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Virginsk kostegræs (Andropogon virginicus) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Andropogon virginicus L. sensu Campbell (2003) 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Holcus virginicus (L) Steudel 

  Sorghum virginicum (L.) Kuntze 

Kaldenavn: Virginsk kostegræs 

Beskrivelse 

Virginsk kostegræs er en flerårig græs, der danner tætte tuer. Arten er en C4 græs. Den bliver mellem 0,5 

og 2 m høj1. Bladene er op til 50 cm lange, 1,7-6,5 mm brede, glatte med svagt håret rand ved basis. 

Blomsterstanden består af mange småaks, der hver er 2-3,5 cm lange1,2. Arten formerer sig udelukkende 

ved frø. Krydsbestøvning, såvel som selvbestøvning i kleistogame blomster, dvs. blomster der aldrig åbner 

sig, forekommer1, 2. Krydsbestøvede blomster er vindbestøvede. Arten producerer mange frø – op til 1800 

frø pr småaks forekommer2. Frøene spredes med vinden, men dyr og mennesker kan også bidrage til 

spredning. Planten blomster når den er 2-3 år. Plantens levetid er typisk 3-5 år. Arten har frøbank. Frøene 

spirer oftest i forstyrret jord efter kuldepåvirkning1,2. Planten akkumulerer meget dødt plantemateriale og 

er tilpasset brand som fremmer spiring af nye skud1,2. Virginsk kostegræs vokser overvejende på sur, 

næringsfattig jord1,2.Virginsk kostegræs har allelopati3. Virginsk kostegræs invaderer ret forskellige 

habitater og er fundet i græsland, skov, hede og vådområder, samt på arealer, der er forstyrrede af 

menneskelige aktiviteter2. Underarten A. virginicus var. virginicus, der anses for mest invasiv, optræder 

primært i forstyrrede habitater2. 

Forvekslingsmuligheder 

Virginsk kostegræs regnes til sektionen Leptogon, der omfatter ni tætbeslægtede arter (A. virginicus 

komplekset), inden for den store slægt Andropogon. Den varietet, der findes på forstyrrede områder hvor 

arten er hjemmehørende og som er introduceret til Europa, er A. virginicus var. virginicus1. I Frankrig og 

Sverige forekommer den beslægtede art Andropogon gerardii. Andropogon glomeratus er fundet én gang i 

Belgien og Schizachyrium scoparium én gang i Holland. Arterne adskilles primært på blomsterkarakterer. 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Virginsk kostegræs er hjemmehørende i store dele af Nord-, Mellem- og Sydamerika, fra Ontario, Canada, 

mod syd til Colombia. Arten er introduceret til resten af Nord- og Sydamerika, Asien, Europa og Oceanien. I 

Europa er den i 2006 utilsigtet introduceret til en militærbase i Gironde i Frankrig, hvor den har etableret 

sig og anses for invasiv, og er under spredning i det sydvestlige Frankrig1,2. Uden for EU er den introduceret 

til Rusland2. Hvor arten er hjemmehørende optræder den som ukrudt i dyrkede marker, ligesom det er 

tilfældet hvor den er introduceret. Planter og især frø sælges kommercielt. Frø kan også transporteres fx 

som forurening i græsfrøblandinger, med dyrefoder og med maskinel. Introduktionen til militærbasen i 

Sydfrankrig formodes at være sket via forsendelse af ammunition1,2. Arten forekommer ikke i Danmark i 

dag og det er heller ikke sandsynligt at den vil kunne etableres i Danmark end ikke under klimascenarier, 

hvor emission af drivhusgasser ikke reduceres i det 21’ende århundrede (RCP8.5)1,2. 
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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) 

Selvom arten producerer mange frø, der via forskellige transportveje kan introduceres i Danmark, er det 

ikke sandsynligt at den vil kunne etableres i Danmark end ikke under fremtidige klimascenarier, hvor 

emission af drivhusgasser ikke reduceres i det 21’ende århundrede (RCP8.5)11. Arten scores derfor 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Virginsk kostegræs kan etablere sig i en række habitater, men klarer sig langt bedst på sur jordbund og 

under næringsfattige forhold1,2. Underarten A. virginicus var. virginicus, der anses for mest invasiv, 

optræder primært i forstyrrede habitater2. Da arten ikke forventes at etablere sig i Danmark scores 

levestedets bevarings- og naturværdi til 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Virginsk kostegræs er en stærk konkurrent på næringsfattig jord og hæmmer dannelsen af rodknolde hos 

ærteblomstrede arter3. Virginsk kostegræs har allelopatisk påvirkning på andre plantearter og er påvist at 

hæmme spiring af en række græsser og bl.a. hvidkløver3. På næringsfattige jorde kan virginsk kostegræs 

således danne et relativt stabilt og artsfattigt plantedække og hæmme etablering af andre plantearter3. 

Virginsk kostegræs vurderes i horizon scanning for EU, som en art, der kan medføre høj risiko ved 

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

nedenfor)4. Græssende dyr undgår arten2. Da arten ikke forventes at kunne etablere sig i Danmark scores 

påvirkningen af hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Virginsk kostegræs kan potentielt ændre successionsprocesser idet den antages at forøge hyppigheden af 

brand, forårsage erosion og påvirke hydrologien, antagelserne er dog primært anekdotiske og der mangler 

data omkring påvirkning af økosystemprocesser1,2. Da arten ikke forventes at kunne etablere sig i Danmark 

scores påvirkningen af økosystemfunktioner 1,  

Økonomiske effekter: (1) 

Der findes ingen studier af økonomiske effekter af arten, men virginsk kostegræs anses for at være af ringe 

økonomisk værdi som græsning/foder. Arten udkonkurrerer desuden hjemmehørende arter, der har højere 

værdi som græsning og foder2. Næringsværdien kan øges ved planlagt afbrænding, der fremmer dannelsen 

af unge skud, som dyrene gerne spiser. Nogle underarter i A. virginicus komplekset kan overføre vira 
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(’maize dwarf mosaic virus’, ’Switchgrass mosaic virus’, ’ sugarcane mosaic virus’) til majs hhv. sukkerrør1,2. 

EPPO anslår at der er betydelig økonomiske effekter forbundet med kontrol af arten2. Da der ikke foreligger 

nogen dokumentation for økonomiske effekter scores effekten 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Der findes ingen dokumentation for helbredseffekter hvorfor arten scores 1. 

Samlet score = 6 
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