Hvorfor bekæmpe Bjørneklo?
Kæmpe-Bjørneklo er ikke hjemmehørende
i den danske natur. Den er uønsket, fordi
den spreder sig voldsomt og med sin
højde og store blade hæmmer den
væksten af andre planter.

rodstikning, hvor planten skæres over ca.
10 cm under jordoverfladen med f.eks. en
velsleben havespade eller drænspade. Jo
tidligere på året og jo mindre planten er,
jo nemmere er det.

Derudover indeholder plantens saft giften
furanokumarin. I kontakt med huden og i
kombination med sollys kan man få sår og
overfølsomhedsreaktioner, der kan være
lang tid om at gå væk.
Lovpligtig bekæmpelse
Det kan dog godt lade sig gøre at
bekæmpe og slippe af med den igen,
selvom det kræver tålmodighed, hvis der
er mange af dem.
Plantens biologi
Kæmpe-Bjørneklo er normalt toårig, så
det tager to vækstsæsoner før planten
blomstrer og dør. Ved beskæring vil
planten dog forsøge at skyde på ny
senere på sæsonen. Den kan på denne
måde overleve (vegetativt) uden at
blomstre i op til 12 år. Men længere tids
udpining på den måde kan alligevel være
én måde at komme af med den på.

Brug handsker og kraftigt tøj, der dækker
huden. Foto AGLAJA.

Efter stikningen skal planten trækkes op
og lægges, så den tørrer ud, eller fjernes
helt.
Stikning skal som regel gås igennem et
par gange over sommeren for at få alt
med.

En blomsterskærm indeholder ca. 20.000
frø, men meget få spirer efter mere end
tre år i jorden.
Forvekslingsmuligheder
Kæmpe-bjørneklo kan forveksles med
andre,
hjemlige
skærmplanter,
fx
Almindelig Bjørneklo. De findes som regel
på skrænter og grøftekanter. De er klart
mindre, op til 1,5 meter og stængler op til 2
cm tykke. Kæmpe-bjørneklo bliver til
sammenligning 2 – 4 meter høj og har 5-10
cm tykke stængler.
I nærheden af kysten ved Køge Bugt
vokser
også
Strand-Kvan,
en
skærmplante,
som
ikke
er
særlig
almindelig på landsplan. Den bliver op til
2 meter høj. Strand-Kvan kendes på sine
kugleformede skærme samt rabarberrøde
og næsten glatte stængel.

Bekæmpelsesmetoder
Rodstikning
En sikker metode til manuel bekæmpelse
af få planter er at fjerne plantens
vækstcenter, som befinder sig lige under
jordoverfladen.
Dette
gøres
ved

Roden stikkes ca. 10 cm under jordoverfladen.

Mekanisk slåning
Mekanisk slåning med slagleklipper eller
le er meget anvendt, og med en
vedholdende
indsats
kan
KæmpeBjørnekloen også bekæmpes med denne
metode. På åbne arealer kræves der
normalt minimum tre slåninger hvert år i
op til 12 år. Ved slagleklipning opstår der
en tåge af plantesaft, som kan være
særdeles farlig at indånde. Det kræver
særlige sikkerhedsforanstaltninger i lighed
med udbringning af sprøjtemidler.

Græsning
Græsning er effektiv på store arealer, der
kan hegnes. Får er glade for bjørneklo.
Græsningen skal gentages hvert år, i op
til ca. 12 år for at sikre, at der ikke er
vegetative planter eller frø i jorden.
Samtidig er det vigtigt at rodstikke eller
beskære planter i og omkring hegnslinien
for at forhindre tilførsel af nye frø.

På genbrugspladserne skal blomster- og
frøstande
afleveres
i
lukket,
klar
emballage til småt brændbart.

Blomsterskærmen skal
begyndt at folde sig ud.

kappes,

når

den

er

Læs mere…..

Får spiser bjørneklo med glæde! Men græsning
skal fortsættes nogle år i træk, måske helt op
til 12 år.



Sprøjtning
Er også en mulighed på private arealer
hvor hverken Naturbeskyttelseslovens §
3, fredninger eller andre restriktioner
spænder ben.
Man skal sprøjte om foråret på små
planter, da store planter ikke dør af
sprøjtning. Samtidigt skal man ramme
bladene. Opfyldes begge disse krav, kan
sprøjtning
være
en
effektiv
bekæmpelsesmetode.
Afskæring af skærme
Man kan normalt nøjes med manuelt at
fjerne plantens blomster frøskærme ved
kapning/
afskæring.
Denne
metode
kræver særlig omhu med den giftige saft.
Ikke alle planter blomstrer på samme tid,
og planter, der allerede har fået afskåret
skærmene, kan blomstre igen panikblomster. Derfor skal der følges op ved
efterfølgende afskæring af nye skærme.
Afskårne blomster- og frøstande skal
fjernes helt fra arealet for at sikre, at der
ikke sker spredning af frøene.



Giant
Alien
www.giant-alien.dk
Vælg ’manual’ derefter ’sprog’.
Udførlig håndbog om bekæmpelse
af Kæmpe-bjørneklo.
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk.
Søg
på
’bjørneklo’.
Plantedirektoratet
www.naturerhverv.dk
Søg
på
’bjørneklo’ eller ’kæmpebjørneklo’.
Bekendtgørelsen
samt
andet
lovstof.

