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Fliget kartebolle (Dipsacus laciniatus) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Dipsacus laciniatus 

Synonymer:  

Kaldenavn: Fliget kartebolle 

Beskrivelse: Fliget kartebolle er en opret, stærkt 

grenet urt, der kan blive op til 3 m høj. Fliget 

kartebolle danner en roset med 25-50 cm lange 

grønne ufligede blade1. Stænglen er stift opret, tornet 

overalt og er grøn eller rødbrun til violet1. Den har 

dybt fligede, takkede, modsatte siddende 

stængelblade. Bladene har tydelige torne på 

undersiden af stilke og midtstrenge. Blomsterstanden 

er stikkende og æg- til cylinderformet med utallige 

små hvide blomster2. Frugten er en lille aflang nød og 

en plante kan danne op til 2000 frugter1. 

Forvekslingsmuligheder 
I Danmark er Fliget kartebolles eneste 

forvekslingsmulighed Gærde-kartebolle Dipsacus 

fullonum1. Fliget kartebolle adskiller sig ved at 

have hvide blomster, delte og tydeligt fligede 

stængelblade uden torne på bladpladens 

overside. Gærde-kartebolle har derimod lilla 

blomster, hele, bredt lancetformede 

stængelblade med torne på bladpladens 

overside1.  

Spredningsvej og nuværende 

udbredelse 
Fliget kartebolle er hjemmehørende i Centraleuropa. I anden halvdel af forrige århundrede blev arten 

indslæbt til Danmark1. Fliget kartebolle er kendt fra Fyn og Sjælland langs veje og på affaldspladser2. 

Arten er sjælden i Danmark og blev fra 2004-2015 observeret på 11 lokaliteter, alle i 

hovedstadsområdet3. 

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 1 1 7 9 

  
Fliget kartebolle, Foto: Chris Evans, Illinois Wildlife 

Action Plan, Bugwood.org 

  
Forvekslingsmuighed: Gærde-kartebolle, Dipsacus fullonum Foto 1: 
Steve Dewey, Utah State University, Bugwood.org, foto 2: Ohio State 

Weed Lab, The Ohio State University, Bugwood.org 

http://www.mst.dk/
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Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for Fliget kartebolle er vurderet til middel. 

Frugten er en lille aflang nød og en plante kan danne op til 2000 frugter. Frugterne hos Fliget 

kartebolle spredes ved hjælp af vindslyngspredning. Derudover spredes den også med biltrafik og 

arbejdsredskaber1. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevaringsværdi for Fliget 

kartebolle er vurderet til middel. Fliget kartebolle er kendt fra Fyn og Sjælland langs veje og på 

affaldspladser2. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Fliget kartebolle er vurderet til at påvirke de 

hjemmehørende arter middel. Fliget kartebolle udvikler i løbet af få år et bed af rosetter, når den 

indtager en ny lokalitet1.  

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Fliget kartebolle er vurderet til at have en lav påvirkning på 

økosystemer. Fliget kartebolle udvikler i løbet af få år et bed af rosetter, når den indtager en ny 

lokalitet1. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Fliget kartebolle er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Fliget kartebolle er vurderet til lav. 

 

Total score = 9 
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