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SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Bynke-ambrosia (Ambrosia artemisiifolia L.)

Udseende
Bynke-ambrosia vokser langes veje, på byggepladser og marker. Planten blomstrer med små
uundseelige blomster i august/september. Dens pollen kan spredes med vinden over meget
store afstande. En enkelt plante kan producere millioner af pollen.

Hvor stammer den fra?
Bynke-ambrosia kommer oprindelig fra Nordamerika (her kaldes den ragweed). Arten findes
i dag allerede i meget stort antal i Ungarn, Kroatien, Serbien, Slovenien og Slovakiet og
breder sig i Østrig, Norditalien, Schweiz, Frankrig og Tjekkiet. Bynke-ambrosia er under
spredning i Tyskland og findes nu i Slesvig og Holsten.

Hvor findes den i Danmark?
Planten er fundet i Danmark (Nordsjælland), men klimavilkårene er muligvis endnu ikke
optimale for planten, der blomstrer i sensommeren/efteråret. I Danmark når det som regel at
blive for koldt til, at planten kan danne levedygtige frø og etablere en bestand. På sigt vil
klimaændringer kunne betyde, at vækstforholdene i Danmark bliver bedre for planten, eller
der vil kunne ske en genetisk tilpasning til vækstvilkårene i Danmark.

Hvorfor er den en trussel?
Bynke-ambrosia er et meget stort problem for folk med pollenallergi. Ca. 4 millioner menne-
sker i Europa og 29 millioner mennesker i USA lider af ”ragweed-allergi”. Ragweed-allergi
opleves af patienterne som en af de værste allergier, hvad der dels skyldes, at pollen fra
ragweed er meget potent, dels at pollensæsonen er meget lang (6-8 uger). Forskere mener,
at i de områder, hvor planten gror og spreder pollen, er den skyld i omkring halvdelen af de
astmaanfald, som folk oplever.

Pollen fra planterne bæres med vinden fra Centraleuropa til Danmark. Astma-Allergi For-
bundet observerede mange pollen fra bynke-ambrosia i 1999.

Hvad kan der gøres?
Planten kan graves/rives op når den observeres. Bekæmpelse af planten før blomstring er
vigtig med henblik på at begrænse gener for pollenallergikere og for at hindre frøsætning
og yderligere spredning af planten.
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