Hårfrugtet bjørneklo (Heracleum laciniatum)
Beskrivelse
Videnskabeligt navn: Heracleum laciniatum
Synonymer: Heracleum persicum
Kaldenavn: Hårfrugtet bjørneklo, Tromsøpalme
Beskrivelse: Flerårig plante der bliver 80-170 centimeter høj
og har mange tætte hår på stænglen. Stænglen er typisk 3-5
cm i diameter og har røde prikker1. Planten har en markant
duft af anis2,3.

Hårfrugtet bjørneklo, Foto: Poul Evald Hansen

Forvekslingsmuligheder
Forveksles især med andre bjørneklo arter, såsom Rundlobet bjørneklo Heracleum sosnowskyi og
Kæmpe-bjørneklo Heracleum mantegazzianum, der dog begge bliver noget højere. Stænglerne hos
disse arter er også større (op til 10 cm) i diameter end hårfrugtet bjørneklos (1,5-2 cm). Begge dør
efter blomstring modsat hårfrugtet bjørneklo, der kan blomstre i flere år3. Rundlobet bjørneklo er
sjælden i Danmark4, mens kæmpe-bjørneklo er mere almindelig3.

Spredningsvej og udbredelse
Hårfrugtet bjørneklo stammer fra Tyrkiet, Iran og Irak.
Spredningsvejen til Europa er forbundet med noget usikkerhed,
da planten kan være forvekslet med andre bjørneklosarter. Man
regner dog med, at den er plantet som prydplante, og derefter er
sluppet ud i naturen2,3. Man ved den blev indført som prydplante
fra England til Tromsø i Norge i 1836, men det også muligt, at
den er importeret fra Rusland eller opstået i Norge som en
krydsning mellem andre arter2. Der er sandsynligvis foregået
flere introduktioner. Udover havebrug5, kan arten også spredes
som frø opblandet i jord, som haveaffald eller på bildæk og
skosåler6. I Danmark er den sjælden, og der er kun registeret tre
fund; ét i Københavnsområdet7, ét på Lolland7 og ét i
Fredensborg8.

Forvekslingsmuligheder: Øverst: Rundlobet
bjørneklo, Foto: Henry Nielsen. Nederst:
Kæmpe-bjørneklo, Foto: Miljøstyrelsen
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Score og baggrund
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til ingen/lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj påvirkning.
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Spredningspotentiale: 3 (høj). Arten spredes let med en hastighed på mere end 10 km i året9. Frøene
spredes med vind og vand (også saltvand). Den kan bestøve sig selv og på den måde kan en enkelt
plante starte en bestand. Den kan ikke sprede sig vegetativt, men jord med den overvintrende stængel
i kan spredes. Man mener, at hårfrugtet bjørneklo sætter færre frø end kæmpe-bjørneklo og rundlobet
bjørneklo. Til gengæld kan den blomstre flere år, da den ikke dør efter blomstring som de andre
bjørneklo arter10.
Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Arten lever i kulturpåvirkede arealer samt nær
kyster og vandløb11.
Påvirkning af hjemmehørende arter: 3 (høj). Langs vandløb kan planten blive så dominerende, at
den udkonkurrerer andre arter og sænker mangfoldigheden af dyr og planter, herunder
hjemmehørende arter10.
Påvirkning af økosystemer: 3 (høj). Artens påvirkning af økosystemer anses for høj.
Økonomiske effekter: 2 (middel). De økonomiske effekter vurderes til middel, men der mangler
viden på området. I Norge har planten længe været forsøgt bekæmpet ved saltning, slåning,
opgravning mm. med varierende succes12. Tætte bevoksninger kan forhindre adgang til rekreative
områder og være farlige, idet de kan hindre synlighed langs trafikveje. Arten kan også medføre at
vandløbsbredder eroderes10.
Helbredseffekter: 2 (middel). Man antager, at saften fra hårfrugtet bjørneklo er lige så giftig som
saften fra kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)3,11. Saften kan gøre hud lysfølsom i op til
flere år efter kontakt. Ved sollys vil der opstå smertefulde forbrændinger13.
Total score = 16
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