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Japansk styltegræs (Microstegium vimineum) 

Beskrivelse 
 Videnskabeligt navn: Microstegium vimineum 

Synonymer:  

Kaldenavn:  

Beskrivelse: Microstegium vimineum er en etårig græs, der 

ligner en lille bambus. Planten producerer et beskedent, 

kort rodnet. Den kan blive op til 1 m høj og under 

ufavorable forhold, kan den blive 10-20 cm og er stadig i 

stand til at sætte blomst. Bladene er lanceformede og 5-8 

cm lange og 2-15 mm brede og svagt hårede på begge sider. 

På bladets overside i midten, er der en sølvfarvet stribe af 

hår1. Skedehinden er en membrane med randhår, der er 

0,5-2 mm lange. Frugten (kornet) er gult-rødligt og 

elipseformet 2,8-3,0 mm langt2. 

Forvekslingsmuligheder 
- 

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Planten kommer oprindeligt fra Asien og er endnu ikke fundet i Danmark1. Microstegium vimineumer 

introduceres gennem fuglefrø, hø, jord og som indpakningsmateriale til porcelæn1.  

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 2 3 2 1 1 9 11 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for Microstegium vimineum er vurderet til 

middel. På den nordlige halvkugle spirer frøene i det sene forår og blomstre i midten af efteråret. 

Planten reproducerer sig vegetativt ved at danne rødder ud fra bladfæstet. Den vokser fint i skygge. 

Den reproducerer sig også seksuelt og kan producerer 100-1000 frø pr plante. Frøene spredes med 

vand, dyr og ved menneskelig aktivitet. Frøene kan overleve 5 år i jorden og kan overleve 10 ugers 

oversvømmelse. Planten har en opportunistisk adfærd og gror i jord, der endnu ikke er dækket af 

andre arter2.  

 

Microstegium vimineum, Foto: Leslie J. 
Mehrhoff, University of Connecticut, 

Bugwood.org 

 

http://www.mst.dk/
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Levestedets bevarings- eller naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevaringsværdi for Microstegium 

vimineum er vurderet til middel. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 3 (høj). Microstegium vimineum er vurderet til at påvirke de 

hjemmehørende arter meget. Microstegium vimineum producerer monospecifikke bevoksninger, der 

udkonkurrerer de hjemmehørende arter. Når planten først er etableret, er den i stand til at 

udkonkurrerer den hjemmehørende urtevegetation i skove og vådsområder indenfor 3-5 år. 

Yderligere ændrer de tætte populationer af Microstegium vimineum kvaliteten af redemuligheder for 

dyrelivet og skaber gode habitater for rotter2. 

 

Påvirkning af økosystemer: 2 (middel). Microstegium vimineumer vurderet til at påvirke 

økosystemet middel. Microstegium vimineum producerer monospecifikke bevoksninger, der 

udkonkurrerer de hjemmehørende arter. Når planten først er etableret, er den i stand til at 

udkonkurrerer den hjemmehørende urtevegetation i skove og vådsområder indenfor 3-5 år2. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Microstegium vimineum er vurderet til lav. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Microstegium vimineum er vurderet til lav. 

 

Total score = 11 

Kilder 
1 http://www.cabi.org/isc/datasheet/115603 Besøgt 24.09.2015 (IGN1837). 
2 EPPO 2008. Microstegium vimineum: Available at 
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http://www.mst.dk/
http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Microstegium_vimineum.htm

