 

Galizisk sumpkrebs/Tyrkerkrebs (Astacus leptodactylus) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 5 
Oversigt over forbud gældende i forhold til den enkelte art 

 
 

Plantearter:  
 

Artsnavn 
(latin/ 
dansk hvor 
muligt) 

Forbud mod 
indførsel - 
heller ikke i 
transit 
under 
toldtilsyn 

Forbud mod 
hold – 
heller ikke i 
indesluttet 
opbevaring 

Forbud mod 
avl – heller 
ikke i 
indesluttet 
opbevaring 

Forbud mod 
trans- port 
til, fra eller i 
Danmark, 
medmindre 
transport 
sker til 
anlæg i 
forbindelse 
med 
udryddelse 

Forbud mod 
markedsføri
ng  

Forbud mod 
anvendelse 
og 
udveksling 

Forbud mod 
at give 
arterne 
mulighed 
for at 
reproducere 
sig, blive 
avlet eller 
dyrket, 
heller ikke i 
indesluttet 
opbevaring 

Forbud mod 
udsætning i 
miljøet 

Almindelig 
vandpest  
(Elodea 
canadensis)  
 

Ja nej ja ja ja Ja nej ja 

Canadisk 
gyldenris  
(Solidago 
canadensis)  
 

Ja nej ja ja ja ja nej   ja 

Sildig 
gyldenris  
(Solidago 
gigantea)  
 

Ja nej ja ja ja ja nej  ja 

Glansbladet 
hæg  
(Prunus 
serotina) 
 

Ja nej ja ja ja ja nej   ja 

Japansk 
pileurt 
(Reynoutria 
japonica)  
 

Ja nej ja ja ja ja nej   ja 

Kæmpe-
pileurt 
(Reynoutria 
sachalinensi
s) 
 

Ja nej ja ja ja ja nej  ja 

Bohemica 
Pileurt 
 

Ja nej ja ja ja ja nej   ja 

Kap 
balsamin 
(Impatiens 
capensis) 
 

Ja nej ja ja ja ja nej   ja 

Småblomst-
ret 
balsamin 
(Impatiens 
parviflora) 
 

Ja nej ja ja ja ja nej   ja 



New 
zealandsk 
korsarve 
(Crassula 
helmsii) 
 

Ja nej ja ja ja ja nej   ja 

Stor 
andemads-
bregne 
(Azolla 
filiculoides)  
 

Ja nej Ja ja ja ja nej   ja 

Rynket  
rose  
(Rosa 
Rugosa) 
 

Ja nej nej  ja ja ja nej   ja 

 
 
 

Dyr 
 

Galizisk 
sumpkrebs/ 
Tyrkerkrebs 
(Astacus 
leptodactylu
s) 

Ja nej Ja ja ja ja nej ja 

  
 
 
 
 
 
 

 


