
Hold øje med 
planteskadegørere 
i din have

ROSE ROSETTE VIRUS
Angriber roser og kan være ganske 
ødelæggende. Symptomerne er 
tæt og kompakt skuddannelse 
(”heksekost”) og en kraftig rød-
farvning. Skuddene kan også få 
unormalt mange, tætsiddende torne. 
Sygdommen overføres med en lille 
mide og kan også spredes ved pod-
ning. Den kan blive indslæbt med 
inficerede planter. Sygdommen og 
miden er indtil videre kun kendt fra 
Nordamerika. 

ASIATISK CITRUSTRÆBUK
Anoplophora chinensis

En iøjnefaldende, 2,5 – 3 cm stor, sort 
bille med hvide aftegninger og meget 
lange følehorn. Den angriber mange 
forskellige vedplanter, heriblandt 
ahorn, æble og andre træer, man dyr-
ker i haven. Det er larven, der skader 
træerne. Den gnaver gange inde i 
stammen. Huller efter nyklækkede 
biller ses nederst på stammen og på 
rødder. Den findes i Asien, hvorfra 
den kan komme til Danmark med 
levende planter. Den er fundet enkelte 
gange i Danmark. KEUROPÆISK VISNESKIMMEL

Phytophtora ramorum

En svamp, der især findes på Rhodo-
dendron og Viburnum. Ved højt 
smittetryk kan den også angribe bøg 
og eg. Symptomerne er visne dele 
af knopper og blade, som breder 
sig fra bladstilken eller bladspidsen. 
Symptomerne kan forveksles med 
udtørringsskader. På stammer kan 
der være store, blødende sår. Syg-
dommen er fundet i Danmark. Det er 
vigtigt at holde øje med sygdommen, 
især ved indførsel, nethandel og 
bytte af Rhododendron. K

BØLLEBLADRUST
Thekopsora minima

En svamp, der angriber planter af 
de amerikanske storfrugtede blåbær. 
Svampen laver gule plamager på 
undersiden af bladene. Det er svampe-
sporer, der spreder sygdommen. 
Angrebne blade visner og falder af. 
Sygdommen går ud over frugt-
sætningen. Bøllebladrust er kommet 
til Europa fra Nordamerika, og den 
kan sprede sig til Danmark med 
importerede blåbærplanter.

JAPANBILLE
Popillia japonica

Japanbillen er et af de værste 
skadeinsekter på haveplanter. Den 
er fundet flere gange i Europa. Den 
kan sprede sig ved at flyve og med 
planter, varer og transportmidler. 
Billen er 10-12 mm lang og ligner en 
lille oldenborre. Den kan kendes på 
de tydelige, hvide hårduske langs 
siderne. De voksne biller vil kunne 
findes på mange forskellige planter i 
pryd- og nyttehaven, hvor den æder 
blade, blomster og frugter. K
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BLÅBÆRKRÆFT
Diaporthe vaccinii

Sygdommen skyldes en svamp, 
der især angriber de amerikanske 
storfrugtede blåbær-arter. Også 
tranebær kan angribes. Angrebne 
planter visner fra skudspidserne 
og ned. Svampen kan afsløres ved
små sorte prikker (frugtlegemer). 
Sygdommen er endnu ikke fundet 
i Danmark, men den er fundet i flere 
af vores nabolande på blåbærplanter 
importeret fra USA. K
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Mange skadedyr og sygdomme på planter 
forekommer helt almindeligt i Danmark. Andre 
er særligt alvorlige og er karantæneskadegørere. 

I denne folder kan du læse om 10 alvorlige 
skadegørere, du kan risikere at finde i haven. De 
er enten karantæneskadegørere (K) eller nogle, 
vi holder særligt øje med. De er udvalgt efter 
genkendelighed og relevans for Danmark.

Fund af karantæneskadegørere 
skal anmeldes.

Sammen sikrer vi sunde planter



Landbrugsstyrelsens 
arbejde

Vi arbejder for at sikre sunde planter i danske gartnerier 
og planteskoler, hos danske landmænd og i den danske 
natur. Det er vigtigt at værne om vores natur- og kultur-
landskab samt planteproduktionen og beskytte vores 
planter mod alvorlige sygdomme og skadedyr. 

Vi har fokus på særligt alvorlige sygdomme og skadedyr, 
som vi forsøger at holde ude af Danmark og EU. De kaldes 
karantæneskadegørere. Hvis vi finder dem, skal vi sørge 
for at bekæmpe dem, så de ikke spreder sig.

Sådan arbejder vi på at sikre sunde planter:

• Vi kontrollerer handel med frø og planteprodukter  
 ved import og eksport for at undgå, at der kommer  
 nye skadedyr og sygdomme til Danmark eller  
 andre lande.

• Vi fører tilsyn med planteskoler og gartnerier.

• Vi overvåger, om der er nye sygdomme og skadedyr  
 i vores natur, skove og parker. Resultatet fortæller os  
 om planternes sundhed i Danmark.

• Vi samarbejder med andre lande for at sikre  
 plantesundheden. Plantesygdomme kender  
 ingen grænser.

• Vi inddrager forskere og borgere i vores arbejde  
 – vi har også brug for din hjælp.

Hvis du opdager en af skadegørerne i denne folder, skal 
du anmelde fundet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 
www.plantesundhed.dk.  Her kan du også læse mere  
om planteskadegørere.

K: karantæneskadegører

lbst.dk

BLOMMEPOX
Sharka-virus

En virussygdom, der  
angriber blommetræer  
og andre arter af sten- 
frugter, som fersken,  
mandel og kirsebær.  
Den kan ødelægge høsten, 
da frugterne smager  
dårligt eller falder af træet, 
før de er modne. 
Symptomerne er lyse ring-
formede pletter på frugter 
og blade. Sygdommen 
findes i Danmark.  
Den bliver indimellem 
fundet i planteskoler i 
Danmark, hvorfra den 
kan spredes til haverne. 
Angrebne planter skal 
destrueres. K

BIRKEPRAGTBILLE
Agrilus anxius

Ca. 12 mm lang, kobber- 
bronzefarvet bille, der 
angriber birketræer. Dens 
larver gnaver gange under 
barken, så tilførslen af 
vand og næringsstoffer  
til træet blokeres.  
Træerne kan gå ud i løbet 
af kort tid. Symptomer på 
angreb er karakteristiske 
D-formede huller i barken 
og slyngede gange under 
barken. Den lever i  
Nordamerika og kan  
spredes med træ. K
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FUCHSIAGALMIDE 
Aculops fuchsiae 

Mikroskopisk, ormelignende 
mide, som man først  
opdager, når der kommer 
symptomer på fuchsia- 
planterne. Mideangreb giver 
misdannelse af skud og  
blade i vækstpunkterne. 
Angreb ses både på de  
storblomstrede fuchsia- 
hybrider og på hækfuchsia.  
Galmiderne stammer fra 
USA, men er kommet til  
Europa ved privat indførsel af 
fuchsia. Miden har i England 
skabt store problemer i  
dyrkningen af fuchsia. K
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RØDHALSBUK
Aromia bungii

En ca. 4 cm stor bille, der 
er let genkendelig på sin 
røde ”krave”.  Den angriber 
en række frugttræer, bl.a. 
blomme og kirsebær og 
andre Prunus-arter. Dens 
larver lever under barken, 
hvor de laver lange gange, 
der kan få træet til at gå ud. 
Billen er endnu ikke set  
i Danmark, men den er  
fundet flere steder i  
Europa, bl.a. i Tyskland. K
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