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Sort svane. Foto: Colourbox 

Sort svane (Cygnus atratus) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Cygnus atratus 

Synonymer:  

Kaldenavn: Sort svane 

Beskrivelse: Fra næbspids til halespids er den Sorte svane 

115-140 cm1. Dens vingefang kan blive op til 2 m og den kan 

veje op til 6 kg2. Den sorte svane er sort i den udvoksede 

form, hvor den yngre version er mere gråligt sodbrun. Den 

har rødt næb og hvidt tværbånd. Halsen er tydeligt smal, 

kroppen er kort og fuglen har bølgeformede vingefjer. I flugt 

ses de hvide håndsvingsfjer og de yderste armsvingfjer1. 

Forvekslingsmuligheder 
Sort svane kan ikke forveksles med andre svaner grundet den sorte fjerdragt2. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Den Sorte svane har sin naturlige udbredelse i Australien. Arten er indført til Europa som prydfugl. De 

fleste Sorte svaner i Danmark er efterkommere af undslupne fugle fra dyreparker og zoologiske 

haver2. Der er en selvsupplerende bestand i Holland, muligvis også i Polen og andre lande i det 

nordlige Europa1. Bestanden i Holland udgjorde i år 2000 ca 70 par2. Arten er almindelig i Danmark og 

i årene 1989-2015 blev den registreret på 76 forskellige lokaliteter i Danmark3. 

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 

3 1 1 1 1 1 6 8 

  

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Sort svane er vurderet til lav. Der er en 

selvsupplerende bestand i Holland, muligvis også i Polen og andre lande i det nordlige Europa1. 

Bestanden i Holland udgjorde i år 2000 ca 70 par2. Arten er almindelig i Danmark og i årene 1989-

2015 blev den registreret på 76 forskellige lokaliteter i Danmark3. 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Sort svane er 

vurderet til lav. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkning af hjemmehørende arter for Sort svane er 

vurderet til lav. Sort svane anses for at være en invasiv art og derfor bør en ynglebestand af arten 
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undgås, da den muligvis kan forrykke den naturlige balance i de områder, hvor den hjemmehørende 

Knopsvane, Cygnus olor, lever2. 

 

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

svane anses for at være en invasiv art og derfor bør en ynglebestand af arten undgås, da den muligvis 

kan forrykke den naturlige balance i de områder, hvor den hjemmehørende Knopsvane, Cygnus olor, 

lever2. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Sort svane er vurderet til lav. I visse lande 

er den Sorte svane et problem, da den kan ødelægge vegetation og kan rive vegetation op4. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Sort svane er vurderet til lav. 

 

Total score = 8 

Kilder 
 
1 Svensson, L. 2012. Fugle i felten. 5.reviderede udgave, 1. oplag. Lindhardt og Ringhof (IGN1966). 
2 http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/fugle/svaner/sort-svane/ 
Besøgt 23.11.2015 (IGN1972). 
3http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=101&dknavn=Sort%20svane&latin=Cygnus%20atratus  Besøgt 

23.11.2015. 
4 http://animaldiversity.org/site/accounts/information/Cygnus_atratus.htmlBesøgt 23.11.2015  

 

http://www.mst.dk/
http://animaldiversity.org/site/accounts/information/Cygnus_atratus.html

