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Japansk humle (Humulus scandens) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Humulus scandens (Lour.) Merr. 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Humulus japonicus Siebold & Zucc. 

  Antidesma scandens Lour. (baisonym) 

Kaldenavn: japansk humle 

Beskrivelse 

Planten er en enårig klatreplante, der spirer i det tidlige forår. Bladene er 5-12 cm, modsatte og lyst grønne, 

håndsnitdelte med 5-7(-9) afsnit1. Blomsterne er særkønnede. Hanblomsterne sidder i en grenet 15-25 lang 

top og hunblomsterne danner et oval, kegleformet aks1. Arten formerer sig udelukkende ved frø og kan 

producere betydelige mængder frø (256 ±432 frø pr. m2)1. Frøene mangler vedhæng til aktiv spredning og 

falder umiddelbart ned. Den vigtigste spredningsvej er via vand. Planten klatre i/over træer og buske. Den 

overgror eksisterende plantevækst og kan udkonkurrere hjemmehørende arter især i fugtige habitater. 

Forvekslingsmuligheder 

Der kendes tre arter tilhørende slægten Humulus: H. scandens, H. lupulus og H. yannamensis. Kun humle, H. 

lupulus, forekommer i Danmark. Japansk humle kan adskilles fra humle på en lang række karakterer. Disse 

er opsummeret i tabel i risikovurderingen1. De to arter kan ikke krydsbestøve. 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Arten er hjemmehørende i Asien (Kina, Taiwan, Japan, Korea, Østlige Rusland og Vietnam) og er blevet 

introduceret til både Nordamerika og Europa. Planten er blevet introduceret til dyrkning i haver og parker. 

I Europa forekommer arten i Frankrig, Ungarn, Italien, Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Rumænien, 

Slovenien, Schweiz og Ukraine. Kun i de tre førstnævnte lande optræder arten i dag invasivt. I de øvrige 

lande er arten udelukkende observeret men har ikke etableret sig1. Arten anses for naturaliseret i Serbien. 

Både hvor arten er hjemmehørende og hvor den er introduceret forekommer den primært langs vandløb 

og floder1. Arten forventes under fremtidige klimascenarier at blive mindre hyppig, hvor den i dag udgør de 

største problemer, men at optræde mere hyppigt i de tilgrænsende lande. Arten forventes ikke at etablere 

sig i Danmark, heller ikke under relevante fremtidige klimascenarier1. 

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. 
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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) 

Planten producerer mange frø, der primært spredes via vand1. Hvis der ikke er strømmende vand hvor 

planten vokser er spredningsafstanden meget kort. Arten kan ikke etablere sig Danmark hverken i dag eller 

under relevante fremtidige klimascenarier, hvorfor den scores 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Overalt hvor arten er introduceret forekommer den primært i forstyrrede habitater langs vand og veje, men 

den kan også invadere åben skov, våde enge, og kan her udgøre en trussel mod hjemmehørende arter 

inklusive truede arter. Da arten ikke forventes at kunne etablere sig i Danmark scores levesteders 

bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

I USA danner arten tætte bestande, der overgror eksisterende plantevækst og angives at udkonkurrere 

hjemmehørende arter1. Der mangler dog data til dokumentation af dette. I Ungarn er det især tagrørs- og 

pilebevoksninger, der overgros og i Frankrig, hvor arten har invaderet artsrige plantesamfund langs floder, 

er der især set effekt på tidlige forårsarter som påvirkes negativt. Da arten ikke forventes at kunne etablere 

sig i Danmark scores påvirkningen på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da arten ikke forventes at kunne etablere sig i Danmark scores påvirkningen på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da arten ikke forventes at kunne etablere sig i Danmark scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da arten ikke forventes at kunne etablere sig i Danmark scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 

 

Kilder 

1 EPPO 2018. Pest Risk Analysis for Humulus scandens (Lour.) Merr. 

 


