
Kæmpe-bjørneklo - en indført plante 
Kæmpe-bjørneklo stammer fra Asien og blev hentet her 
til landet omkring 1850-erne. Planten er både smuk og 
dekorativ, og i mere end 100 år fandtes den kun som 
prydplante i vore haver. I 1960-erne blev det populært at 
bruge tørrede blomsterskærme som vægpynt. Inden for 
de sidste 30 år er der sket en markant ændring i plantens 
udbredelse, og i dag spredes planten med stor hast i den 
danske natur. 

Bjørnekloen kan vokse næsten hvor som helst. Især ses 
den langs vandløb og veje, ved sø og mose, på skrænter 
og gamle pladser for haveaffald. I Vejle Kommune er der 
desuden eksempler på, at planten har bredt sig ind i tætte 
granbevoksninger og bøgeskov. 

Den naturlige spredning er særlig effektiv langs vandløb, 
hvor frø kan transporteres flere kilometer med strøm-
men.

Hvad er problemet og hvorfor bekæmpe?
Kæmpe-bjørnekloen har ingen effektive fjender i den 
danske natur, og dens evne til at formere sig er meget stor. 
Planten blomstrer normalt som to-årig og dør derefter. Da 
har den produceret i tusindvis af frø, hvoraf nogle kan 
bevare spireevnen i 7-8 år.

Under kæmpe-bjørnekloens fremmarch fortrænges de na-
turligt forekommende plantearter, fordi bjørnekloens store 
grundblade skygger for al anden græs- og urtevegetation. 
Dermed forsvinder levestederne for mange insekter og 
andre dyr, og langs vandløb øges risikoen for erosion. 

Hvis ikke vi får plantens spredning under kontrol, vil 
mange af vore naturområder miste værdi, og mange men-
nesker, som bor eller færdes i disse områder, vil fremover 
blive plaget af planten, bl.a. fordi den også er giftig.

Opfordring til fælles indsats mod bjørnekloen
For at standse bjørnekloens spredning, er det vigtigt, at 
du selv tager ansvaret for bekæmpelsen på din egen jord.   
Langs vandløb er det helt afgørende, at bekæmpelsen 
startes så langt opstrøms, som planten findes. Det er altid 
en god idé at snakke med naboer om bekæmpelse i skel, 
og langs vandløb er det nødvendigt med samarbejde, for 
at bekæmpelsen kan blive effektiv.
Kontakt Kommunen, hvis du ikke selv kan klare be-
kæmpelsen på din egen jord af f.eks. helbredsmæssige 
årsager.  

Hvordan kendes kæmpe-bjørneklo?
Kæmpe-bjørneklo kan ved første øjekast ligne andre store 
skærmplanter, der findes naturligt i Danmark, men oftest 
kan den kendes alene på størrelsen. Det sikreste kende-
tegn er de meget store grundblade (op til 1½ meter lange), 
som er groft takkede, og med dybt indskårne bladrande. 
Grundbladenes stilk er tæt dunhåret og oftest rødplettet. 
Stænglen er furet og bliver meget høj (2-4 meter) og 
tyk (5-10 cm). Den endestillede skærm kan blive op til 
½  meter bred og består af over 50 grene. Blomsterne er 
hvide. Om vinteren kan den meget høje og tydeligt furede 
stængel ofte ses i landskabet.

Beskyt huden 
I forbindelse med bekæmpelse skal du altid beskytte 
huden mod bjørnekloens giftige saft. Saften gør huden 
overfølsom over for sollys. Får du plantesaften på dig, 
kan der komme væskefyldte blærer, som er vanskelige 
at slippe af med. Sker dette bør du søge læge.

Det sikreste er at foretage bekæmpelsen i overskyet vejr, 
og det anbefales at tildække huden med handsker og tøj. 
Du bør passe særligt på ikke at få plantesaft i ansigtet. Er 
uheldet ude, skal du hurtigst muligt skylle grundigt efter 
med vand og efterfølgende vaske dig med sæbe.

Bekæmpelsesmetoder og -tidspunkt
Det er vigtigt at bekæmpe såvel enkeltstående planter som 
store bestande, og det helt centrale er at standse yderligere 
spredning ved at undgå frøsætning. 

Planten kommer tidligt frem (marts), og grundbladene 
opnår fuld størrelse i maj. Efterfølgende vokser den høje 
stængel op, og blomsterskærmene dannes. Planten blomst-
rer i ca. 1 måned fra midten af juni. Start bekæmpelsen 
så tidligt som muligt og altid inden 1. juli.

Uanset hvilken metode du vælger, opnås det bedste 
resultat, hvis bekæmpelsen gentages et par gange i 
løbet af vækstsæsonen. For at opnå en varig effekt, er 
det nødvendigt at være tålmodig og vedholdende i en 
årrække.

Valget af bekæmpelsesmetode afhænger af, om der er 
få eller mange planter, men også om der gælder særlige 
regler for jordbehandling, som det eksempelvis er tilfældet 
på økologiske jordbrug, braklagte arealer og i områder, 
der er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. 

Bekæmpelse af bjørneklo når der er få planter 
Bekæmpelsen er lettest, mens der stadig er få eksemplarer, 
men desværre når planterne ofte at brede sig over et større 
område, før problemet erkendes.

Rodstikning med spade
Rodstikning er en meget effektiv metode som bør vælges, 
hvis det er muligt. Du bør gå i gang tidligt om foråret 
(april/maj), mens planterne endnu er relativt små. Rods-
tikning foretages ved at hakke planten over ca. 5-10 cm 
under jordoverfladen. Derefter trækkes planten op, og ro-
den hakkes i stykker. Hvis rodstikningen ikke er dyb nok, 
risikerer du, at der kommer nye skud op fra rodsåret.

Klip blomsterskærme af
Har du et mindre og overskueligt område, kan du vælge 
at klippe blomsterskærmene af i juni. Hvis der er udviklet 
store grønne frø i skærmene, bør du overveje at afbrænde 
skærmene eller lægge dem i sorte affaldssække, hvor 
frøene vil rådne. 

Alternativt kan de afklippede skærme samles i en bunke 
hvorved det kan sikres, at der kun tilføres nye frø til et lille 
område, der let kan bekæmpes senere. Har du fældet hele 
planten er det vigtigt at skærm og stængel adskilles, for at 
mindske risikoen for at frøene kan modne færdig. 

Kæmpe-bjørnekloen kendes let fra andre danske planter på de 
karakteristiske grundblade – her fotograferet i maj inden den høje, 
skærmbærende stængel udvikles. Foto: J. Plambech/BIOFOTO.



Pløjning
Hvis du pløjer jorden om foråret - eventuelt to gange med 
ca. en måneds mellemrum - begraves de gamle planter, 
og deres rødder vil normalt blive ødelagt. 

Kemisk bekæmpelse
Plantegifte kan føre til forurening af såvel overfladevand 
som grundvand. Derfor bør du altid udvise stor forsigtig-
hed, hvis du vælger at bekæmpe bjørnekloen med gift.

I visse tilfælde kan plantegifte imidlertid være eneste real-
istiske metode til bekæmpelse. Bjørnekloen kan bekæmpes 
med glyphosat, der i handlen går under navne som f.eks. 
Roundup og Bonus Ukrudtsmiddel. 

Bemærk, at sprøjtning med en række glyphosatholdige 
bekæmpelsesmidler er forbudt i en 10 meter bred zone 
langs vandløb og søer. Læs derfor altid brugsanvisningen 
grundigt, før du går i gang med sprøjtning.

I 10-meter zonen er det dog tilladt at pensle bjørneklo med 
glyphosat, hvis spild til vandmiljøet helt kan undgås.

Fordelen ved glyphosat er, at det bindes relativt kraftigt 
i jorden og hurtigt nedbrydes set i forhold til andre virk-
somme midler. Derved begrænses transporten rundt i 
miljøet. Ulempen er, at stoffet virker på alle planter og 
dermed også på græsvegetationen. Sprøjtning af bjørneklo 
bør derfor altid være selektiv ved anvendelse af hånd- eller 
rygsprøjte, og ske i tørt og vindstille vejr. 

Det bedste tidspunkt for kemisk bekæmpelse er i første 
halvdel af maj, hvor planterne er i god vækst. Er du kom-
met sent i gang (juni), bør de store planter slås først, for 
at begrænse mængden af plantegift. 

Af miljømæssige grunde kan Kommunen kun anbefale 
brug af sprøjtemidler, hvor andre muligheder ikke synes at 
være realistiske, og da kun som led i en selektiv bekæm-
pelse. Kemisk bekæmpelse med glyphosat foretrækkes 
dog frem for slet ingen bekæmpelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vejle 
Kommune, tlf. 76 81 00 00 - mail TeknikogMiljo@vejle.
dk eller via kommunens hjemmeside: www.vejle.dk. 

-Vejledning i bekæmpelse 

Får er meget gode til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo, men husk altid 
at fælde de planter, som dyrene lader stå. Foto: Anna Agnete Nissen/
BIOFOTO.

Har du ingen dyr, kan du henvende dig til Kommunen, 
som har et kartotek over dyreholdere. Kommunen 
hjælper gerne med at formidle kontakt til en dyreholder 
i det område, hvor du bor. Langs søer og vandløb er der 
mulighed for at opnå tilskud til afgræsning. Kontakt 
Kommunen for at høre nærmere om disse muligheder.

Slåning
Slåning kan f.eks. ske med le og bør af sikkerhedsmæssige 
grunde foretages inden planterne bliver alt for høje (maj). 
Størst effekt opnås dog i blomstringsperioden (juni), hvor 
det meste af den oplagrede energi i roden er opbrugt. Brug 
af f.eks. buskrydder frarådes, fordi der op-hvirvles en 
”tåge” af giftig plantesaft. Slåning skal normalt gentages 
flere gange i løbet af vækstsæsonen, da de fleste afslåede 
planter vil sætte nye skud.

Bekæmpelse når der er mange planter
Bekæmpelsen kan være meget vanskelig, når planten 
har bredt sig over et stort område. Undgå derfor, at det 
når så vidt.

Afgræsning
Kæmpe-bjørneklo bekæmpes effektivt ved afgræsning, 
og dyrene bør sættes ud så tidligt som mulig (april/maj). 
Både får og kreaturer er meget velegnede til at afgræsse 
bjørneklo, og enkelte steder har man også haft gode 
erfaringer med heste.

Inden afblomstring er det vigtigt at bekæmpe de planter, 
som dyrene lader stå eller ikke kan nå, f.eks. uden for 
hegnet. 
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Kæmpe bjørneklo 
En uønsket plante i 
 den danske natur


