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Hvorfor bekæmpe Kæmpe-
Bjørneklo?
Egedal Kommune vil i perioden fra 2012 – 2022 arbejde for at 
udrydde forekomst af Kæmpe-Bjørneklo, da den ødelægger vo-
res mulighed for at opleve og færdes i en rig og varieret natur 
og fordi den er giftig at komme i berøring med.

Kæmpe-Bjørneklo er blot en blandt mange invasive planter og 
dyr, der i disse år i stigende grad breder sig på bekostning af de 
hjemmehørende arter, og dermed truer den biologiske mangfol-
dighed.

I Egedal Kommune har Kæmpe-Bjørneklo desværre bredt sig 
meget, og har flere steder hindret adgang ad stier og på re-
kreative arealer mm. Med en målrettet og koordineret indsats 
sigter indsatsplanen på, at der i Egedal Kommune foretages ef-
fektiv bekæmpelse på alle arealer med forekomst af Kæmpe-
Bjørneklo. 

En indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo forpligter 
både offentlige og private grundejere, med forekomst af Kæm-
pe-Bjørneklo, til at foretage bekæmpelse i overensstemmelse 
med planen.

Effektiv bekæmpelse kan være krævende, uanset hvem der skal 
løse opgaven. Indsatsplanen indeholder derfor hjælp og vejled-
ning i effektiv og sikker bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Hvis alle gør en konsekvent indsats, kan det lykkes at udrydde 
Kæmpe-Bjørneklo til gavn for os selv og det vilde plante- og 
dyreliv. Nedenstående billede fra Krogenlund Mose, med vilde 
orkideer viser hvordan floraen i et flot naturområde kan tage 
sig ud. 

Giv kommunen et praj.
På vores hjemmeside kan 
du indberette forekomst 
af Kæmpe-Bjørneklo på 
Egedalkortet
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Identifikation af Kæmpe-Bjørneklo – 
kend din fjende!
Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) stammer fra 
Kaukasus og blev indført til danske botaniske haver i 1800-tal-
let. Den er tidligere blevet anvendt som prydplante i haver og 
parker, og har herfra spredt sig til naturen. I dag er Kæmpe-
Bjørneklo blevet et besværligt landskabsukrudt, der spreder sig 
voldsomt på bekostning af de vilde danske plante- og dyrearter. 
Planten findes i dag stort set alle steder, hvor jorden ikke dyrkes, 
men den trives især på fugtig, næringsrig jordbund. Frøspred-
ningen er særlig effektiv langs vandløb, søer og veje.

Udseende og biologi

Kæmpe-Bjørneklo er med sin størrelse og karakteristiske lysen-
de hvide skærme ikke til at tage fejl af. Planten lever i flere år, 
men dør efter første frøsætning. Den normale højde ligger på 
2-3 meter, men planten kan blive op til 4-5 meter høj. Stæng-
len kan ved basis være op til 10 cm tyk, og den er groft furet, 
rødplettet og med stive hår. Bladene kan blive op til 3 m lange 
og 1 m brede og de er delt i flere afsnit, der hver især er dybt 
fligede og savtakkede. Blomsterne er hvide og samlet i skærme. 
Den midterste skærm kan blive 50 cm i diameter, nogen gange 
endda mere.

Kæmpe-Bjørneklo er en hurtigt voksende plante, der mange 
steder danner tætte bestande. Væksten starter meget tidligt og 
planterne er store inden den omgivende vegetation starter sin 
vækst. I mørket under Kæmpe-Bjørneklo-planterne kan andre 
planter ikke trives. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr 
kan heller ikke leve under Kæmpe-Bjørneklo, kun nogle få insek-
ter og snegle kan trives her. En bevoksning af Kæmpe-Bjørneklo 
består typisk både af høje planter, som er 1 år eller ældre og 
små frøplanter. De høje ældre planter kan både være med eller 
uden blomster, og det er dem der bortskygger al anden vegeta-
tion på stedet.  De små frøplanter står på den bare jord under de 
højere planter, og de har kun få mindre blade. Frøplanterne er 
klar til at vokse hurtigt så snart en chance byder sig, f.eks. hvis 
de større planter slås ned. Alle plantens dele indeholder en giftig 
plantesaft, som kan give voldsomme udslæt hos mennesker. 

Kæmpe-Bjørneklo i blomst ved Kildedal Station

Se flere billeder af Bjørne-
klo på kommunens hjem-
meside.
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Kæmpe-Bjørneklo kan kun formere sig og spredes ved hjælp 
af frø. Planten er selvbestøvende, hvilket betyder, at der kun 
kræves et frø for at etablere en bestand. En plante sætter i gen-
nemsnit 20.000 frø, hvoraf langt størstedelen er spiringsdygtige. 
Frøene kan bevare spireevnen i jorden i mindst 5 år.

Frøene er flade, elliptiske og ca. 1 cm lange. Langs veje, på slåe-
de plæner og åbne pløjemarker kan frøene blæse langt omkring, 
men de fleste frø spredes kun ringe og bliver indenfor bestan-
den. Frøene flyder fint i vand, og da Kæmpe-Bjørneklo gerne 
vokser langs med vandløb, kan den sprede sig langt omkring i 
større vandløbssystemer og derfra f.eks. ind på vandløbsbræm-
mer, enge og moser. 

Mennesker kan medvirke til spredningen, hvis jord på f.eks. red-
skaber, maskiner eller fodtøj indeholder frø og der er desværre 
alt for mange eksempler på at bekæmpelsestiltag ved slåning 
har spredt de eksisterende bestande og skabt nye bestande. 

Planten kan ikke blomstre det første år, hvor der dannes blade 
og rødder. Væksten fortsætter hvert år, indtil planten har opbyg-
get næring nok i roden til at blomstre, hvilket normalt sker når 
planten er 2-3 år. Efter blomstringen dør planten. Planter, 
der bekæmpes ved græsning eller slåning, eller som skygges af 
andre planter, kan udskyde blomstringen i mindst 12 år. 
Planten har en enkelt kraftig hovedrod, en såkaldt pælerod. 
Planten dør, hvis roden skæres over under vækstpunktet, der 
befinder sig umiddelbart under jorden (rodstikning). Bjørneklo 
visner helt ned om vinteren og efterlader jorden bar.

Forvekslingsmuligheder

Kæmpe-Bjørneklo kan forveksles med en række andre planter, 
bl.a. Almindelig Bjørneklo og Grønblomstret Bjørneklo, Strand-
Kvan, Kål-Tidsel, Angelik og Pastinak. 

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpel-
se af kæmpebjørneklo er sammen med Lov om drift af land-
brugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, 
lovgrundlaget for indsatsplanen. Lovtekster kan ses på www.
retsinformation.dk

Bekæmpelsespligt
Indsatsplanen forpligter både offentlige og private grundejere, 
med forekomst af Kæmpe-Bjørneklo, til at foretage effektiv be-
kæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i henhold til planen.

Tidsfrister for bekæmpelse
Kæmpe-Bjørneklo skal på voksestederne bekæmpes senest 
1.maj, genvækst bekæmpes senest 15. juni og 1. august, såle-
des at ingen planter sætter spiredygtige frø.
Bekæmpelsesfrister:
	 1.	bekæmpelse	senest	1.	maj,
	 2.	bekæmpelse	senest	15.	juni	og
	 Sidste	bekæmpelse	senest	1.	august

Indsatsområde
Hele Egedal Kommunes geografiske område er indsatsområde 
og Kæmpe-Bjørneklo skal bekæmpes i hele Egedal Kommune.

Bekæmpelsen	 skal	 ud-
føres	på	en	sådan	måde,	
at	den	enkelte	plante	på	
intet	 tidspunkt	 i	 indsat-
sperioden	 reproducerer	
sig selv.

Billeder af Kæmpe-Bjørne-
klo og dens forvekslings-
muligheder kan ses på 
kommunens hjemmeside.
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Kontrol og håndhævelse
Egedal Kommune har til enhver tid adgang til arealer omfattet 
af indsatsplanen, med henblik på at gennemføre kontrol eller 
udføre bekæmpelse.

Konstaterer Egedal Kommune, at bekæmpelsen af Kæmpe-
Bjørneklo ikke foretages i henhold til bestemmelserne i denne 
indsatsplan, kan kommunen meddele grundejer påbud om be-
kæmpelse. Påbuddet varsles ikke, idet indsatsplanens tidsfrister 
anses for indirekte varsel om påbud. 

Hvis et påbud ikke efterleves efter 14 dage kan Kommunen væl-
ge at foretage politianmeldelse med indstilling om, at den mang-
lende efterlevelse af påbuddet skal straffes med et bødeforlæg. 
Hvis der foretages politianmeldelse, orienteres grundejeren om, 
at sagen er overdraget til politiet. Domstolene tager stilling til 
fastsættelse af bødens størrelse.

Af påbuddet vil det fremgå, hvornår kommunen vil foretage kon-
trol af, om påbuddet er efterkommet og at bekæmpelse, ved 
kommunens foranstaltning, kan iværksættes ved samme lejlig-
hed.

Bekæmpelsesmetoder
Den mest hensigtsmæssige bekæmpelsesmetode vælges hoved-
sageligt ud fra mængden af Kæmpe-Bjørneklo der skal bekæm-
pes, arealets beskaffenhed, og de midler man har til rådighed.
 Rodstikning	er meget effektiv, særligt når planterne er   
 små og mellemstore. Bruges især ved første bekæmpelse.
 Græsning med får, køer mv. er meget effektivt særligt i 
 store bestande. Det er også godt for naturen generelt.
 Slåning. Efter slåning vil planten forsøge at sætte nye   
 blomster og metoden kræver derfor særlig opfølgning.
 Skærmkapning kan bruges hvis planterne har udviklet   
 skærme. Efter skærmkapning vil planterne forsøge at 
 sætte nye blomster.
 Sprøjtning - anbefales ikke, men kan være effektiv, 
 særlig hvor andre metoder er uegnede. (Sprøjtning må   
 ikke finde sted tæt på drikkevandsboringer og på arealer 
 omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3)

Rodstikning

Rodstikning er en meget effektiv, men arbejdskrævende metode 
mod Kæmpe-Bjørneklo. Brug skarpsleben spade eller skovl, af-
hængig af jordbundsforholdene og temperament. Metoden an-
befales specielt til mindre bestande, men er også brugbar i stør-
re bestande. Da bekæmpelsen er rettet direkte mod de enkelte 
planter af Kæmpe-Bjørneklo, er der ingen negative virkninger 
på den øvrige vegetation eller på miljøet. Metoden er velegnet 
til ujævnt terræn samt langs hegn og lignende steder, hvor det 
ikke er muligt at etablere græsning, og hvor man ikke kan fær-
des med maskiner. Men det kan være vanskeligt at rodstikke 
planter på meget blød bund, eller hvor jorden er hård eller inde-
holder mange sten, rødder eller lignende.

Ved rodstikning overskæres planten under vækstpunktet med 
en spade, skovl eller lignende. Vækstpunktet ligger typisk 0-2 
cm under jordoverfladen, så det er normalt tilstrækkeligt at rod-
stikke den i 2-3 cm´s dybde. Udføres rodstikning korrekt dræ-
bes planten med det samme. Der må ikke være rester af grønne 

Illustration af rodstikning 
tegnet af Poul Juul, Natur-
styrelsen 2001
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plantedele på snitfladen, hvis man skal undgå at planten over-
lever behandlingen. Rodstumpen med bladet på kan gro videre, 
hvis den lægges på fugtig bar jord. Ved rodstikning anbefales 
det derfor at lægge rødderne i en bunke på allerede rodstukket 
planter, så der ikke er jordkontakt.

Rodstikning er forbundet med en del gener for de mennesker, 
som udfører bekæmpelsen, idet det er vanskeligt at undgå at 
blive ramt af planterne under arbejdet. Udføres arbejdet tidligt 
på året, hvor planterne er lave, er risikoen dog minimal. Brug 
briller, kraftige bukser, langærmet trøje og vandtætte handsker. 
Bekæmpelse bør udføres på overskyede dage, idet sollys for-
stærker plantesaftens giftvirkning.

Græsning

Græsning er en velegnet og effektiv metode til bekæmpelse af 
Kæmpe-Bjørneklo. Græsning anbefales først og fremmest til 
arealer med store bestande af Kæmpe-Bjørneklo. Et invaderet 
område skal græsses mange år i træk (6-10 år) indtil de gamle 
planter er udpinte og frøbanken er tømt. 

Afgræsset fold med Kæmpe-Bjørneklo med ugræsset areal ved 
siden af.

Får er særdeles velegnet og mange racer æder planten før al øv-
rig vegetation. For kvæg er det især Angus, Galloway og Skotsk 
højlandskvæg m.fl. som er egnet, mens flere danske malkeracer 
og kødkvæg fravælger planten. Heste er uegnede og undgår 
helst planten.
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Får og kvæg vil efter kort tids tilvænning udvikle præference for 
Kæmpe-Bjørneklo. Dyrene foretrækker unge, friske planter, og 
den mest effektive bekæmpelse opnås ved at starte græsningen 
tidligt i vækstsæsonen (marts!), mens planterne er små. Med 
tiden vil græsningen bevirke, at der udvikles et dække af græs-
ningstolerante arter, som kan forhindre geninvasion af Kæmpe-
Bjørneklo.

På arealer med tætte bestande af Kæmpe-Bjørneklo kan det 
anbefales at slå planterne en enkelt gang, dels for at give plads 
til etableringen af andre plantearter og dels for at give dyrene 
adgang til friske skud. Husdyr med en blandet fødesammensæt-
ning har en mindre risiko for at blive negativt påvirket af at spise 
Kæmpe-Bjørneklo. I få tilfælde kan dyrene få vabler og forbræn-
dinger ved at græsse på arealer med Kæmpe-Bjørneklo.

Der vil ofte være planter af Kæmpe-Bjørneklo uden for hegnet, 
som dyrene ikke kan nå. Det er vigtigt at bekæmpe disse plan-
ter, f.eks. ved rodstikning eller slåning, for at undgå ny frøspred-
ning til det afgræssede areal.

Egedal Kommune anbefaler græsning fordi det udover indvirk-
ningen på Kæmpe-Bjørneklo ofte har en naturforbedrende ef-
fekt. 

Slåning

Slåning er en ofte benyttet metode til bekæmpelse af Kæmpe-
Bjørneklo. Planten dør ikke af slåning og kan overleve selv i 
græsplæner. Slåning hæmmer væksten noget og rodens ener-
gireserver tømmes langsomt. Ved slåning forlænges de enkelte 
planters levetid således ofte med flere år. 

Slåning anbefales specielt som en førstegangsindsats, hvorefter 
der skiftes til andre metoder, f.eks. inden græsning påbegyndes 
på et areal, hvor planterne er blevet store. Det er en god metode 
til at holde bevoksningen nede og forhindre frøspredning, hvis 
man er omhyggelig.

Det er meget vigtigt at forhindre, at planterne når at blomstre 
og sætte frø mellem slåningerne. Man skal især være opmærk-
som på, at planter, som bliver bekæmpet ved slåning, kan sætte 
nye skud og blomstre på meget korte stængler – såkaldte pa-
nikskud. Slåning kræver derfor ekstra omhyggelig kontrol med 
de bekæmpede arealer.

Små bestande kan slås manuelt f.eks. med en almindelig le. Der 
kan også anvendes motordrevet manuelt udstyr, som motordre-
vet le og kratrydder. Buskrydder med snøre kan ikke anbefales, 
da snøren ophvirvler en gifttåge. Til mekanisk slåning af større 
arealer kan man anvende traktordrevne eller selvkørende ma-
skiner som fingerklipper, rotorklipper, slagleklipper eller grønt-
høster.

Områdets tilgængelighed, fugtighed og terrænforhold bestem-
mer, hvilke slåningsmetoder, der er de mest velegnede. Slå-
ning har begrænset virkning på det omgivende miljø. Virknin-
gen afhænger dog af, hvilke redskaber der anvendes. Jo større 
og kraftigere maskiner, desto større er risikoen for skader som 
f.eks. nedskridning af vandløbsbrinker, ændring af jordstruktur 
eller gener for dyr og planter.

”Panikskud”
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Bekæmpelse bør udføres på overskyede dage, idet sollys for-
stærker plantesaftens giftvirkning.
Brug le frem for buskrydder og husk briller, kraftige bukser, 
langærmet trøje og vandtætte handsker.

Ved slåning med traktordrevne eller selvkørende maskiner er 
personalet mere beskyttet, fordi de sidder i et førerhus og er 
hævet over bevoksningen. Safttåger kan dog stadig være gene-
rende og bagmonteret klipper anbefales.

Skærmkapning 

Skærmkapning er en variant at slåning, hvor man kun går efter 
de blomstrende planter. Skærmkapning er en meget vigtig be-
kæmpelsesform i (juni) juli og august måned, hvor frøsætning 
meget effektivt hindres. Ved skærmkapning på det helt rigtige 
tidspunkt dør planten, men i de fleste tilfælde vil planten sætte 
nye blomster fra roden, såkaldte panikskud, som så skal skærm-
kappes 2-3 uger senere. Det optimale tidspunkt for skærmkap-
ning er når de blomstrende planter begynder at sætte frø. På 
dette tidspunkt har roden opbrugt næsten al sin energi, så der 
er sjældent energi til endnu en blomstring. Samtidig er frøene så 
uudviklede at de ikke kan færdigmodne, hvis de fjernes fra plan-
ten. Skærmkapning foretages med en meget skarp og robust le, 
eller med en machete. 

Skærmkapningen skal ske inden frøene bliver modne (ca. 20. 
juli), ved skærmkapning skal skærmen adskilles fuldstændigt 
fra stænglen, ellers vil frøene færdigmodne ved at suge energi 
fra stænglen. Det er vigtigt at plantens grundblade skæres over, 
da de ellers kan levere energi til roden, hvorved der helt sik-
kert kommer panikblomster. Når stænglen er fældet, skal man 
slå skærmen af så højt oppe som muligt. Hvis man blot fælder 
stænglen, vil frøene suge næring til sig fra stænglen og færdig-
modne på denne. 

Illustration af, hvor der skal 
slås under skærmkapning.  
Er der grønne frø slås helt 
oppe under midterskær-
men. Er der kun blomster 
kan hele skærmen slås med 
et slag. Om den nedre del 
af stænglen slås er valgfrit, 
dog skal de store grundbla-
de fjernes. Ved enkeltstå-
ende planter er det dog ofte 
en fordel ikke at fælde hele 
stænglen, da det så bliver 
nemmere at finde panik-
skuddene. 
Foto: Care4Nature.
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Det er ikke nødvendigt at samle skærmene ind og destruere 
dem som det ofte angives. Selv når skærmene står med grønne 
halvmodne frø, kan disse ikke færdigmodne, hvis de skærm-
kappes tilstrækkeligt højt oppe, jo mere stængel de har med 
sig, jo større risiko for spiredygtige frø. Skærmkappes der mens 
planten er i blomst, kan man uden risiko lade skærmen ligge på 
stedet og rådne. Er der grønne frø skal planten skærmkappes 
’skærm’ for ’skærm’, ellers vil midter-skærmen suge energi fra 
sideskærmene og færdigmodne. Er frøene blevet brune når man 
skærmkapper, skal skærmene indsamles, hvilket er meget tids-
krævende og besværligt.

Uanset hvornår der skærmkappes, vil mange planter sætte 
panikskud med nye blomster, det er derfor vigtig at der efter 
skærmkapning foretages en overvågning, hvor panikskuddene 
hugges ned. 

Ved skærmkapning er det umuligt at undgå at komme i kontakt 
med planten. Skærmene sidder typisk i 2-4 m højde og bladene 
danner en skov i mandshøjde, derfor er det meget vigtigt med 
rigtig og beskyttende påklædning. Skærmkapning bør ikke fore-
gå i sollys, så typisk skal der skærmkappes tidligt om morgenen, 
sent om aftenen eller på overskyede dage.
Brug briller, kraftige bukser, langærmet trøje og vandtætte 
handsker, regntøj er klart det bedste, men det bliver hurtigt 
meget varmt at have på.

Sprøjtning - Kemisk bekæmpelse

Brugen af sprøjtemidler såsom glyphosat (f.eks. Roundup) kan 
være en effektiv metode mod Kæmpe-Bjørneklo. Der er ringe 
effekt på store planter, hvorimod små planter (mindre end 50 
cm) i god vækst er meget modtagelige. Glyphosat virker ikke 
kun på Kæmpe-Bjørneklo, men fjerner også al anden vegetation 
som kommer i kontakt med midlet.

Brugen af sprøjtemidler i nærheden af drikkevandsboringer og 
naturområder som mose, eng, overdrev, sø, brakarealer mv. er 
begrænset af den danske lovgivning. Det anbefales at holde god 
afstand og gerne mere end 25 m til drikkevandsboringer.

Efter påføring af glyphosat går der op til 7 -10 dage inden plan-
terne begynder at gulne, hvorefter de vil visne og dø. Der skal 
ske en opfølgning ca. 2 uger efter sprøjtningen, således at der 
tages hånd om nye eller ”glemte” planter. Opfølgningen kan, 
udover fortsat sprøjtning, med fordel være rodstikning.

Sprøjtede områder kan efterlade jorden bar med risiko for f.eks. 
jorderosion i vandløbsområder. Derfor er det vigtigt at tage hen-
syn til miljøet og kun pletsprøjte bladene af Kæmpe-Bjørneklo. 
Undgå at sprøjte så meget væske på, at det løber af bladet ned 
på jorden. 

Ved større tætte bestande på landbrugsarealer kan en almindelig 
bomsprøjte på traktor anvendes, mens en rygsprøjte kan bruges 
ved mindre og svært tilgængelige forekomster. En anden mulig-
hed er pensling eller en ’Weed-Wiper’ - en teknik hvor herbicidet 
smøres på bladene, og derfor kun rammer Kæmpe-Bjørneklo.

Sprøjtning skal ske i tørt, vindstille vejr uden frost gerne meget 
tidligt på sæsonen. Kraftig regn dagen før eller dagen efter har 
en negativ indvirkning på behandlingen. Brug skærm på sprøjt-
elanse. Brug kun godkendt dosering og undgå iblanding af andre 

Der må ikke uden dispensa-
tion fra kommunen, bruges 
sprøjtemidler langs vandløb 
(herunder i 2-meterbræm-
men) og i naturområder.
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midler. Læs produktbeskrivelsen nøje så du ved hvordan pro-
duktet anvendes korrekt.

Sikkerhed ved bekæmpelse
Berøring af Kæmpe-Bjørneklo kan give kraftige forbrændinger, 
der forårsages af en kombination af plantesaft og sollys. Brug 
derfor følgende sikkerhedsinstruktioner: 

 Hud og øjne skal beskyttes under arbejdet
 Brug beskyttelsesbriller eller visir og dækkende tøj
 Ved slåning skal anvendes udstyr der beskytter mod 

 indånding af forstøvede plantepartikler
 Tøj og handsker skal beskytte mod gennemtrængning af   

 plantesaft

Hvis uheldet er ude skal man vaske sig hurtigt og grundigt med 
vand og sæbe, og efterfølgende beskytte huden mod sollys i 
mindst 48 timer.

Ved øjenkontakt skal man straks skylle øjnene med vand, be-
skytte dem med solbriller og dernæst kontakte lægen.

Vedtagelse

Indsatsplanen gælder fra 1. april 2012 til 31. december 2022, 
men den kan revideres undervejs eller forlænges ved udløbet 
under hensyntagen til de procedureregler, som gælder for ved-
tagelse af denne plan.

Vil du vide mere?
På kommunens hjemmeside; www.egedalkommune.dk findes 
yderligere oplysninger om f.eks. bekæmpelsesmetoder, forveks-
lingsmuligheder, plantens biologi, sikkerhed ved bekæmpelse 
mv. 

Naturstyrelsen har derudover på www.naturstyrelsen.dk en 
veludbygget hjemmeside fyldt med information og links vedr. 
Kæmpe-Bjørneklo.

Spørgsmål mv. er velkomne og bør rettes til Egedal Kommunes 
Center for Teknik og Miljø.

Denne indsatsplan er vedtaget på kommunalbestyrelsens møde
d. 21. marts 2012 efter forudgående offentlig høring
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