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Japansk klatrebregne (Lycodium japonicum) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er1,2 

  Hydroglossum japonicum (Desv.) Steud. 
Lygodidum pubescens Kaulf. 
Lygodium japonicum var. microstachyum (Desv.) C.Chr & Tardieu 
Lygodium chaerophylloides Desv. 
Lygodium cochinchinense (Poir.) Desv. 
Lygodium dissectum Desv. 
Lygodium japonicum f. elongata Alderw. 
Lygodium mearnsii Copel. 
Lygodium microstachyum Desv. 
Lygodium microstachyum var. glabrescens Nakai 
Lygodium tenue Blume 
Ophioglossum japonicum Thunb. 

 

Kaldenavn: Japansk klatrebregne 

Beskrivelse 

Japansk klatrebregne er en flerårig bregne, der kan klatre i andre træer og buske, og eventuelt krybe på 

jorden. Den klatrer op til 30 meter. Planten har vidtforgrenede underjordiske rhizomer hvorfra der udgår 

talrige overjordiske stængler. Den danner tætte måtter og overgror ofte andre arter. Bregnens blade er 

uregelmæssigt dobbelt fjersnitdelte og lige brede og lange, typisk omkring 12 cm. Arten formerer sig ved 

sporer og er selvbefrugtende. Sporerne er spiringsdygtige op til fem år1. Overjordiske plantedele tåler ikke 

nattefrost. 

Forvekslingsmuligheder 

Japansk klatrebregne er tætbeslægtet med L. microphyllum, som den primært kan adskilles fra på baggrund 

af morfologiske karakterer (bladform)1. 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Arten er hjemmehørende i Sydøstasien, hvor den forekommer i mange lande2. Den primære spredningsvej 

uden for det naturlige udbredelsesområde er via anvendelsen som have- og landskabsplante. Arten har 

desuden et meget stort spredningspotentiale da den producerer store mængder af sporer, der kan 

transporteres meget langt. Japansk klatrebregne er introduceret til mange lande og har etableret sig i bl.a. 

Nordamerika, Australien, Sydafrika og andre dele af Asien. Arten optræder invasivt i mange amerikanske 

stater. Arten findes ikke i Europa og således heller ikke i Danmark. Hvis planten introduceres til Europa vil 

den under nuværende og relevante fremtidige klimascenarier kunne etablere sig i mange lande. I Danmark 

vurderes den at kunne etablere sig omkring 2070 ved klimascenariet RCP8.5, dvs. hvor udslip af klimagasser 

forbliver uændret i hele det 21. århundrede.  

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 alle scorer for de 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 japansk klatrebregne hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark inden for de kommende 10 år scores spredningspotentialet 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Da japansk klatrebregne hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark inden for de kommende 10 år scores levestedets bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Da japansk klatrebregne hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark inden for de kommende 10 år scores påvirkning på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da japansk klatrebregne hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark inden for de kommende 10 år scores påvirkning på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da japansk klatrebregne hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark inden for de kommende 10 år scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da japansk klatrebregne hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark inden for de kommende 10 år scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 
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