
Faktaark

www.mitvadehav.dk

STRANDARVE 
Strandarve er en lille, smukt lysegrøn, næsten gra-
fisk eller skulpturel plante. Den vokser højere oppe 
end tidevandslinjen, i næsten rent sand, og ofte i 
eller nær opskylslinjen på stranden. 

KENDETEGN
Strandarve vokser med en krybende jordstængel, der forgrener 
sig og skyder mange omkring 10 cm korte skud op igennem 
sandet. På skuddene sidder mange rækker af sukkulente parvist 
modsatte blade. 

LEVEVIS
Strandarve er flerårig. Den blomstrer i juni og juli med små 
blomster, der har fem hvide kronblade og gule støvknapper. Den 
formerer sig dels med frø og dels med udløbere. Frøene er få og 
ligger i en trerummet kapsel.

TILPASNING
Strandarve er tilpasset det hårde liv ved havet. Den ophober 
vand i blade og stængler som værn mod for høj saltkoncentra-
tion. Strandarves jordstængel kan blive op til 3-4 m lang og har 
hvilende knopper, som kan vågne og blive til nye planter, i fald 
jordstænglen rives i stykker ved vinterens storme. Planten tåler 
saltsprøjt og at blive dækket med løst fygende sand, som den 
blot vokser videre op igennem.

FAMILIE
Strandarve hører til Nellikefamilien. Vingefrøet hindeknæ og 
trævlekrone er andre planter tilhørende Nellikefamilien, som du 
kan finde ved Vadehavet. Prøv at lægge mærke til de modsatstil-
lede blade, som mange af familiens slægter har.

KØKKENET
Strandarve har ikke en lang historie i køkkenet, men den er ble-
vet ”opdaget” og bruges nu en del i det nyere nordiske køkken, 
både rå og syltet. Man kan sylte strandarven og bruge den på 
sine rugbrødsmadder, på sin hotdog eller i en burger. Du kan 
finde en sylteopskrift her på Mit Vadehav.

FORVEKSLING
Strandarve kan forveksles med Sandkryb, der hører til kodriver-
familien. Sandkryb kan også findes ved Vadehavet, men ikke 
i det rene sand. Den vokser på strandengene, imellem andre 
planter. Sandkrybs blade er ikke så smukt tilspidset ægrunde 
som strandarvens, men snarere ovale og mere mørkt-grågrøn-
ne. Dens blomster er lyserøde.
Er man meget uopmærksom kan bidende stenurt forveksles 
med strandarve. Bidende stenurt har gule blomster, smager 
grimt, skarpt og bittert og er giftig, grundet alkaloider.

Vidste du, at ...
Strandarve smager af 

agurk? Den lugter også af 
det, hvis man knuser den 

mellem fingrene. 
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