
 

1 

Miljøstyrelsen 2017. Faktaarket er udarbejdet af COWI/IGN for Miljøstyrelsen i 2015 og revideret i 2016 af DCE. 

Citeres: Miljøstyrelsen 2017. Faktaark for invasive arter – Almindelig bærmispel (Amelanchier lamarckii) fra www.mst.dk. Hentet dd.mm.åååå. 

Almindelig bærmispel (Amelanchier lamarckii) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Amelanchier lamarckii 

Synonymer: Canadisk bærmispel1 

Kaldenavn: Almindelig bærmispel 

Beskrivelse: Almindelig bærmispel er en mangestammet 
busk, der kan blive 4-5 m høj. Grenene er oprette, udspærrede 
og slanke1. Bladene er 4,5-8,5 cm, ovale, fint savtakkede og 
ved løvspring rødlige. Bladstilken er håret1. Høstfarven er 
gulorange-teglrød2. Almindelig bærmispel har 7-12 hvide 
blomster i klase. Kronbladene er 9-14 mm, mindst tre gange 
så lange som brede2. Blomstringen finder sted omkring 1. maj, 
samtidig med løvspringet1. Frugten er en mørkerød eller 
sortviolet bæragtigt kernefrugt på 8-15 mm3. Frugten er 
velsmagende og spredes af fugle2.  

Forvekslingsmuligheder 
 
 

Almindelig bærmispel kan forveksles med Aks-bærmispel 

Amelanchier spicata, der adskiller sig fra Aks-bærmispel ved 

at have håret bladstilk. Aks-bærmispel blomstre allerede i 

april, med kronblade der er dobbelt så lange som brede og 

blomsten ser mere kompakt ud end hos Almindelig 

bærmispel1. 

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Oprindeligt stammer Almindelig bærmispel fra det østlige Nordamerika4. Almindelig bærmispel blev 

plantet i Ålholm mellem 1795 og 1825. I 1822 blev den sat til salg i Sorø Akademihave. Almindelig 

bærmispel er blevet plantet i haver og parker og er yderligere blevet brugt som læhegn. Almindelig 

bærmispel blev første gang fundet forvildet i Danmark i 19334. Arten findes hist og her i Danmark og 

fra 2008-2015 blev den opbserveret på 21 lokaliteter i landet5. 

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 
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3 2 1 1 1 1 7 9 

 

 

Almindelig bærmispel, Foto: Fugle og Natur 

 

 
Aks-bærmispel, Foto: Fugle og Natur 
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Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Almindelig bærmispel er vurderet til høj. 

Almindelig bærmispel er plantet i mange haver og da den er vellidt af fugle, vil en yderligere spredning 

være uundgåelig4. Invasioner af Almindelig bærmispel i vores lysåbne naturtyper bør bekæmpes ved 

nedskæring, arten kan dog skyde fra stubben eller jordstængler4. 

 

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

bærmispel er vurderet til middel. Almindelig bærmispel skaber nogle steder problemer ved 

indvandring af heder og moser4. Den trives godt på mager, sandet og fugtig jord og det må derfor 

antages, at arterne i større eller mindre grad kan blive problematisk i danske heder, klitter og moser, 

da de udkonkurrerer hjemmehørende arter4. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Almindelig bærmispel er vurderet til at påvirke 

hjemmehørende arter lidt. Almindelig bærmispel skaber nogle steder problemer ved indvandring af 

heder og moser, hvor de udkonkurrerer hjemmehørende arter4. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Almindelig bærmispel er vurderet til at påvirke økosystemer 

lidt. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Almindelig bærmispel er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Almindelig bærmispel er vurderet til lav. 

 

Total score = 9 
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