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Hvid kornel (Cornus alba) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Cornus alba 

Synonymer: Koral-kornel 

Kaldenavn: Hvid kornel 

Beskrivelse: Hvid kornel bliver op til 3 meter høj og 

breder sig med rodslående udløbere. Bladene er 4-8 

cm lange, tiltrykt hårede på begge sider og med en 

mørkegrøn overside og grågrøn underside. Grenene 

er skinnende og røde. Blomsterstanden er 

halvskærmlignende med hvide blomster. Frugten er 

hvid eller lyseblå. Den vokser på fugtig bund nær 

bebyggelse1.  

Forvekslingsmuligheder 
- 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Hvid kornel stammer oprindeligt fra Nordamerika og Asien2. På nuværende tidspunkt anses den for at 

kunne blive potentiel invasiv i Danmark. Arten findes hist og her i Danmark, i 2015 blev den 

observeret på 8 forskellige lokaliteter i landet, hovedsageligt på Sjælland3. 

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 2 1 1 8 10 

 

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

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevaringsværdi for Hvid kornel er 

vurderet til middel. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Hvid kornel er vurderet til at påvirke 

hjemmehørende arter middel. 

 

Påvirkning af økosystemer: 2 (middel). Hvid kornel er vurderet til at påvirke økosystemet middel. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Hvid kornel er vurderet til lav. 

 
Hvid kornel, Foto: NNSS © Crown Copyright 2009. 
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Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Hvid kornel er vurderet til lav. 

 

Total score = 10 
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