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Robinie (Robinia pseudoacacia) 

 

Videnskabeligt navn: Robinia pseudoacacia 

Kaldenavn: Robinie  

Synonymer: Almindelig robinie, falsk akacie 

Status i Danmark: Invasiv 
 

Beskrivelse 
Robinie er et mellemstort løvtræ tilhørende 

ærteblomstfamilien. Det bliver normalt 5-30 m højt og 

har en åben krone1. Bladene er kortstilkede og 

uligefinnede med 7-19 småblade. Fodfligene er ofte 

omdannet til torne. Blomsterne er hvide, duftende og 

sidder i 10-20 cm lange klaser. Frugten er en glat bælg, der er 5-10 cm lang og indeholder 3-10 frø af 

4-5 mm længde (fig. 1d). Barken er kraftig og furet1. Robinie er lyskrævende, men tåler i øvrigt ret 

varierende temperatur, nedbørs- og jordbundsforhold5. Arten er tørketolerant5,10. 

 

Forvekslingsmuligheder 
Der er ingen forvekslingsmuligheder med andre træarter. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Robinie er hjemmehørende i det østlige Nordamerika2 og det var den første nordamerikanske træart, 

der blev introduceret til Europa i 1600-tallet3. I Danmark er robinie blevet plantet som prydtræ fra 

1655 og frem, og anvendes i dag primært til beplantninger langs veje og jernbaner, i parker og i anlæg2. 

Men dyrkes også på grund af det langsomt nedbrydelige ved4. Arten benyttes andre steder i verden 

desuden til bekæmpelse af erosion, jordforbedring, kulstoflagring samt som nektarkilde i 

honningproduktion3,5. I Danmark er arten rapporteret forvildet siden 1940’erne og er blevet 

hyppigere i naturen gennem de seneste 50 år2. Robinie er registreret i 145 ud af 1300 Atlas Flora 

Danica ruder2. Den er hyppigst forekommende på Øerne, især NØ-Sjælland, Nordfyn og Østjylland og 

sjældnest i Vestjylland2. Klimaforandringer forventes at øge forekomsten af robinie i Europa3. 

 
Robinie blomsterklase, bark, og bælgfrugter. Fotos: NNSS© Crown Copyright 2009. 

Robinie blade, Foto: Jan Samanek, State Phytosanitary 

Administration, Bugwood.org. 
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Datagrundlag for artens invasive status i Danmark 

Vi benytter en skala fra 0-3 til at vurdere arterne i forhold til de seks parametre spredningspotentiale, 

levestedets bevarings- og naturværdi, påvirkningen på hjemmehørende arter, påvirkning på 

økosystemfunktioner’, økonomiske effekter og helbredseffekter. 0 svarer til ingen, 1 svarer til lav, 2 

svarer til middel og 3 svarer til høj påvirkning. Kvaliteten af data, der ligger til grund for vurderingen, 

angives på en firetrins skala: meget sikker (empiriske, kvantitative data for arten), sikker (overvejende 

kvalitative data for arten), middel (udelukkende kvalitative data), usikker (få eller ingen data). 

 Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- og 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemmehørende 
arter 

Påvirkning af 
økosystem-
funktioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Score 2 2 1 3 1 1 
Datakvalitet Meget sikker Meget sikker Sikker Meget sikker Usikker Sikker 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for robinie er vurderet til middel. Planten 

spreder sig primært vegetativt, men producerer store mængder frø allerede som 5-7-årig3,5,6. Frøene 

spredes med vinden, men frøspiringen er meget variabel. Frøene indgår i frøbank, men det er meget 

variable forhold (brand, syre eller kulde), der skal til for at bryde frøhvilen og en stor del af frøene 

spirer ikke6. Dette angives at være tilfældet under danske forhold14. Træet reproducerer sig ved 

rodskud og skud fra basis af stammen2,3,5. Når først træet er introduceret til et område spredes det 

hurtigt og kan danne tætte bevoksninger og påvirke bundvegetationen7. 

 

Levestedets bevarings- og naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevarings- og naturværdi for 

robinie er vurderet til middel. Arten rapporteres at foretrække menneskepåvirkede habitater7, men er 

dog også registreret på kystskrænter og kalkoverdrev2.  

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkningen på hjemmehørende arter er vurderet 

lav. Dette skyldes at arten med de foreliggende klimascenarier ikke forventes at øges i større omfang i 

de kommende 10 år, men det kan dog ændre sig i fremtiden, da klimaforandringer forventes at 

begunstige en hyppigere forekomst af robinie bl.a. i Danmark under relevante klimascenarier for 2050 

Averaged RCP4.5 og 2070 Averaged RCP4.58. I Sydeuropa, hvor arten er langt mere udbredt, ses 

påvirkning af såvel bundvegetation som insektfauna7,9,10. Træet er kvælstoffikserende (se nedenfor) og 

bundfloraen i invaderede områder domineres af nitrofile arter, der er tolerante overfor forstyrrelser9. 

Desuden er natsommerfugle samt fugle, der fouragerer på ikke-nitrofile arter, mindre hyppige9. 

 

Påvirkning af økosystemfunktioner: 3 (høj). Påvirkningen af økosystemfunktioner er for robinie 

vurderet til høj. Træet er kvælstoffikserende og tilfører årligt 30-75 kg N per ha5,14. Dette påvirker 

næringsbalancen i de invaderede habitater, hvor både kvælstofstatus samt processer, der er påvirkede 

af denne, påvirkes10. Det gælder fx nedbrydning af organisk materiale. Desuden sker der 

kvælstofberigelse af såvel overfladevand som grundvand10. Robinie udskiller desuden flere stoffer 

(robinetin, myricetin, quercetin), der har allelopatisk påvirkning og kan hæmme spiring og vækst hos 

andre plantearter11. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for robinie er vurderet til lav, idet robinie har 

en begrænset udbredelse og i dag kun fjernes/forsøges fjernet hvor den påvirker bygninger, fortov 
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eller veje. Robinie kan være vanskelig at udrydde, da selv små dele af rodnettet vil kunne skyde igen. 

Der er ikke fundet opgørelse over skadesomkostninger samt omkostninger ved fjernelse af arten.  

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Robinie er vurderet at have lav negativ helbredseffekt. Træet er giftigt og 

indeholder bl.a. robin, specielt i barken12,13. Forgiftningstilfælde er yderst sjældne13 
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