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Kinesisk buskkløver (Lespedeza juncea var. sericea) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Lespedeza sericea (Thunb.) Miq., non benth. 

Lespedeza cuneate (Dum. Cours.) G. Don 

Anthyllis cuneata Dum. Cours. 

Aspalathus cuneata (Dum. Cours.) D. Don. 

Sericea lespedeza (Lespedeza cuneate (Dum. Cours.) G. Don) 

Kaldenavn: kinesisk buskkløver 

Beskrivelse 

Kinesisk buskkløver er en opret eller delvist opret flerårig urt tilhørende ærteblomstfamilien (Fabaceae). 

Planten bliver 0,5-1 m høj og har trekoblede blade langs hele stænglen. Småbladene er lange og smalle. 

Blomsterne, der er kortstilkede sidder i bladhjørnerne. Blomsterfarven varierer fra creme til lilla1. 

Blomsterne er hyppigt kleistogame dvs. de åbner sig ikke og bestøves ved selvbestøvning, men planten har 

også en andel åbne blomster. Andelen af åbne krydsbestøvede blomster afhænger af tilstedeværelsen af 

bestøvende insekter2,3. Planten producerer mange frø (> 1000 pr blomsterbærende stængel). Planten 

sætter frø allerede første år efter etablering. Frøene spredes med vind og har dyrespredning. 

Vindspredning sker dog kun inden for relativt kort afstand fra moderplanten (maks. 5 m), da frøene ikke har 

nogen morfologisk tilpasning. Frøene er langlivede (>20 år) i frøbanken, de har frøhvile og spiring kræver 

kuldepåvirkning. Kimplanterne er frostfølsomme men voksne planter tåler ned til 27 minus grader (°C)1. 

Brand fremmer spiring. Planten tolererer tørke og kan findes på sure, næringsfattige jorde men foretrækker 

veldrænede jorde med pH mellem 6 og 6,5. Arten tolererer desuden skygge og er i stand til at etablere sig i 

dyb skygge men etablerer sig bedst under fuld sol. Planten har en form for facilitation således at den vokser 

bedst på steder, hvor den allerede er etableret. Planten kan således vokse under meget varierende forhold 

og findes i græsland, skov, i randen af vådområder, på enge og desuden på forstyrrede steder. 

Forvekslingsmuligheder 

Lespedeza cuneata udgør et artskompleks, hvor arter og varieteter har stor morfologisk plasticitet, hvilket 

vanskeliggør artsbestemmelsen. Der er desuden sket en del forædling af arter/varieteter, der bidrager 

yderligere til den morfologiske variation. L. cuneata kan i øvrigt forveksles med arten L. virginica, der er 

hjemmehørende i Nordamerika. Ingen af arterne forekommer i Danmark. 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Kinesisk buskkløver er hjemmehørende i det østlige Asien og Australien. Arten er introduceret til mange 

lande, men er især fremtrædende i USA og Japan. Arten blev oprindeligt introduceret da den blev anvendt 

som foder og til jordforbedring idet den er kvælstoffikserende. Senere er den i vid udstrækning også blevet 

benyttet til høslæt. Arten betragtes i dag som invasiv i USA. Introduktion sker desuden fordi planten 

benyttes i havebrug. Kinesisk buskkløver findes i dag hverken i Europa eller Danmark, men klimamæssigt 
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kunne den godt etablere sig i kystnære dele af landet hvis den blev introduceret. Under fremtidige 

klimascenarier (RCP4.5 hhv. RCP8.5) vil hele Danmark være egnet for etablering af arten1.  

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 

2 2 3 3 2 1 10 13 

 

Spredningspotentiale: (2) 

Arten er udelukkende frøformerende og producerer store mængder af frø, der danner en persistent 

frøbank. Med vinden spredes frøene over korte afstande medens dyrespredning kan bidrage til spredning 

over lidt længere afstande. Hvis arten introduceres eller spredes til Danmark formodes den at kunne 

etablere sig allerede under nuværende klimatiske forhold, ligesom etablering vil være mulig under 

fremtidige klimascenarier1. Arten scores derfor 2 i spredningspotentiale. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (2) 

Kinesisk buskkløver kan vokse under meget variable forhold og hvor den er introduceret findes den 

primært på forstyrrede områder, men den er også fundet i græsland1. Arten scores derfor 2 for levestedets 

bevarings- og naturværdi. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (3) 

Kinesisk buskkløver udkonkurrerer hjemmehørende arter bl.a. i græslandsvegetation primært ved at skygge 

andre arter ud5. Arten kan forstyrre pollinationsnetværk da den tiltrækker flere bestøvende insekter end 

mange koeksisterende hjemmehørende arter3. Invasion af kinesisk buskkløver i savanneområder med 

egetræer viste signifikant reduktion både i antal hjemmehørende plantearter og invertebrater8. Arten er 

nitrogenfikserende, hvorfor den kan etablere sig på relativt næringsfattig jord, hvor den påvirker 

næringsstoftilgængeligheden således at arterne, der er tilpassede disse vækstforhold udkonkurreres af 

buskkløver9. Påvirkningen af hjemmehørende arter scores derfor 3. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (3) 

Kinesisk buskkløver kan påvirke bestøvning af hjemmehørende arter og eventuelt afgrøder, da bestøvende 

insekter foretrækker denne art3. Kinesisk buskkløver kan desuden påvirke vandhusholdning og 

næringsstoftilgængelighed6,7,9. Påvirkning af økosystemfunktioner scores derfor 3. 

Økonomiske effekter: (2) 

Kinesisk buskkløver kan pga. det relativt store indhold af tanniner især i ældre planter reducere 

foderværdien af invaderede områder markant. I USA anslås dette til en værdi af 30-40 $ per acre1. Planten 
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kan kontrolleres mekanisk og med herbicider. Omkostninger forbundet med kontrol/udryddelse er ikke 

kendt. Økonomiske effekter scores 2. 

Helbredseffekter: (1) 

Der er ingen kendte helbredseffekter, hvorfor der scores 1.  

Samlet score = 13 
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