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Purpur pampasgræs (Cortaderia jubata) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Cortaderia jubata (Lemoine ex Carriére) Stapf 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Gynerium jubatum Lemoine ex Carriére 

  Gyrenium pygmaeum Meyen 

  Gynerium quila var. pygmaeum Nees 

Kaldenavn: purpur pampasgræs 

Beskrivelse 

Purpur pampasgræs er en stor, flerårig, tuedannende græs, der kan blive op til 2,5m høj2. De individuelle 

tuer vokser i diameter med alderen og kan opnå en betydelig størrelse (> 2m)2. Med tiden dør tuerne i 

midten og bliver hule2. Planten er glat og stænglerne ugrenede. Blade 40-90 cm lange og 4-12 mm brede. 

Bladene har tydelig midtribbe. Arten er gynodiøs, dvs. at nogle planter udelukkende har hunblomster 

medens andre har han- og hunblomster på samme plante. Blomsterstanden er en åben op til 60 cm lang 

grenet top. Planten kan producere mere end 100.000 frø i en enkelt blomsterstand, dog er kun mellem 20 

og 30% af frøene spiringsdygtige3. Frøene er vindspredte og bevarer kun spiringsdygtigheden i omkring 6 

måneder3. Frøene spirer mest villigt i lys og kimplanterne er følsomme overfor udtørring3. 

Forvekslingsmuligheder 

Purpur pampasgræs er tætbeslægtet med C. selloana. I Danmark dyrkes og forhandles flere sorter af C. 

selloana under navne som pampasgræs, amerikansk pampasgræs og dværgpampasgræs. Arterne kan 

primært adskilles på blomsterkarakterer1,2,4. I øvrigt kan C. selloana blive betydeligt højere end purpur 

pampasgræs4 og anses i Californien, hvor denne art også er introduceret og optræder invasivt, som mere 

invasiv end purpur pampasgræs5. 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Purpur pampasgræs er hjemmehørende i Sydamerika (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Peru). Arten er 

introduceret i mange lande med henblik på havebrug og i nogle lande også som foderplante og til 

erosionskontrol2. Purpur pampasgræs optræder i dag invasivt både i USA og på en del øer i Oceanien inkl. 

Australien og New Zealand. Arten er også introduceret til Sydafrika, hvor den ikke optræder invasivt på 

nuværende tidspunkt1,2. Arten er blev afprøvet som havebrugsplante i England, Irland og Frankrig for over 

100 år siden og igen fornyligt (2009) i England1. Arten har ikke spredt sig til naturen fra disse 

forsøgsmæssige dyrkninger1,2. Klimamæssigt vil arten imidlertid kunne etablere og sprede sig i store dele af 

Europa inklusive Danmark allerede under nuværende klimaforhold, hvis den introduceres1,2. I Sydamerika 

vokser purpur pampasgræs i bjergområder mellem 2800 og 3400m. Her danner den ofte store tætte 

bestande2. I New Zealand, Sydafrika, Australien og Californien, hvor arten har spredt sig fra 

introduktionsområderne findes den både i forstyrrede habitater (vejkanter, på dyrkede arealer, andre 

forstyrrede arealer) og i fx græsland, kyst- og indlandsklitter samt fyrreskov1,2. 

Score og baggrund 
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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 

3 3 3 2 2 1 11 14 

 

Spredningspotentiale: (3) 

Purpur pampasgræs producerer mange vindspredte frø og selvom frøene ikke er spiringsdygtige i mere end 

ca. ½ år giver det arten et stort spredningspotentiale. I Californien, hvor arten har været tilstede gennem 

mere end 150 år, har arten på trods af stor biotisk resistens mod invasion i krat-dominerede habitater, øget 

dækning med 20% over en periode på 9 år7. Såfremt arten introduceres eller spreder sig til Danmark vil den 

sandsynligvis kunne etablere og sprede sig, hvorfor den scores 3. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (3) 

I lande/områder, som fx Californien, hvor purpur pampasgræs er introduceret og har etableret sig findes 

den både i forstyrrede habitater men også i habitater af stor naturværdi, som fx græsland, kyst- og 

indlandsklitter samt fyrreskov1,2. Såfremt arten introduceres eller spreder sig til Danmark vil den potentielt 

kunne invadere levesteder af stor natur- og bevaringsværdi hvorfor den scores 3. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (3) 

I Californien angives purpur pampasgræs især at have negativ effekt på hjemmehørende arter, hvor arten 

har invadereret kyst- og indlandsklitter, der rummer mange sjældne og truede plantearter1,2. Detaljerede 

undersøgelser af artens invasionsbiologi afslører at purpur pampasgræs sammenlignet med pampasgræs, 

C. selloana, påvirker hjemmehørende arter i mindre udstrækning end denne5,6,7. Purpur pampasgræs er i 

dette miljø påvist at ændre det eksisterende økosystem signifikant både i forhold til sammensætningen af 

plantesamfund, men også i forhold til fauna; forskellige insekter og gnavere påvirkes således signifikant8. I 

horizon scanning for EU vurderes purpur pampasgræs som en art, der kan medføre høj risiko ved 

introduktion, primært baseret på artens konkurrenceevne, samt påvirkningen af økosystemfunktioner (se 

nedenfor)9. Hvis arten introduceres eller spreder sig til Danmark vil den potentielt kunne påvirke 

hjemmehørende og også truede arter negativt hvorfor den scores 3. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (2) 

Det formodes at invasion af purpur pampasgræs påvirker økosystemfunktioner så som vandhusholdning, 

næringsstofkredsløb og hyppighed af brand med deraf følgende økosystempåvirkninger men der findes 

ikke data som dokumenterer påvirkningen, derfor scores påvirkningen 2, da dokumentation af sådan 

påvirkning og omfang mangler men sandsynliggøres anekdotisk1,2.  

Økonomiske effekter: (2) 

Især i New Zealand har invasion af purpur pampasgræs haft betydelig effekt på træer i plantager, idet 

græsset konkurrerer med træerne om plads, næringsstoffer og vand1. Desuden medfører den øget risiko 
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for brand1. Dokumentationen for de økonomiske effekter er imidlertid meget begrænsede hvorfor de 

scores 2. 

Helbredseffekter: (1) 

Pollen fra græsset angives også at være allergent, men der foreligger ikke egentlig dokumentation for 

dette, hvorfor helbredseffekter scores 1. 

Samlet score = 14 
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