
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 
energireserver 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. 

Små bestande kan slås manuelt f.eks. med en almindelig le. Der kan også anvendes 
motordrevet manuelt udstyr, som motordrevet 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 maskiner som fingerklipper, rotorklipper, 
slagleklipper eller grønthøster. 

Områdets tilgængelighed, fugtighed og terrænforhold bestemmer, hvilke slåningsmetoder, der 
er de mest velegnede. Slåning har begrænset virkning på det omgivende miljø. Virkningen 
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. 

Bekæmpelse bør udføres på overskyede dage, idet sollys forstærker 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 
generende og bagmonteret klipper anbefales 

Pas på ”panikskud” 

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

 


