
 

 

 

 

 

Forekomst af Orobanche spp i Danmark og ana-

lyse for Orobanche spp i partier af frø 

Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug 

 

 

 Bo Melander og Peter Kryger Jensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

 

  



2 

 

Datablad  

Titel: Forekomst af Orobanche spp i Danmark og analyse for Orobanche spp i 

partier af frø 

Forfatter(e): Lektor Bo Melander og seniorforsker Peter Kryger Jensen, Institut for Agro-

økologi, AU 

Fagfællebedømmelse: Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, AU  

Kvalitetssikring, DCA: Specialkonsulent Stine Mangaard Sarraf, DCA Centerenheden, AU 

Rekvirent:  Landbrugsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) 

Dato for bestilling/levering: 05.10.2021 / 05.11.2021 

Journalnummer: 2021-0220711 

Finansiering:  Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Land-

brug og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet under ID nr. 1.51 ”Ydelsesaf-

tale Planteproduktion 2021-2024”. 

Ekstern kommentering:  Nej. 

Eksterne bidrag: Nej. 

Citeres som: Melander, B., Jensen, K., P. 2021. Forekomst af Orobanche spp i Danmark 

og analyse for Orobanche spp i partier af frø. 4 sider. Rådgivningsnotat fra 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, le-

veret: 5. november 2021. 

Rådgivning fra DCA:  Læs mere på https://dca.au.dk/raadgivning/ 

 

 

 

  



3 

 

Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, ønsket 

viden om forekomsten af Orobanche spp i Danmark og analyse for Orobanche spp i partier af frø, herun-

der 1) Forekommer Orobanche spp på danske produktionsarealer? 2) Hvordan kan man ved fx analyse 

eller rensning sikre, at et parti er fri for Orobanche spp? Hvis der ses forekomst af Orobanche spp på dan-

ske produktionsarealer: 3) I forbindelse med hvilke afgrøder ser vi forekomst af Orobanche spp i Dan-

mark? 4) Vil man ved en markkontrol af en frømark i aktiv vækst kunne se eventuel forekomst af Oroban-

che spp? 

Besvarelse 

Forekomst af Orobacnhe spp. i Danmark 

Slægten Orobanche kaldes Gyvelkvæler-slægten, tilhører Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaeae). Kun ar-

ter inden for Gyvelkvælerslægten er forekommende i Danmark. Arterne er alle klorofylløse, helsnyltende 

og værtspecifikke planter. De fremstår enten hvidlige eller rødbrune og er derfor meget nemme at adskille 

fra andre plantearter. 

Ifølge den seneste større floraundersøgelse i Danmark er 6 gyvelkvælerarter blevet observeret (Atlas Flora 

Danica (AFD) 2015 (redaktører Per Hartvig & Peter Vestergaard) bind 3, side 694 – 696): 

1) Stor Gyvelkvæler (Orobanche elatior) fundet i 11 ruder (0,7 %) og angives som næsten truet på den 

danske rødliste 2010. Planten er fredet og forekommer primært på alkalisk græsland. Snylter på 

kurvblomstrede arter. 

 

2) Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava) fundet i 2 ruder (0,2 %) og kun fra Utterslev mose i København 

(Kbh). Snylter på Rød Hestehov.   

 

3) Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae) fundet i 23 ruder (1,5 %); 5 ruder på Fyn og 18 ruder 

på Sjælland primært Kbh. Snylter på Vedbend i parker, anlæg, haver og kirkegårde, men ikke vilde 

Vedbendplanter. Arten er i fremgang. 

 

4) Berberis-Gyvelkvæler (Orobanche lucorum) fundet i 2 ruder (0,2 %); én i forstbotanisk have i Aarhus 

og én på Frederiksberg i Kbh. Snylter på Berberis og Rubus. 

 

5) Røllike-Gyvelkvæler (Orobanche purpurea) fundet i 2 ruder (0,2 %); én ved 4536 Hellesklint på Røs-

næs og én ved 5742 Hald i et sommerhusområde. Snylter på røllike og malurt. Arten er fredet og 

opført på den danske rødliste 2010. 

 

6) Tidsel-Gyvelkvæler (Orobanche reticulata) fundet i 2 ruder (0,2 %); én ved 3140 Hansted ved Hor-

sens og én ved 3927 Allerup Torup. Arten snylter på Kål-tidsel i Danmark, er fredet og opført på den 

danske rødliste 2010. 

 

Tidligere fundne gyvelkvæler-arter som ikke er blevet genfundet i AFD-undersøgelsen: 
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7) Kløver-Gyvelkvæler (Orobanche minor) blev sidst observeret ved Stangerup på Falster i 1978. Snyl-

ter på plantearter af ærteblomstfamilien, især kløverarter Arten synes forsvundet fra den danske 

flora. 

8) Bittermælk-Gyvelkvæler (Orobanche picridis) blev sidst observeret på Faxe kalkbanke i 1978. 

Gyvelkvælerarterne er forekommende i Danmark, men er generelt meget sjældne og forekommer kun på 

helt specielle lokaliteter uden for landbrugsarealer i omdrift, hvilket også bekræftes af botaniker Peter Wind, 

Institut for Ecoscience og Biodiversitet, Aarhus Universtitet Den nævnte tilstedeværelse af Orobanche-arter 

i DK skal ifølge CABI således henføres til ovenstående arter. Arterne er flerårige og tåler ikke jordbearbejd-

ning, gødskning og herbicider, og de snylter kun på specifikke plantearter, som for det meste ikke har nogen 

dyrkningsmæssig interesse. Stor Gyvelkvæler, som kan snylte på kurvblomstrede arter, er ikke observeret i 

forbindelse med frøavl af morgenfruer, krysantemum eller skorzonerrod. Gyvelkvæler-arterne er karakteri-

seret ved at producere store mængder af frø med meget lille frøstørrelse. For Stor Gyvelkvæler er tusind-

kornsvægten på kun 0,0049 gram (https://wssa.net/wp-content/the-

mes/WSSA/WorldOfWeeds/orobanche.html). 

Konklusion 

Konklusioner vedr. de specifikke spørgsmål 

1) Forekommer Orobanche spp på danske produktionsarealer? Nej 

2) Hvordan kan man ved fx analyse eller rensning sikre, at et parti er fri for Orobanche spp? Det er meget 

lidt sandsynligt, at frø af gyvelkvælerarter vil kunne optræde i frøpartier. Skulle det alligevel ske, vil de 

almindelige renseteknikker nemt kunne fjerne dem pga. af deres meget lille størrelse. 

3) I forbindelse med hvilke afgrøder ser vi forekomst af Orobanche spp i Danmark? Gyvelkvælerarter 

optræder ikke i danske afgrøder. 

4) Vil man ved en markkontrol af en frømark i aktiv vækst kunne se eventuel forekomst af Orobanche 

spp? Ja, meget let. Stængler, blade og blomsterstande er hvidlige til rødbrune og morfologisk helt for-

skellige fra frøafgrøder. Blomsterstanden er et karakteristisk, aflangt, lancetformet og endestillet aks. 
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