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Almindelig snebær (Symphoricarpos albus) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Symphoricarpos albus 

Synonymer:  

Kaldenavn: Almindelig snebær 

 
 

 

 

Beskrivelse: Almindelig snebær er en busk, som bliver 1-2 m høj. Den har modsatte ægformede blade, 

som er hele eller bugtede og 2-5 cm lange. Blomsterne er lyserøde og sidder i klaser. Bærrene er hvide 

og 1-1,5 cm i diameter. Grenene er slanke og oprette og med en lys brun farve1. Busken er i stand til at 

danne skud fra jordstængler, specielt efter nedskæring. Busken dannet tætte krat og er meget 

skyggetolerant, hvorfor den indgår som en del af busklaget i nogle skove2. Arten er almindelig i 

Danmark, fra 1994-2015 er den blevet observeret på 163 lokaliteter fordelt over hele landet4. 

Forvekslingsmuligheder 
Med frugt kan planten næppe forveksles, men i vegetativ 

tilstand kan den forveksles med den nærtstående Rød Snebær 

Symphoricarpos x chenaultii, som dog har væsentlig mindre 

blade1. 

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Almindelig snebær stammer fra det vestlige Nordamerika og blev indført til Europa i 1817. Busken 

blev anvendt til vildtplantning og af biavlere samt i parker og haver, hvorfra den senere har spredt sig 

til landskabet2. Den spredes vegetativt med have- og parkaffald1. Den blev registreret i Ærøskøbing i 

1836 og blev solgt fra planteskoler i 1844, 61, 66 and 93. 

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 2 1 1 2 9 11 

 

 

  

Almindelig snebær, Foto: NNSS © Crown Copyright 2009. 

 
Rød snebær, Foto: Fugle og Natur 

http://www.mst.dk/
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Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Almindelig snebær er vurderet til høj. Arten 

producerer rigeligt med bær, men de bliver kun sjældent spist af dyr. Observationer fra England viser 

at den  næsten ikke er i stand til at etablere sig via frø grundet lav spirring. Det vil højst sandsynligt 

også gælde i Danmark. Busken er i stand til at danne skud fra jordstængler, især efter nedskæring2. 

 

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

snebær er vurderet til middel. Almindelig snebær findes i Danmark både i det åbne land nær vildt 

remiser og ved haver og parker2. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Almindelig snebær er vurderet til at påvirke 

hjemmehørende arter middel. Busken er problematisk, da den udkonkurrer andre arter. Selvom at 

udbredelsen i Danmark indtil videre er begrænset bør arten indgå i en informationskampagne til 

havejere om de negative effekter den kan have på naturen2. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Almindelig snebær er vurderert til at påvirke økosystemer lidt.  

 

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

 

Helbredseffekter: 2 (middel). Helbredseffekter for Almindelig snebær er vurderet til middel. 

Bærrene er let giftige for mennesker og kan give opkastning, mavesmerter og diarré. Kontakt med 

plantesaften kan give øjen- og hudirritation3.   

 

Total score = 11 
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