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Kæmpe salvinia (Salvinia molesta) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Salvinia molesta D.S. Mitch 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

   

Kaldenavn: kæmpe salvinia 

Beskrivelse 

Kæmpe salvinia er en fritflydende vandbregne. Salvinia har ingen rødder. Bladene, der er meget 

karakteristiske pga. den foldede struktur, er lysgrønne med en brun kant. De sidder i kranse af tre, hvor de 

to øverste blade er fotosyntetisk aktive. Planten varierer meget efter plads og næringsforhold. Bladene er 

typisk mellem 1,5 og 6 cm. Planten kendes kun i en steril form og planten formerer sig udelukkende 

vegetativt. Under optimale vækstbetingelser er den i stand til at fordoble sin biomasse i løbet af 3-4 dage, 

men i naturen tager det hyppigt omkring en uge1,2. Planten kan tåle lave saltkoncentrationer og 

forekommer i brakvand, men dør i havvand1,2. 

Forvekslingsmuligheder 

Ingen oplysninger fundet om dette 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Kæmpe salvinia er en tropisk art, som er hjemmehørende i det sydøstlige Brasilien. Arten er spredt til store 

dele af verden og anses næst efter vandhyacint for den mest problematiske vandplante. Den forekommer 

på alle beboede kontinenter og optræder invasivt mange steder. I Europa findes arten i bl.a. Belgien, 

Tyskland og Holland. Planten invaderer typisk rismarker, vandingskanaler og kunstige søer fx ved 

kraftvarmeværker, hvor vandet er opvarmet. Den er hyppigst i stillestående eller langsomt strømmende 

vand1,2. Kæmpe salvinia findes ikke i Danmark1. Under relevante fremtidige klimascenarier vil Danmark 

være marginalt egnet som voksested i 2070 ved klimascenariet RCP8.5, dvs. hvor udslip af klimagasser ikke 

reduceres i det 21 århundrede. Ved øvrige scenarier er Danmark uegnet 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 alle 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. 
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1 1 1 1 1 1 4 6 

 

Spredningspotentiale: (1) 
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Da kæmpe salvinia hverken i dag eller inden for de kommende 10 år forventes at kunne etablere sig i 

Danmark scores spredningspotentialet 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Da kæmpe salvinia hverken i dag eller inden for de kommende 10 år forventes at kunne etablere sig i 

Danmark scores levestedets bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Da kæmpe salvinia hverken i dag eller inden for de kommende 10 år forventes at kunne etablere sig i 

Danmark scores påvirkning på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da kæmpe salvinia hverken i dag eller inden for de kommende 10 år forventes at kunne etablere sig i 

Danmark scores påvirkning på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da kæmpe salvinia hverken i dag eller inden for de kommende 10 år forventes at kunne etablere sig i 

Danmark scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da kæmpe salvinia hverken i dag eller inden for de kommende 10 år forventes at kunne etablere sig i 

Danmark scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 
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