
 

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 – Skyrækker (Ailanthus altissima) fra www.mst.dk. Hentet dd.mm.åååå. 

Skyrækker (Ailanthus altissima)  

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Ailanthus altissima 

Synonymer:  

Kaldenavn: Skyrækker1 

Beskrivelse: Ailanthus altissima er et hurtigtvoksende, 

lyskrævende træ, der normalt bliver 8-10 m, men i særlige 

tilfælde kan blive op til 30 m højt. Barken er glat, grå og 

med blege hvide striber2. Den har store sammensatte blade 

bestående af 11-25 småblade, der hver er 7-12 cm lange 

(fig. 1a). Blomsterne er enkønnede, små og gule og de 

handglige blomster har en kraftig lugt2. Frugten er meget 

karakteristisk med dens vingede nødefrugt, der hænger i 

store klaser og bliver rødlige henad sommeren (fig. 1b). 

Alle dele af træet, specielt blomsterne, har en kraftig lugt3.   

 

 

Forvekslingsmuligheder 
På lang afstand kan man forveksle Ailanthus altissima med 

Fraxinus (fig. 2), Juglans og Rhus, men ved nærmere 

eftersyn kan der skelnes mellem disse2.  

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Ailanthus altissima  kommer oprindeligt fra Kina. I 1700tallet blev den for første gang introduceret til 

Europa som prydplante. Udbredelsen er ukendt i Danmark, men fra 2008-2015 blev den reistreret på 

23 lokaliteter, hvor hovedparten var i Hovedstadsområdet5.  

Score og baggrund  
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Skyrækker, Fotos: Chuck Bargeron, 

University of Georgia, Bugwood.org 

 
Fracinus, foto: Miljøstyrelsen 
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Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Skyrækker er vurderet til høj. Dens vingede 

nødefrugt spredes med vind, vand eller maskineri. Nogle fugle kan også sprede frøene3. Træet er tvebo 

og blomstring sker i det sene efterår. De meget stærkt lugtende blomster tiltrækker honningbier, biller 

og andre insekter til bestøvning. Et træ kan producere op til 325000 frø om året. Ailanthus altissima 

reproducerer sig også vegetativt med et utal af rodskud og disse kan fremkomme op til 15 meter fra 

den nærmeste stamme3. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Skyrækker er 

vurderet til lav. Oftest spredes den i skovområder via veje, stier eller stormfald. Ellers er den 

observeret i byer, transportnetværk, haver og tidligere eller nyligt kultiveret landbrugsland3.  

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Skyrækkers påvirkning på økosystemet er 

vurderet til middel. Træet gror hurtigt og danner tæt krat som konkurrerer med den hjemmehørende 

vegetation. Derudover udfører den allelopati, hvilket påvirker de hjemmehørende arter negativt3. 

 

Påvirkning af økosystemer: 2 (middel). Skyrækkers påvirkning på økosystemet er vurderet til 

middel. Træet gror hurtigt og danner tæt krat som konkurrerer med den hjemmehørende vegetation. 

Derudover udfører den allelopati, hvilket påvirker de hjemmehørende arter negativt3. 

 

Økonomiske effekter: 2 (middel). De økonomiske effekter for Skyrækker er vurderet til middel. Den 

stærke og hurtige roddannelse kan ødelægge arkæologiske rester, vejbelægning, mure og lignende4. 

 

Helbredseffekter: 3 (høj). Helbredseffekter for Skyrækker er vurderet til høj. Den har 

allergifremkaldende giftstoffer i både bark og blade4. Kontakt med saft fra planten kan medføre 

betændelse i huden. Udsættes man for gentagende kontakt med plantesaften (hvilket sker for folk, der 

bekæmper træerne) da kan det medføre betændelser i hjertet3. 

 

Total score = 13 
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