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Rævehale-spiræa (Spiraea douglasii) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Spiraea douglasii 

Synonymer:  

Kaldenavn: Rævehale-spiræa 

Beskrivelse: Rævehale-spiræa kendes på de store, purpurrøde 

blomstertoppe der kan blive op til 20 cm lange1. Bladene er 3-10 

cm, hvidfiltet på undersiden og bladranden er mere eller mindre 

tydeligt helrandet i nederste halvdel2. Spiræa-arter spreder sig 

villigt med rodsskud og danner tætte krat. Rævehale-spiræa 

spredes fra de oprindelige voksesteder med frø, men frøene er 

ikke særligt spirredygtige i Danmark1. 

Forvekslingsmuligheder 
Rævehale-spiræa forveksles ofte med Pilebladet spiræa. De to 

arter er kendt for at hybridisere1.  

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Oprindeligt stammer Rævehale-spiræa fra Nord-amerika. 

Rævehale-spiræa er introduceret til Danmark som prydplante 

og bruges blandt andet til åbne hække1. Den er plantet på 

Hesede planteskolen i 1859 og 1880. Den er solgt fra JE Ohlsens 

planteskole i 1861 og har groet i Moesgård 1871. Der er blevet 

registreret 3 observationer af Rævehale-spiræa i Danmark i 

perioden 2005-20083. Udbredelsen af Rævehale-spiræa er 

ukendt, forekomsten for arten var fra 2005-2008 på 3 lokaliteter 

i Danmark5. 

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 

1 2 1 1 1 1 5 7 

 

Spredningspotentiale: 1 (lav). Spredningspotentialet for Rævehale-spiræa er vurderet til lav. 

 

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

spiræa er vurderet til middel. I det åbne land gror Rævehale-spiræa i tætte krat, mens de i skov og 

halvskygge danner mere åbne bevoksninger. Særligt i fugtig løvskov kan arten udgøre størstedelen af 

bundvegetationen1. Rævehale-spiræa ses ofte i grøfter, ved ødegårde og brakmarker4. 

Rævehale-spiræa, Foto: Dave Powell, 
USDA Forest Service (retired), 

Bugwood.org 

 
Forvekslingsmulighed: Pilebladet 

spiræa, Foto: Fugle og Natur 
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkningen af hjemmehørende arter for Rævehale-

spiræa er vurderet til lav. Rævehale-spiræa kan udkonkurrere hjemmehørende arter. Der er ikke 

mange insekter tilknyttet til planten. Derfor er biodiverstiteten faldende der hvor Spiræa indfinder 

sig1. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af økosystemer for Rævehale-spiræa er vurderet 

til lav. I det åbne land gror Rævehale-spiræa i tætte krat, mens de i skov og halvskygge danner mere 

åbne bevoksninger. Særligt i fugtig løvskov kan arten udgøre størstedelen af bundvegetationen1. 

Rævehale-spiræa ses ofte i grøfter, ved ødegårde og brakmarker4. Rævehale-spiræa kan udkonkurrere 

hjemmehørende arter. Der er ikke mange insekter tilknyttet til planten. Derfor er biodiverstiteten 

faldende der hvor Spiræa indfinder sig1. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Rævehale-spiræa er vurderet til lav. 

Bekæmpelse af Rævehale-spiræa er vanskelig fordi nedskæring fremmer rodskydningen. Regelmæssig 

slåning kan muligvis udsulte planten. Enkeltplanter kan med fordel graves op1. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Rævehale-spiræa er vurderet til lav. 

 

Total score = 7 
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