
Sådan 
bekæmpes 
de invasive 

bjørnekløer

Bjørneklo skygger så voldsomt, at den oprindelige vegetation  

fortrænges. Plantens saft kan desuden forårsage eksemlignende udslæt
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Introduktion 
De tre store bjørnekloarter kæmpebjørneklo (Heracleum man-

tegazzianum), rundlobet bjørneklo (Heracleum sosnowskyi) og 

hårfrugtet bjørneklo (Heracleum persicum) er alle invasive i  

Danmark. De 3 bjørnekløer stammer oprindeligt fra området 

omkring Kaukasus, Tyrkiet, Irak og Iran. 

De 3 invasive bjørnekløer er omfattet af EU-forordningen om 

invasive arter. Kæmpebjørneklo forekommer i hele landet og der 

har i mange år været en stor bekæmpelsesindsats i kommunerne. 

Rundlobet og hårfrugtet bjørneklo er mere sjældne i Danmark.

Sådan kender du arterne fra hinanden

Bekæmpelsen af de 3 arter er den samme, men hvis du gerne 

vil vide hvilken art der er tale om, kan du læse mere om arternes 

udseende her.

Kæmpebjørneklo  
(Heracleum mantegazzianum)
Kæmpebjørneklo er en skærm-

plante. Den bliver normalt to til fem 

meter høj og har op til tre meter 

lange blade. Stænglen kan blive ti 

cm i diameter og er furet, typisk hå-

ret og med rødlige pletter nederst. 

Planter, der lige er spiret frem, har 

runde blade, men bladene bliver 

efterhånden takkede, og fuldt ud-

viklede blade er fligede og stærkt 

takkede. 

Kæmpebjørnekloens blomster er 

hvide og sidder i skærme i toppen 

af stænglen. Skærmene er ca. 50 

cm brede med 50 til 150 grene.  

Der kan være mere end 80.000 

blomster på en enkelt plante. 

Blomstringen sker fra juni-august. 

Fra juli danner bjørnekloen frø. 

I gennemsnit sætter en plante 

20.000 frø.

Rundlobet bjørneklo 
(Heracleum sosnowskyi)
Rundlobet bjørneklo afviger fra de 

øvrige invasive bjørnekløer, ved at 

have blade uden spidse flige og har 

kun en sparsomt håret stængel.

Hårfrugtet bjørneklo 
(Heracleum persicum)
Hårfrugtet bjørneklo ligner kæm-

pebjørneklo meget. Skærmene 

er mere kugleformet og oftest er 

sideskærmene væsentligt mindre 

og dårligt udviklet. Bladpladen 

er ikke så dybt indskåret og har 

forholdsvis grove og butte tænder 

i bladranden. Har typisk flere skud 

fra roden og meget asymmetriske 

randkroner.
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Prioritering af indsatsen

1.  Forhindre at de invasive bjørnekløer etablerer sig 
nye steder
Det er vigtigt at begrænse udbredelsen af de invasive bjør-

nekløer til nye områder. Hvis de først etablerer sig et sted, 

går der mange år, og det kræver meget arbejde, inden de er 

helt bekæmpet.

2.  Stop spredningen fra etablerede bestande
De invasive bjørnekløer spredes via frø. Planterne produce-

rer mange frø, der kan ligge i jorden i flere år. Derfor er det 

vigtigt at bestande ikke breder sig. En effektiv metode til at 

undgå spredning er skærmkapning, hvor skærmene fjernes 

fra planten, inden frøene er modne. 

3.  Bekæmp den, hvor den kan gøre skade
De invasive bjørnekløer kan på grund af saften have store 

konsekvenser for mennesker, der hvor den vokser. Saften 

kan give forbrændinger, hvis huden udsættes for sollys. 

Derfor er det vigtigt at bekæmpe bestande, hvor der er 

risiko for kontakt med mennesker, især børn. 

I de seneste årtier har bjørneklo bredt sig voldsomt i naturen, hvor 

den fortrænger andre plantearter. Bjørnekloens saft gør huden 

ekstremt følsom over for sollys og kan give alvorlige forbrændinger. 

Hvorfor udgør  
bjørneklo et problem?
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Anvendes ved: 
Alle bestande under 5 m²  
og nyetablerede bestande  
op til 15 m²

Bekæmpelsen af Bjørneklo afhænger af bestandens størrelse, de 

tilgængelige ressourcer og tid. 

Det første skridt i bekæmpelsen er at vurdere omfanget af 

bestanden. Det næste skridt er, at iværksætte en bekæmpelse. 

Vælg den metode, der passer til de ressourcer, der er til rådighed, 

og bestandens omfang. De forskellige bekæmpelsesmetoder kan 

kombineres efter behov.

Bestandens størrelse Bekæmpelsesmetode

MINDRE BESTAND  
under 5 m2 / Nyetableret

Rodstikning eller afdækning 

MINDRE BESTAND  
under 5 m2 / Veletableret

Rodstikning eller skærmkapning 

STØRRE BESTAND  
5 m2 - 15 m2 / Nyetableret

Rodstikning eller skærmkapning

STØRRE BESTAND  
5 m2 - 15 m2 / Veletableret

Skærmkapning

STØRRE AREALER 
Over 15 m2

Slåning eller skærmkapning

Rodstikning
Rodstikning foregår med en almindelig spade, som bør skærpes

undervejs. Ved at overskære plantens rod under vækstpunktet, 

dør den.

Vækstpunktet ligger typisk nul-to cm under jordoverfladen, så det 

er normalt tilstrækkeligt at rodstikke planten i to-tre cm ś dybde. 

Ved rodstikning kan man nå langt på under en dag, men følger 

man ikke op på bekæmpelsen, kan resultatet ikke ses en måned 

senere. Laver man derimod et kontrolbesøg 14 dage senere og 

bruger en time på at tage de planter, man overså første gang, 

er der langt større chance for at området vil forekomme fri for 

bjørneklo. Rodstikning kan foregå i hele vækstsæsonen og er en 

meget effektiv metode, som muliggør en relativt hurtig udryd-

delse af planten, hvis det gøres systematisk.

Slåning
Slåning er en ofte benyttet metode til bekæmpelse af bjørneklo. 

Det kan enten gøres maskinelt eller med le. Ved maskinel slåning 

kan der dannes tåger af giftig plantesaft. Derfor bør det ske i 

maskiner med lukket førerhus og med bagmonteret klipper. Ved 

anvendelse af buskrydder til manuel slåning bør der ikke bruges 

snøre, da denne ophvirvler en tåge af giftig plantesaft. 

Ved maskinel bekæmpelse er det særdeles vigtigt, at man stop-

per maskinen og til fods kommer ud i tilstødende krat, f.eks. med 

en spade i hånden. Der er dog talrige eksempler på, at maskinslå-

ning kan være med til at holde en bestand i live og sågar hjælpe 

til at sprede planten ved frøspredning via slåningsmaskine. 

Anvendes ved: 
Bestande større end 15 m2

Hvordan bekæmper jeg  
en bestand af kæmpebjørneklo?

Bjørnekloens vækstpunkt 
fremgår tydeligt af denne 
opgravede og overskårne 
rod. Bemærk, at vækstpunk-
tet befinder sig i den øvre 
del af roden, hvilket betyder, 
at kun den øverste del af 
roden skal skæres over, for 
at slå planten ihjel.

Store blomstrende bjør-
neklo overlever maskinel 
slåning. Selv slagleklippere 
vælter blot mange planter, 
som så færdigmodner på 
jorden.
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A B

Anvendes ved: 
Alle typer af bestande

Anvendes ved: 
Nyetablerede  
bestande under 5 m2

Skærmkapning
Skærmkapning er en variant af slåning, hvor man kun går efter de 

blomstrende planter. Skærmkapning anvendes som bekæmpel-

sesform fra blomstring begynder typisk omkring midt i juni. Ved 

skærmkapning hindres frøsætning. 

Når man skærmkapper på det helt rigtige tidspunkt, dør plan-

ten, men i de fleste tilfælde vil planten sætte nye blomster fra 

roden - såkaldte panikskud, som så skal kappes to-tre uger 

senere. Skærmkapningen skal ske, inden frøene bliver modne, og 

skærmen skal adskilles fuldstændigt fra stænglen. Ellers vil frøene 

færdigmodne ved at suge energi fra stænglen. Det er vigtigt, 

at plantens store grundblade skæres af, da de ellers kan levere 

energi til roden, hvorved der helt sikkert kommer panikblomster.

Afdækning
Velafgrænsede bestande i åbent land kan med fordel afdækkes, 

enten med presenning, ukrudtsdug eller med UV-uigennemtræn-

geligt plast. Når kæmpebjørneklo dækkes til, visner den ned, og 

afdækning kan i bedste tilfælde udrydde 98-99% af planterne. 

Metoden er yderst anbefalelsesværdig, da den er meget effektiv, 

og da der kun er lille kontakt med planten. Året efter ses meget 

lille overlevelse og næsten ingen fremspiring fra frøbanken. 

Arealet, der afdækkes, bliver helt barjordet, men fjernes afdæknin-

gen i løbet af august måned, vil mange danske planter overleve 

eller indfinde sig, og ofte vil meget af den omgivende vegetation 

indfinde sig i løbet af efteråret, således at erosionsrisikoen  

mindskes.

Afdækning er forbundet med en meget stor overvågningsindsats, 

idet planterne kan bryde igennem, eller afdækningen kan blæse 

af. Ligger afdækningen godt i en periode med høj sol, kan man 

være heldig, at alle planterne under afdækningen er døde i løbet 

af tre-fire måneder.

Bekæmpelse af bjørneklo  
året rundt 

Efterår - vinter
• Få overblik over antal bestande og bestandsstørrelser

• Undersøg hvilke metoder, der er velegnede

• Planlæg aktuelle bekæmpelsesmetoder

• Udarbejd bekæmpelsesplan

• Ryd krat, brombær mm, som vil genere en kommende bekæmpelse

• Søg nødvendige tilladelser

• Lav græsningsaftaler

• Etabler folde, læskure, vand m.v. på arealer, der skal afgræsses

• Anskaf redskaber og beskyttelsesudstyr

Vækstsæsonen (tidligt forår - sommer)
• Etabler græsning med dagligt tilsyn og pasning af dyrene

• Afdæk planterne

• Husk at bekæmpe planter uden for græsningsfoldene!

• Rodstik planterne mindst 3 gange

• Udfør slåning mindst 4 gange

• Skærmkap omhyggeligt

• Udfør andre bekæmpelsesmetoder efter behov

• Før tilsyn med bestandene hver tredje uge

• Juster bekæmpelsesplaner og -metoder

Sensommer - efterår
• Gør status over årets bekæmpelse og revurder metoderne

• Planlæg næste års indsats

• Indberet gerne årets indsats og resultat til din kommune

• Afskær alle sene skærme før frøspredning

• Afslut græsning

Græsning, jordbehandling og genopdyrkning kan anvendes som  

bekæmpelsesmetoder. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk

Er der grønne frø, slås helt 
oppe under midterskærmen 
(A). Er der kun blomster, kan 
hele skærmen slås med et 
slag (B).

Når kæmpebjørneklo 
dækkes til, visner den ned, 
og afdækning kan i bedste 
tilfælde udrydde 98-99 
procent af planterne.
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Efter bekæmpelse

Hvis du har bekæmpet en bestand af bjørneklo, 
kan du med fordel lade arealet stå tomt året efter 
for at se, hvad der dukker op. Du kan eventuelt  
finde en plante, som ligner, og som udfylder 
samme funktion, men ikke opfører sig invasivt. 

Hvis du har bekæmpet et større areal og ønsker  
at genoprette området, kan du læse mere om  
gen opretning af arealer efter bekæmpelse på  
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk 




