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Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Saperda candida 

Synonymer:  

Kaldenavn:  

Beskrivelse:  

Voksne er omkring 17 – 22 mm lang, hvide til lyseblå ben og lange antenner. Krop fra oven med tre 

aflange, parallelle brune striber, afbrudt tværs over billen af to lyse aflange, parallelle lyse striber fra 

hoved til bagkrop. 

Forvekslingsmuligheder 
- 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Saperda candida er ikke fundet i Danmark, men er blevet fundet i Tyskland, hvor udryddelsesindgreb 

blev foretaget i 20081,2. Det menes, at billen blev introduceret til Europa på rødder, bark og træ med 

importerede planter (Trees for Planting). Saperda candida angriber træer og buske i familien Rosaceae 

med Malus den foretrukne slægt, dog kan angreb forekomme på Amelanchier, Aronia, Cotoneaster, 

Crataegus, Cydonia, Prunus, Pyrus og Sorbus. Det er primært larven som forårsager de største skader på 

træer. 

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 2 2 1 3 1 7 11 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for S. candida er vurderet til middel. Det 

største potential for spredning (af larver) menes at være med transport af inficerede planter til 

udplantning, f.eks. med unge frugttræer fra planteskoler. Det er dog ukendt, hvor langt voksne biller 

kan sprede sig2.   

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevaringsværdi for S. candida er 

vurderet til middel. En del af værtsplanter såsom Malus (æble), Prunus, Pyrus, Sorbus og Crataegus 

vokser vildt i forskellige danske landskabstyper, og da billen kan angribe raske træer, er der mulighed 

for skader. Udplantning af angrebne frugtplanter i frugtplantager med beliggenhed nær naturområder 

kunne øge spredning til disse områder. Ydermere findes de naturlige fjender af Saperda candida ikke i 

Europa, som ellers regulerer billen i dens naturlige udbredelse (USA).  
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til 

middel. En utilsigtet introduktion af S. candida beregnes for lav pga. at billen ikke optræder i store 

tætheder i USA (dvs. ubetydelig infestationsniveauer) og import at værtsplanter til Europa fra USA er 

minimalt2. 

 

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

 

Økonomiske effekter: 3 (høj). De økonomiske effekter for S. candida er vurderet til høj. Klimaet i 

Europa er velegnet til S. candida. Billens primær værtsplante er Malus samt andre dyrkede frugt- og 

prydtræer, og billen kan ydermere angribe sunde træer. Yderemere er de nuværende metoder til 

skadedyrsbekæmpelse uegnet til at forebygge etablering i frugtplantager2.  

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for S. candida er vurderet til lav. Der er ikke kendt til 

helbredseffekter. 

 

Total score = 11 

Kilder 
1 DAISIE http://www.europe-aliens.org/default.do 
2 EPPO (IGN702) 
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