
Strandberg, B. 2019, Faktaark udarbejdet af DCE for Miljøstyrelsen 

Kinesisk vokstræ (Triadica sebifera) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Triadica sebifera (L.) Small 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Croton sebiferum L.  

Sapium sebiferum (L.) Roxb.  

Stillingia sebifera (L.) Michx.  

Carumbium sebiferum (L.) Kurz  

Excoecaria sebifera (L.) Müll. Arg.  

Seborium chinense Raf. 

Kaldenavn: Kinesisk vokstræ 

Beskrivelse 

Kinesisk vokstræ er et 20-30 m højt, løvfældende træ tilhørende vortemælkfamilien (Euphorbiaceae). 

Stammen er ofte skæv og kroget også hos yngre træer. Barken er gråbrun og ret grov. Bladene er 2-6 cm 

lang, bredt ovale til hjerteformede, grønne til mørkegrønne og med årer, der er tydelige både på over- og 

undersiden. Blomsterne er gule og sidder på op til 20 cm lange hængende rakler. Frugterne er tredelte, 

grønne, ved modenhed sorte og indeholder et antal hvide, voksdækkede frø2. Et stort træ kan producere 

mere end 100.000 frø om året1. Frøene har en meget høj spiringsprocent (ofte 100%), der dog falder til 10-

50% efter et år2. Frøene spises af fugle og da spiringen ikke påvirkes negativt af turen gennem fuglen 

spredes planten effektivt på denne måde3,4,5. Desuden tåler frøene at ligge i vand og spredes også effektivt 

via vandløb. Træet er hurtigvoksende og bliver knap 3m i løbet af 2 år. Kinesisk vokstræ har hvid mælkesaft, 

der er irriterende for huden og er moderat giftig for både mennesker og husdyr ved indtag1. 

Forvekslingsmuligheder 

Ingen relevante. 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Kinesisk vokstræ er hjemmehørende i Kina og Japan. Det er som have- og parktræ blevet introduceret til 

mange lande i Europa, Nord- og Sydamerika, Afrika, Asien og Australien. Hvor træet er introduceret 

invaderer det både naturlige og forstyrrede habitater. Det er især hyppigt i græsland og langs vandløb, hvor 

det kan påvirke den hjemmehørende flora markant6,7. I Europa findes træet i dag i mange parker og 

botaniske haver i England, Tyskland, Holland, Italien, Portugal og Spanien, men har endnu ikke spredt sig til 

naturen. Træet dyrkes ikke i Danmark, men vil potentielt kunne etablere sig i 20701 under det fremtidige 

klimascenarie RCP8.5, dvs. hvor der ikke sker reduktion i udledningen af drivhusgasser i det 21. århundrede. 

Såfremt arten etablerer sig kan den potentielt påvirke hjemmehørende arter negativt. I USA hvor arten 

optræder invasivt har den stor negativ effekt på flere sjældne hjemmehørende hønsefugle og traner. Arten 

kan danne meget tæt træbevoksning, der udelukker græs og urtevegetation. Opløste døde plantedele er 
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giftige for flere arter af vandlevende padder. Udover at reducere vandkvalitet kan arten også påvirke 

næringsstofbalancen.  

Score og baggrund 

Vi benytter en skala fra 1 til 3 til vurderingen af arternes påvirkninger/potentielle påvirkninger, hvor 1 

svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj. Harmonia-scoren er summen af scoren for de fire 

førstnævnte påvirkningsfaktorer og den samlede score er summen af scoren for alle seks 

påvirkningsfaktorer. Ved scoringen af arterne vurderes effekterne i forhold til den nuværende udbredelse i 

Danmark og den udbredelse, der er sandsynlig inden for de kommende 10 år.  

HARMONIA Økonomi og sundhed 
Harmonia 
score 

Samlet 
score 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemfunkt
ioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

1 1 1 1 1 1 4 6 

 

Spredningspotentiale: (1) 

Da kinesisk vokstræ hverken i dag eller inden for den kommende 10 års periode forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores spredningspotentialet 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Da kinesisk vokstræ hverken i dag eller inden for den kommende 10 års periode forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores levestedets bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Da kinesisk vokstræ hverken i dag eller inden for den kommende 10 års periode forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da kinesisk vokstræ hverken i dag eller inden for den kommende 10 års periode forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da kinesisk vokstræ hverken i dag eller inden for den kommende 10 års periode forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da kinesisk vokstræ hverken i dag eller inden for den kommende 10 års periode forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 
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