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Naturrådet ønsker med denne rapport at belyse
et væsentligt, men i høj grad overset problem
for dansk natur. Introduktion af fremmede organismer sker i stadig stigende tal overalt på kloden og også herhjemme. Stigningen skyldes især
den øgede handel og samfærdsel. Med introduktionen følger faren for, at de nye organismer
spreder sig på den oprindelige flora og faunas
bekostning. Det er set mange steder rundt om i
verden og også i Danmark. Dette fænomen har i
den internationale litteratur fået betegnelsen
"bioinvasion".
Bioinvasionen har mange fremtrædelsesformer.
Vi taler om bioinvasion, når nye arter indslæbes
eller indføres af mennesker, og udkonkurrerer
eller ændrer den oprindelige flora og fauna.
Men vi taler også om bioinvasion, når nye genetiske modificerede organismer har samme negative effekt. Naturrådet opfatter med andre ord
genetisk modificerede organismer (GMO’er) på
linie med nye arter, der indslæbes eller indføres
og mener således, at de med hensyn til konsekvenser for naturbeskyttelsen kan betragtes som
introducerede organismer.
I 1992 tiltrådte Danmark "Konventionen om
Biologisk Mangfoldighed" (Rio-konventionen).
Denne konvention indeholder bestemmelser om
både GMO’er og introducerede organismer.

Bestemmelserne har til hensigt at sikre den hjemmehørende flora og fauna, både når det gælder
sikring af levestederne, og når truslerne er mere
diffuse og snigende, som det er tilfældet med
bioinvasionen.
Naturrådet ønsker med denne rapport at rette
opmærksomheden mod de nye trusler for bevaringen af den biologiske mangfoldighed, som
stille og ubemærket er ved at blive også et dansk
problem.
Næst efter tabet af levesteder, kan bioinvasionen
blive den alvorligste trussel mod den biologiske
mangfoldighed. Derfor er det vigtigt at tage bioinvasion alvorligt nu.
Alt dette gøres der rede for og diskuteres i de
efterfølgende artikler. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke forfatterne. Alle har de med
omhu leveret deres faglige bidrag og med entusiasme deltaget i den diskussion, som vi hermed
håber fortsætter i naturforvaltningen og i samfundet i øvrigt.

17. november 2000
Peder Agger
Formand for Naturrådet

Vandrefalk i død Elm. I 1978 kom elmesygen til Danmark. Den skyldes en svamp, der spredes af Elmebarkbillen. Elmesygen stammer fra Østasien og kom til Europa omkring århundredskiftet, hvor den blev
konstateret i Holland i 1919. Fra Europa spredte den sig til Nordamerika. Her udviklede svampen sig til
en mere aggressiv form, der udryddede en masse elmetræer. De døde Elme blev udbudt til salg og blev
bl.a. eksporteret til England, hvor den nye aggressive elmesyge blev konstateret i 1965. Derfra spredte
den sig til resten af Europa. I Danmark huserer elmesygen overalt.
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