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Forvekslingsmulighed: Guløret terrapin, Foto: 

Sumpskildpadder.dk 

Rødøret terrapin (Trachemys scripta elegans) 

 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Trachemys scripta elegans 

Kaldenavn: Rødøret terrapin, Sumpskildpadde,  Nordamerikansk terrapin 

Synonymer: Chrysemys scripta, Chrysemys scripta var. elegans, Emys elegans, Emys holbrooki, Emys 

sanguinolenta, Pseudemys scripta elegans, Pseudemys scripta, Testudo scripta, Trachemys lineata´ 

 

Beskrivelse: Ferskvandsskildpadden er kendetegnet 

ved en bred rød plet bag hvert øje. Den fuldvoksne 

skildpaddes skjold er typisk mellem 20-30 cm. langt og 

de kan veje op til 2 kg1. Hunnerne er større end 

hannerne, der til gengæld har længere og tyndere haler2. 

Skjold og hud er grøn til brunlig med gule 

pletter/striber. Ungernes skjold er lysegrønt og blødt, 

men efterhånden som de bliver ældre bliver skjoldet 

mørkere og ofte også begroet med alger. Tæerne har 

skarpe kløer og svømmehud.  

Forvekslingsmuligheder 
Guløret terrapin (Trachemys scripta scripta) er som 

navnet antyder kendetegnet ved en gul plet bag øjet, som 

er tydeligst hos hunner og unge individer. Arten er i 

stand til at krydse med rødøret terrapin3. 

 

 

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse  
Arten er fundet første gang i den danske natur i 1964. Den er et populært kæledyr som ofte ender med 

at blive sat ud i naturen når den bliver for stor eller ikke længere er ønsket. Den er registreret på 31 

lokaliteter, primært på Sjælland og i Syd- og Midtjylland4. I 1997 blev det ulovligt at importere arten1. 

Den rødørede terrapin er på EU's liste over uønskede arter. Det betyder, at det ikke er tilladt at sælge 

eller købe disse terrapiner hos dyrehandleren. Har du en terrapin, må du dog gerne beholde den, til 

den dør, så længe du sikrer dig, at den ikke formerer sig eller kan slippe fri. 

 

http://www.mst.dk/
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Baggrund for score 
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til ingen/lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj påvirkning. 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

2 1 2 1 1 1 6 8 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Den kan ikke yngle i den danske natur, og derfor er det kun 

udsætninger der kan sprede arten. Skildpadderne kan blive op til 40 år gamle og kan sprede sig lokalt 

via vandløb5. De er også i stand til at vandre længere distancer på land3. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets naturværdi anses for lav, da de fleste 

individer lever i søer af begrænset økologisk værdi tæt ved byer1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter anses for 

middel. I søer af værdifuld økologisk værdi, kan den dog forventes at have en negativ effekt på den 

naturlige flora og fauna, såsom invertebrater, ynglefugle og padder1. Arten kan konkurrere med og 

sprede sygdomme og parasitter til hjemmehørende arter som f.eks. europæisk sumpskildpadde3. 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkning af økosystemers processer og struktur anses som 

lav, men der mangler viden på området6. 

Økonomiske effekter: 1 (lav). Rødøret terrapin reguleres ikke og derfor er der ingen økonomiske 

udgifter til dette7. 

Helbredseffekt: 1 (ingen/lav) Helbredseffekten anses for lav. Skildpadder kan dog overføre 

salmonella, selvom det sjældent er set i Europa6,8. Store eksemplarer kan give smertefulde bid5. 

Total score = 8 
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