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Smalbladet brandbæger (Senecio inaequidens) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Senecio inaequidens 

Synonymer:  

Kaldenavn: Smalbladet brandbæger 

Beskrivelse: Smalbladet brandbæger er en flerårig urt 

tilhørende kurveblomstfamilien. Urten kan blive op til 60 

cm høj1. Stænglen er ofte forvredet , rigt grenet forneden og 

glat. Bladene er linjeformede, 6-7 cm lange og 1-5mm 

brede. Stængelbladene er med en tilbagerullet rand, er 

næsten helrandede med stængelomfattende basis2. 

Kurvene er 20-25 mm brede med 10-15 gule randkroner af 

5-8 mm længde. Der er 10-20 ydre kurveblade med 

tydelige, hvide hindekanter med brun spids 3. Et individ er i 

standat danne op til 29.000 nøddefrugter. Disse frø 

forbliver levedygtige i jorden op til 30-40 år. Spirringen kan 

foregå hele året rundt1. Den har en lang blomstringstid, der 

strækker sig fra medio juli-november2. 

Forvekslingsmuligheder 
Den kan forveksles med øvrige arter af Brandbæger. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Oprindeligt er Smalbladet brandbæger fra det sydlige Afrika i provinserne Natal og Transvaal2. Fra 

1889 blev den uafhængigt af hinanden introduceret af flere omgange til Europa4. Den er blandt andet 

blevet indslæbt til Europa ved import af uld2. Den er registreret i Danmark, hvorfra den spredes 

hurtigt med godsvogne fra to hovedområder; Århus og Københavns hovedbanegård1. Planten er 

sjældent indslæbt i Norden3. Udbredelsen i Danmark er ukendt, men fra 2004-2015 blev den 

observeret på 53 lokaliteter i landet6. 

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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Harmonia Samlet 

3 1 2 1 2 1 7 10 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Smalbladet brandbæger er vurderet til høj. 

Smalbladet brandbæger spredes langt med vind, vand og dyr5. 

 

 

Smalbladet brandbæger, Foto: NNSS© 

Crown Copyright 2009. 
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Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Smalbladet 

brandbæger er vurderet til lav. Vokser på åben grusbund ved vejkanter, baneterræn, havne og 

ruderater3. 

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Smalbladet brandbæger er vurderet til at påvirker 

de hjemmehørende arter middel. I Tyskland anser eksperter ikke, at Smalbladet brandbæger vil 

udgøre en trudsel for hverken hjemmehørende arter eller for deres økosystemer, det samme skønnes i 

Danmark1. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Smalbladet brandbæger er vurderet til at påvirke økosystemet 

lidt. I Tyskland anser eksperter ikke, at Smalbladet brandbæger vil udgøre en trudsel for hverken 

hjemmehørende arter eller for deres økosystemer, det samme skønnes i Danmark1. 

 

Økonomiske effekter: 2 (middel). De økonomiske effekter for Smalbladet brandbæger er vurderet til 

middel. Smalbladet brandbæger er giftig overfor kreaturer5. Hos de tyske jernbaner har Smalbladet 

brandbæger haft en negativ økonomisk effekt grundet dens resistens til herbicider1. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Smalbladet brandbæger er vurderet til lav. 

 

Total score = 10 
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