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Brudeand (Aix sponsa) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Aix sponsa 

Synonymer:  

Kaldenavn: Brudeand 

Beskrivelse: Brudeand bliver 42-51 cm lang1. 

Dens vingefang er 68-78 cm2. Hannen har et 

metalskinnende blåt og grønt hoved samt 

overside, smalle hvide hovedstriber og hvid 

strube. Hunnen er mat olivengrå med et større 

hvidt område omkring øjnene, hovedet er mørkt 

uden lys runding på siden1. Brudeanden har sin 

rede i huller i træer, et kuld udgør 9-15 æg3. Det 

er ikke ualmindeligt at finde reder med mere 

end 15 æg, da Brudeand hunner kan finde på at 

lægge deres æg i andre hunners redder5.  

Forvekslingsmuligheder 
Brudeand er lidt større end Mandarinand1. Hunnerne af Mandarinand, Aix galericulata, ligner hunner 

hos Brudeand, de er dog lidt blegere med mere udprægede markeringer. Yderligere kan hunnerne af 

Mandarinand genkendes i alle fjerdragter på den blege base på deres næb, og den runde plet på deres 

sider3. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Oprindeligt kommer Brudeand fra Nordamerika. Den er almindelig i fangenskab1. Brudeand optræder 

i fugleparker og byparker2. Udbredelsen af Brudeand er ukendt i Danmark, fra 1999-2015 er den 

blevet registreret på 18 forskellige lokaliteter i landet4.  

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

2 1 1 1 1 1 5 7 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for Brudeand er vurderet til middel. 

Oprindeligt kommer Brudeand fra Nordamerika. Den er almindelig i fangenskab1. Brudeand optræder 

i fugleparker og byparker2. Udbredelsen af Brudeand er ukendt i Danmark, fra 1999-2015 er den 

blevet registreret på 18 forskellige lokaliteter i landet4. 
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Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Brudeand er 

vurderet til lav. Brudeand lever i en række forskellige habitater blandt andet skovområder nær søer, 

floder og vådområder5. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkningen af hjemmehørende arter for Brudeand 

er vurderet til lav. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af økosystemer for Brudeand er vurderet til lav. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Brudeand er vurderet til lav. Der kendes 

ikke til nogen negativ økonomisk effekt for Brudeand5. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Brudeand er vurderet til lav. 

 

Total score = 7 
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