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Glansbladet hæg 

Prunus serotina 

 

En invasiv art  

Glansbladet hæg betragtes som landskabsukrudt og en invasiv art. Det anbefales derfor, at 

man ikke planter glansbladet hæg i det åbne landskab eller andre steder.  

Hvorfor uønsket 

Glansbladet hæg invaderer især heder, overdrev og plantager og tåler stærk vind og tørke. 

Den truer således disse naturtyper samt skovbruget. Glansbladet hæg etablerer sig let i 

skygge under andre træer. Her kan den vegetere i mange år som en dværgform, indtil den 

kommer frem i lyset og skyder i vejret. 

Arten er næsten fast inventar i de moderne flerrækkede løvtræshegn. Fugle er glade for 

frugterne, som så kan spredes til nye lokaliteter, bl.a. hedeområder på lette jorder, hvor 

opvækst af glansbladet hæg giver store problemer for hedelyng, revling og andre 

hedeplanter. 

De første år efter introduktion til Danmark spirede frøene ikke i naturen. Men senere har 

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

Vidste du...?  

Glansbladet hægs frugter er spiselige og kan anvendes til marmelade. De er lettere bitre i 

smagen og indeholder en cyanid-forbindelse, der lugter af mandler. Blade og bark er giftige 

Status for bekæmpelse 

Arten bør bekæmpes. Oprykning af småplanter ved håndkraft er arbejdskrævende og dyrt, 

men effektiv.  
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Rynket rose,  

Rosa rugosa, hybenrose 
 

En invasiv art  

Rynket rose anses for at være en invasiv art og bekæmpes flere steder, især på kystnære 

arealer.  

Hvorfor uønsket 

Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige 

vegetation i et område. 

Spredningen af rynket rose medfører en markant nedgang i tilgængeligheden af lys. Dette 

fører til, at andre arter skygges ud af deres habitat og resultatet er et artsfattigt plante-

samfund. 

Det er ikke kun plantesamfundene, der fortrænges. Til en alsidig flora knytter der sig en 

ligeså alsidig fauna. 

Status for bekæmpelse 

Rynket rose er svær at bekæmpe. Når planten skal fjernes, kan det ske ved opgravning (alle 

jordstængler skal med), afgræsning med geder (kun geder græsser kraftigt nok til at holde 

planten nede) eller anvendelse af pesticider ved pensling. Herefter får den naturlige 

vegetation mulighed for at tage over. 
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