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foranstaltninger. Baggrunden for bestillingen er, at der er konstateret angreb af ka-
rantæneskadegøren Xylella fastidiosa på flere træagtige værtplanter i et større områ-
de i Italien.  
 
I besvarelsen er der givet en vurdering af de største risici for introduktion og etable-
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Vurdering af relevansen af bakterien Xylella fastidiosa og dens vektorer for danske forhold 

Af Ole Kilpinen og Steen Lykke Nielsen, Institut for Agroøkologi, AU 
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Introduktion 

Baggrunden for bestillingen af forskningsbaseret myndighedsrådgivning med titlen ”Vurdering af 
relevansen af bakterien Xylella fastidiosa og dens vektorer for danske forhold” er iflg. bestillingen følgende: 
Der er konstateret angreb af karantæneskadegøreren Xylella fastidiosa på flere træagtige værtplanter i et 
større område i Italien. Som følge heraf pågår der drøftelser i EU om mulige hasteforanstaltninger til 
hindring af, at bakterien spreder sig i EU. Et element kan være en pligt til overvågning i EU 
medlemslandene. 

Der blev d. 5. december 2013 afholdt et møde om forventningsafstemning mellem Lis Tanderup Stenstrup, 
Eigil de Nergaard og Jørgen Søgaard fra NAER og Steen Lykke Nielsen fra AU. På mødet blev oplyst, at der 
foreligger et helt nyt opdateret ”Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk 
reduction options for Xylella fastidiosa” (Anon. (4) 2013) og et minireview fra 2010 (Janse & Obradovic 
2010). Der var enighed om, at disse to artikler er så nye og omfattende, at de vil udgøre grundstammen i 
svaret fra AU suppleret med relevante artikler for uddybende detaljer. 

X. fastidiosa er en bakterie med mange værtsplanter både blandt enårige, toårige og flerårige planter og 
blandt urter og vedagtige planter. X. fastidiosa lever udelukkende i planternes xylem, både i blade, grene og 
rødder, hvor en kombination af opformering af bakterier og plantens produktion af bl.a. callose forårsager 
blokering af xylemet med efterfølgende visnesyge, som kan udvikle sig til visne bladkanter, bladdød, 
grendød, hæmmet vækst, nedvisning og plantedød. X. fastidiosa spredes med xylem-sugende insekter, især 
småcikader og skumcikader.  
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Underarter af X. fastidiosa med værtplanter, som kan have betydning for Danmark 

Følgende underarter af X. fastidiosa og deres vigtigste værtsplanter, som udvikler symptomer er beskrevet 
(Janse & Obradovic 2010): 

X. fastidiosa subsp. fastidiosa angriber vin, lucerne, mandel og ahorn, kirsebær, Genista sp. (visse), Cercis 
occidentalis. 

X. fastidiosa subsp. multiplex angriber mandel, platan, fersken, blomme (Prunus domestica og P. cerasifera) 
abrikos, oliven, Vinca sp., Quercus palustris, Q. rubra, Q. laevis, platan, Ulmus americana, U. crassifolia, 
Fraxinus pennysylvanica, Encilia farinose, Salvia mellifera, Liquidambar styraciflua, Cercis canadensis, C. 
occidentalis, Ambrosia trifida, Ratibida columnaris, Laegerstroemia indica, solsikke og ginkgo. 

X. fastidiosa subsp. pauca angriber citrus og kaffe. 

X. fastidiosa subsp. sandyi angriber nerie, daglilje (Hemerocallis), Jacaranda og magnolie (grandiflora) 

X. fastidiosa subsp.  tashke angriber Chitalpa tashkentensis (pryd-træ). 

Derudover er der beskrevet mange inficerede værtplanter, hvor undersøgelserne primært har været 
fokuseret på subsp. fastidiosa, men også nogle færre undersøgelser, hvor X. fastidiosa ikke er henført til 
underart (Anon. (1), 2013). Disse arter omfatter mange vilde planter (ukrudtsarter), både græsser og urter. 
X. fastidiosa forekommer også symptomløs (latent) i mange planter.  De for danske forhold vigtigste 
værter, som ikke allerede er nævnt ovenfor, er vedben, bynkeambrosie, Acer negundo, Vinca major, V. 
minor, flyvehavre, vinterportulak, Cotonoaster rotundifolia, alm. byg, gold byg, markstenkløver, mynte sp., 
engrottehale, enårig rapgræs, ferskenbladet pileurt, snerle-pileurt, kruset skræppe, ru svinemælk, syrén, 
rødkløver og hvidkløver.  

X. fastidiosa er desuden påvist i slægterne Rubus, Pyrus og, Sambucus, men ikke i dansk dyrkede arter. 

X. fastidiosa i det angrebne område i Italien er henført til underarten pauca (personlig information fra Lis 
Tanderup Stenstrup). Hvis det er korrekt, kan denne underarts værtsspektrum udvides fra citrus og kaffe til 
også at omfatte nerie, oliven, eg, mandel, Malva parviflora, Portulaca oleracea (vild portulak) og Sorghum 
alepensis.  

Konklusion: Der findes mange værtsplanter for X. fastidiosa i Danmark, både blandt dyrkede og vilde 
planter. Specifikt for underarten pauca er der ikke udført ret mange undersøgelser af værtsplantespektret, 
men blandt de nævnte arter er det primært oliven, mandel og nerie importeret som prydplanter, som er 
interessante. Vild portulak er meget sjældent forvildet i Danmark. Blandt de arter af eg, som generelt er 
nævnt som værtsplanter er rødbladet eg (Quercus rubra), som dyrkes som prydtræ i Danmark, nok den 
mest interessante. De to almindeligt forekommende egearter: stilkeg og vintereg er ikke inkluderet i 
listerne over værtsplanter, men da der for X. fastidiosa er angivet, at den har 8 arter af eg som 
værtsplanter, må det formodes, at bakterien også kan angribe stilkeg og vintereg. Den samme konklusion 
kan antageligt drages for mange andre planteslægter. 
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Vintertemperaturens mulige indflydelse på Xylellas mulighed for at etablere sig i Danmark 

X. fastidiosa er en varmeelskende bakterie, som har vækstoptimum ved 28 °C som in vitro-kultur. X. 
fastidiosa subsp. fastidiosas udbredelse i Nordamerika er begrænset til områder, hvor den gennemsnitlige 
vintertemperatur er over 1°C. Dette er blevet udlagt som, at vintertemperaturen begrænser X. fastidiosas 
udbredelse (Lieth et al. 2011).  

Der foreligger forsøg, som viser, at X. fastidiosa i vin (Purcell 1980, Lieth et al. 2011) og platan 
(Henneberger et al. 2004) i vinterdvale kan elimineres ved kuldebehandling. Der er påvist en sammenhæng 
med, at jo lavere temperatur planterne har været udsat for, jo færre inficerede planter findes 
efterfølgende. Kuldebehandlingen virker bedre på skud end på rødder i planter, der gror i jord (dvs. ikke i 
potter). 

I et forsøg med inficerede vinplanter placeret ved -5°C i 5 mdr. i et vækstkammer blev 56% og100% af 2 
vinsorter kureret (X. fastidiosa kunne ikke efterfølgende påvises i planterne). I et markforsøg, hvor den 
gennemsnitlige minimumstemperatur over 3 år var -0,4°C, blev alle inficerede vinplanter kureret (Lieth et al 
2011). I et andet markforsøg på 5 forskellige lokaliteter blev der fundet det samme negative sammenhæng 
mellem gennemsnitlig vintertemperatur og hvor mange planter, der blev kureret (Purcell 1980). 

Konklusionen er, at der foreligger meget få undersøgelser af sammenhæng mellem kuldebehandling og 
eliminering af X. fastidiosa, og at de er udført med vinplanter og platan. Resultaterne viser dog entydigt, at 
jo lavere temperatur, jo bedre virkning og at behandling med lave temperaturer over flere måneder kan 
eliminere bakterien. Et resultat (Henneberger et al. 2004) peger på, at bakterien undertiden kan overleve i 
rødderne, antageligt fordi temperaturen i jorden er højere end i luften, hvorefter bakterien om foråret 
føres op i grenene igen i xylemet. 

Middeltemperaturen i Danmark er +1,6°C i december og 0°C i januar og februar, og 
middelnattemperaturen er i de samme måneder -0,7°C, -2,9°C og -2,8°C. Det vil antageligt hæmme og i 
nogle tilfælde kunne eliminere X. fastidiosa i grene og stammer, men bakterien vil antageligt kunne 
overleve i dybe rødder. 

Konklusion: Den danske vintertemperatur vil utvivlsomt hæmme X. fastidiosas vækst i inficerede planter og 
antageligt også eliminere bakterien i mange tilfælde. Det, at udbredelse af X. fastidiosas subsp. fastidiosa i 
Nordamerika er begrænset til områder, hvor den gennemsnitlige vintertemperatur er over +1°C, 
understøtter denne konklusion.  

 

Danske vektorer eller nærtbeslægtede arter som mulige vektorer 

Det antages, at alle xylem-sugende insekter i princippet kan fungere som vektor for X. fastidiosa, specielt 
arter af småcikader (Cicadellidae) og skumcikader (Cercopidae). Janse og Obradovic (2010) omtaler specielt 
to arter, grøn sumpcikade (Cicadella viridis) og alm. skumcikade (Philaenus spumarius), som sandsynlige 
vektorer i Sydeuropa. Begge disse arter er også almindeligt forekommende i Danmark.  

C. viridis forekommer specielt i fugtige områder, hvor den suger xylem-væske på siv, star og græsarter, men 
den kan også angribe frugttræer, vin, hvede, sukkerroe mm. Kun en yderligere art i DK af slægten Cicadella 
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er C. lasiocarpae, som kun er set på Bornholm (Anon. (2), 2013;  Ossiannilsson, 1981), hvor den findes i 
moser på trådstar (Carex lasiocarpa) og derfor næppe er en vigtig vektor. 

P. spumarius er meget almindelig og findes over stort set hele landet, da den er meget bred i sit valg af 
værtsplante, men ses specielt på tokimbladede. Ingen andre arter i DK tilhørende slægten Philaenus. 

Begge arter har vinger som voksne, men bevæger sig normalt ikke over store afstande. 

I USA er det kendt, at der er forskel på, hvor effektive forskellige vektorarter er til at overføre smitten, og at 
der er forskel på effektiviteten af overførsel med samme vektor på forskellige arter af værtsplanter. 
Tilsvarende viden er ikke tilgængelig for europæiske vektorer. 

Konklusion: Hvis X. fastidiosa skulle blive indført til Danmark, vil der være potentielle vektorer naturligt 
forekommende. 

 

Danske vektorers vinteroverlevelse 

Alle europæiske vektorer overvintrer som æg, og da X. fastidiosa ikke overføres transovarialt, betyder det, 
at der ikke sker nogen smitteoverførsel i det tidlige forår, hvilket reducerer spredningen betydeligt. Janse 
og Obradovic (2010) nævner dette som en mulig årsag til, at X. fastidiosa på daværende tidspunkt ikke var 
kendt etableret i Europa. 

C. viridis overvintrer som æg, specielt på lysesiv. P. spumarius overvintrer også som æg, men disse lægges 
på mange forskellige arter af træer, buske eller urter, endog på dødt plantemateriale.  

X. fastidiosa overføres heller ikke fra et insektstadie til et andet, og da det er de vingede voksne individer, 
som står for størstedelen af spredningen, skal en voksen vektor altså først suge på en inficeret plante, før 
den er i stand til at overføre smitten til andre planter. 

Konklusion. Danske vektorer skal ny-inficeres med X. fastidiosa hver eneste sæson, så risikoen for 
spredning af X. fastidiosa i Danmark afhænger af forekomsten og udbredelsen af bakteriesmittede 
værtsplanter. 

 

Findes der feromoner til monitering af mulige vektorer? 

I USA sælges feromonfælder til Scaphoideus titanus, en art der tilhører småcikaderne, men der er ikke 
tilgængelig information om feromoner til europæiske cikadearter. 

Flere faktorer taler imod, at feromoner er en god løsning til monitering for import af X. fastidiosa.  

• Først og fremmest er det et problem, at der er så mange potentielle vektor-arter, som sandsynligvis 
bruger forskellige feromoner. Der er ingen beskrivelser af generelle attraktanter, som har effekt på 
alle arter, men det er i det hele taget ikke et område, der er arbejdet meget med. 



5 
 

• Cikader er generelt dårlige flyvere, og derfor kan man ikke forvente at tiltrække dem over store 
afstande. 

• De mest sandsynlige sydeuropæiske vektorer findes også i DK, hvilket betyder, at et positivt fund 
ikke nødvendigvis betyder, at det er et importeret individ. 

 

Konklusion: Brug af feromonfælder for at monitere for X. fastidiosa i vektorer anbefales ikke. 

 

Fremskrevne klimaændringer i et 20-årigt perspektiv, og deres indflydelse på risikoen for X. fastidiosas 
etablering med fokus på ændret vintertemperatur og ændring i afgrødedyrkning 

Ifølge DMIs prognoser for klimaændringer (Anon. (3), 2013), kan man i DK forvente stigende 
gennemsnitstemperaturer på 1,3-1,7 °C om vinteren og 0,8-1,0 °C om sommeren i perioden 2021-2050, 
målt i forhold til perioden 1961-1990.   

Stigende gennemsnitstemperaturer har potentielt 4 vigtige effekter på X. fastidiosa: 

1. Bedre vinteroverlevelse af X. fastidiosa 
2. Mere effektiv vektortransmission 
3. Mulighed for etablering af nye vektorer i DK  
4. Ændringer i afgrødedyrkning, som øger tilgængeligheden af følsomme værtsplanter 

 
Ad 1. En øget middelvintertemperatur vil øge X. fastidiosas mulighed for at overleve under danske forhold 
og også for hurtigere at kunne opformere sig og sprede sig i værtsplanter i løbet af vækstsæsonen, og 
derved også øge muligheden for at blive spredt med potentielle vektorer. Anon. (4) (2013) nævner, at 
fraværet af vektorer i det tidlige forår er en væsentlig årsag til, at X. fastidiosa hidtil ikke har etableret sig i 
Europa. Men da de mest oplagte danske vektorer også findes i Sydeuropa, og selv under disse varmere 
forhold overvintrer som æg, vil de forventelige temperaturstigninger næppe føre til ændringer i 
overvintringsstrategien i Danmark.   

Ad 2. Varmere vintre kan dog føre til bedre muligheder for vektoroverførsel af X. fastidiosa, fordi insekterne 
blive tidligere voksne og får en længere periode, hvor de kan overføre smitte, eller blot ved at insekterne 
får bedre muligheder for at formere sig. Det er dog ikke muligt at give noget kvantitativt estimat af, hvor 
stor ændringen vil være. 

Ad 3. Klimaændringer kan øge risikoen for, at nye insektarter etablerer sig i DK. Nogle af disse kunne i 
princippet godt være mere effektive vektorer for X. fastidiosa, end dem vi allerede har. Men da de vigtigste 
europæiske vektorer allerede findes i DK, vurderes dette til ikke at udgøre nogen stor risiko.     

Ad 4. X. fastidiosa har på globalt plan voldt de største problemer i vindyrkning. Med de forudsagte 
temperaturstigninger vil det blive mere attraktivt at dyrke vin i Danmark. Import af vinplanter til EU fra 
tredjelande er imidlertid allerede reguleret, så risikoen for import af X. fastidiosa den vej er ikke øget. Med 
højere vintermiddeltemperaturer kan man fundere over, om nogle vigtige værtsplanter kan etablere sig 
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som forvildede, f.eks. nerie. Perioder med nattemperaturer på -5 til -10 °C vil nerie dog næppe kunne 
overleve.  

 

Vurdering af de største risici for introduktion og etablering af X. fastidiosa i Danmark 

X. fastidiosa: EFSA (Anon. (4) 2013) konkluderer, at den mest effektive spredning af X. fastidiosa er 
transport af inficerede planter til plantning. Den danske middelvintertemperatur vil virke hæmmende på X. 
fastidiosas formering og vil antageligt også i mange tilfælde eliminere en bakterieinfektion. Bakterien vil 
dog antageligt kunne overleve vinteren i dybtliggende rødder. Vi har imidlertid ingen viden om, hvor hurtigt 
bakterien vil opformere sig og spredes i planten under danske forhold, og om vi overhovedet vil kunne 
observere symptomer på visnesyge. Vi vurderer, at den største risiko for introduktion og evt. etablering af 
X. fastidiosa er gennem import af prydplanter fra et inficeret område som f.eks. oliven, mandel og nerie, 
som overvintres under frostfrie forhold og udsættes som krukkeplanter i vækstsæsonen. Potentielle danske 
vektorer vil kunne sprede bakterien fra disse prydplanter til naturligt forekommende værtsplanter. Vi vil 
anbefale, at en evt. dansk overvågning af X. fastidiosa fokuserer på denne type prydplanter importeret fra 
områder, som indtil fornyligt har været erklæret fri for X. fastidiosa. 

Vektorer: De mest oplagte europæiske vektorer findes allerede i DK, men det vurderes, at de klimatiske 
forhold ikke er særligt gode for smitteoverførsel, fordi insekterne overvintrer som æg og først skal blive 
voksne, før de har betydning som smittespredere. Klimaforandringer kan godt forøge smittespredningen, 
men der er ikke umiddelbart trussel om en voldsom stigning f.eks. via indførsel af nye vektorarter. 
Vektormonitering virker ikke som en hensigtsmæssig forebyggelsesmetode, fordi der er så mange 
potentielle vektorer, uden kendte attraktanter og samtidig findes de mest oplagte vektorarter allerede i 
landet. 
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Bilag 1. Kontaktpersoner blandt EUPHRESCO-medlemslande involveret i overvejelser om Xylella 
Steen Lykke Nielsen udsendte følgende tekst til EUPHRESCO-partnere og modtog response fra 
nedenstående personer:  
”Dear EUPHRESCO partners,  
In Denmark we have established a working group to look more into the threat of introduction of Xylella 
fastidiosa or infected vectors in the light of the recent information about detection in Apulia, Italy and the 
Statement of EFSA on host plants, entry and spreadways and risk reduction options for Xylella fastidiosa. I 
would like to share information and considerations with colleagues in your country, if you have initiated the 
same kind of activity. If so please inform me about a contact person in your country.” 
 
Grækenland: Dr Maria C. Holeva, m.holeva@bpi.gr 
Frankrig: Francoise Poliakoff, francoise.poliakoff@anses.fr og Charles Manceau 

charles.manceau@anses.fr 
Italien: Stefania Loreti, stefania.loreti@entecra.it 
Portugal: Maria Leonor Pato Cruz, leonor.cruz@iniav.pt 
Spanien: Milagros López, mlopez@ivia.es 
Tyrkiet: Aynur KARAHAN, akarahan@zmmae.gov.tr 
Tyskland: Dr. Michael Maixner, Michael.maixner@jki.bund.de 
UK: Neil Parkinson in Fera’s PRA team has been working with Richard Baker on a risk assessment 

for Xylella in northern Europe. Chris Malumphy in Fera’s entomology team is doing some 
work on potential vectors on Quercus. Neil Boonham should be the initial point of contact. 

Østrig:  Sylvia Blümel, sylvia.bluemel@ages.at 
 
Kun UK har meddelt, at de er ved at udarbejde en PRA for Nordeuropa, som forventes færdig om få uger. 
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