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Stor tusindstråle (Telekia speciosa) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Telekia speciosa 

Synonymer: Tusindstråle1 

Kaldenavn: Stor tusindstråle 

Beskrivelse: Stor tusindstråle er en flerårig urt, der 

kan blive 80-160 cm høj. Undertiden er den bestand 

dannende med op til 50 cm lange grundblade, der er 

stilkede, aflange og groft tandede. Bladundersiden er 

grøn og korthåret2. Kurvesvøbbladene er taglagte. 

Kurven bliver op til 10 cm i diameter. Alle kroner er 

gule og frugten er uden fnok1. Dufter stærkt3. 

 

 

Forvekslingsmuligheder 

Tusindstråle minder om Læge-alant, Inula helenium, 

men den adskiller sig fra Læge-alant ved, at de lidt 

hjerteformede blade har grønne undersider, mens 

bladene på Læge-alant har en mere ulden underside3. 

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Oprindeligt stammer Stor tusindstråle fra Sydøsteuropa, Lilleasien2. Stor tusindstråle er introduceret 

som prydplante i gamle haver. Den har groet i på royale grunde i 1673 og på Gisselfeld 1817. Den er 

solgt fra Hørsholm planteskole 1886. Stor tusindstråle findes hist og her i Danmark og i årene 1962-

2015 er den blevet registreret 125 steder i Danmark4. Stor tusindstråle er forvildet i parker og lyse 

skove, men mangler i størstedelen af Vest- og Nordjylland1. 

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 Stor tusindstråle er vurderet til middel. 

Tusindstråle vokser bedst på skyggefulde eller halvskyggefulde steder, hvor jorden er fugtig3. 

 

 
Stor tusindstråle, foto øverst: Colourbox. Foto nederst: 

Joy Viola, Northeastern University, Bugwood.org 

Forvekslingsmulighed: Læge-alant. Foto: Colourbox 

http://www.mst.dk/
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Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Stor tusindstråle 

er vurderet til lav. Stor tusindstråle findes ved søbredder, skovbryn samt vej- og grøftekanter2. 

 

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

tusindstråle er vurderet til lav. Stor tusindstårles store hoved tiltrækker sommerfugle og giver et godt 

landingssted for sommerfugle af takvinge og dagsommerfuglefamilien, og biller samles også i 

blomsterne for at æde deres pollen3. 

 

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

lav. Stor tusindstråle danner næsten aldrig stor tætte bestande og derfor formodes det, at den ikke har 

en betydelig økologisk effekt5. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Stor tusindstråle er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Stor tusindstråle er vurderet til lav. 

 

Total score = 7 

 

Kilder 
1 Frederiksen, S., Rasmussen, F. N. and Seberg, O. 2006. Dansk flora. Gyldendal (IGN320). 
2 Mossberg, B. and Stenberg, L. 2003. Den nye nordiske flora. Gyldendal (IGN503). 
3 http://www.luontoportti.com/suomi/da/kukkakasvit/tusindstrale Besøgt 17.11.2015 (IGN1865). 
4http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=4183&dknavn=Tusindstr%EF%BF%BDle&latin=Telekia%20spec

iosa Besøgt 17.11.2015 (IGN1864). 
5 Artsdatabanken -Telekia speciosa http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N60851 

 

http://www.mst.dk/
http://www.luontoportti.com/suomi/da/kukkakasvit/tusindstrale
http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N60851

