
Sådan 
bekæmpes 
de invasive 

gyldenris

Gyldenris spreder sig let og danner tætte bevoksninger,  

hvor ingen andre planter kan etablere sig
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Introduktion 
Canadisk og sildig gyldenris kaldes samlet de invasive gyldenris-

arter. De to arter stammer oprindeligt fra Nordamerika og blev 

tilbage i 1866 fundet forvildet i Danmark. Gyldenrisarterne er 

meget ens i udseende, udbredelse og metoder, der anvendes for 

bekæmpelse. Begge invasive gyldenrisarter bliver 0,5-2 m høje 

og danner meget tætte bestande, der skygger anden vegetation 

væk. 

De to arter af gyldenris findes spredt over hele landet, og de kan 

træffes på våde og tørre bunde samt næringsfattige og nærings-

rige jorde. Sildig gyldenris er den mest almindeligt forekommende 

af de to arter. De invasive gyldenris er flerårige, danner tætte be-

stande med op til 300 skud pr. m2 og har et tæt rodnet. Gyldenris 

er let genkendelig i august-oktober på sit gule flor og om vinteren 

på sine karakteristiske røde stængler og sin gråhvide top af frø, 

som står hele vinteren og først spredes om foråret.

Sådan kender du arterne fra hinanden

Bekæmpelsen af de 2 arter er den samme, men hvis du gerne vil 

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

udseende her. 

Forskelle på stængel, blomsterstand og blade på de 

invasive gyldenrisarter

Forskelle på stængel, blomsterstand og blade på de invasive gyldenrisarter

Sildig gyldenris Canadisk gyldenris

Stængel Glat og voksagtig stængel Håret på den øverste tredjedel  
af stænglen

Blomster-
stand

Større blomster med en 
mere spredt blomsterstand

Mindre blomster med en  
pyramideformet blomsterstand

Blade Generelt bredere og  
længere blade

Smallere og kortere blade

Sildig gyldenris  
(Solidago gigantea)
Sildig gyldenris har smalle, 

spredte, lancetformede blade, 

som er svagt håret på undersi-

den. Stænglen er glat og voksag-

tig. Blomsterne består af mange 

små, gule kurvblomster på 3-5 

mm i diameter, som sidder i store 

toppe. Sildig gyldenris har større 

blomster med en mere spredt 

blomsterstand end canadisk gyl-

denris, og dens blade er generelt 

bredere. Begge arter kan findes i 

samme plantesamfund. Dog kan 

sildig gyldenris tolerere mere 

fugtige jordbundsforhold end 

canadisk gyldenris.

Canadisk gyldenris  
(Solidago canadensis)
Canadisk gyldenris har spredte, 

lancetformede blade. Bladene 

er svagt håret på undersiden og 

smallere end bladene på sildig 

gyldenris. Stænglen er håret på 

den øverste tredjedel. Canadisk 

gyldenris har mindre blomster 

med en pyramideformet blom-

sterstand. Blomsterne består af 

mange små, gule kurvblomster 

på 3-5 mm i diameter, som sidder i 

store toppe.

Canadisk gyldenris
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Prioritering af indsatsen

Arterne kan hurtigt brede sig i nye områder.  
Indsatsen mod de invasive gyldenrisarter kan derfor  
inddeles i 3 kategorier.

1.  Forhindre at invasive gyldenris etablerer  
sig nye steder
Undgå at sprede jord, som kunne indeholde levedygtige dele 

af de invasive gyldenrisarter. Hvis du observerer enkelte plan-

ter på en nyt lokalitet, så grav dem op med det samme. 

2.   Stoppe spredningen fra etablerede bestande
De invasive gyldenrisarter spredes via rodskud og frø. Derfor 

er det vigtigt at slå bestanden eller grave mindre bestande 

op, inden de spredes yderligere. Især skal spredning i sårbare 

naturområder undgås.

3. Hellere rydde et hjørne af en bestand fuldstændigt end 
bekæmpe hele bestanden halvhjertet 
Hvis en hel bestand bekæmpes halvhjertet, vil bestanden året 

efter hurtigt vokse frem igen. Bekæmpes derimod et hjørne 

af en bestand fuldstændigt, vil man året efter nemt kunne 

fjerne de enkelte planter, der måtte have overlevet og derefter 

bekæmpe den resterende del af bestanden. Ved maskinel 

bekæmpelse er det også vigtigt, at man til fods kommer ud i 

tilstødende krat - f.eks. med en spade i hånden.

Grundighed, systematik og vedholdenhed er kodeord, 
når det gælder bekæmpelse af gyldenris.

Hvorfor udgør  
gyldenrisarterne et problem?
Arterne af gyldenris danner tætte bestande, hvor planten udskiller 

kemiske stoffer fra rødderne (allelopatriske stoffer), som undertryk-

ker væksten af andre planter og hindrer andre planters frø i at 

spire. Dette sammenholdt med den tætte vækst gør, at veletable-

rede gyldenris bestande kan blive en monokultur uden forekomst 

af hjemmehørende plantearter. Planterne har en kraftig forme-

ringsevne, og de spreder sig let gennem frø og rodskud. Desuden 

kan begge arter forringe de rekreative og landskabelige værdier. 

Når invasiv gyldenris er etableret i et område, ses de både på tør 

og fugtig bund, næringsfattigt og næringsrigt, og de ses efter-

hånden oftere dybt inde i mørke skove, hvor de har spredt sig fra 

skovvejene og arealer med renafdrift.



6   Bekæmpelse af invasive gyldenris   7

Anvendes ved: 
Mindre, nyetablerede  
bestande under 5 m²

Anvendes ved: 
Større bestande over 5 m2  
eller store bestand over 
10.000 m2

Hvordan bekæmper jeg  
en bestand af gyldenris?
Bekæmpelsen af invasiv gyldenris afhænger af bestandens stør-

relse, de tilgængelige ressourcer og tid. 

Det første skridt i bekæmpelsen er, at vurdere omfanget af bestan-

den. Det næste skridt er at iværksætte en bekæmpelse. Vælg den 

metode, der passer til de ressourcer, der er til rådighed, og bestan-

dens omfang. De forskellige bekæmpelsesmetoder kan kombineres.

Bestandens størrelse Bekæmpelsesmetode

MINDRE BESTAND  
under 5 m2 / Nyetableret

Opgravning 

MINDRE BESTAND  
under 5 m2 / Veletableret

Slåning eller jordbehandling

STØRRE BESTAND  
over 5 m2

Jordbehandling eller (maskinel) slåning

STOR BESTAND  
over 10.000 m2

Græsning, jordbehandling eller slåning

Opgravning
Opgravning er en simpel metode, der kun kræver en almindelig 

spade. Gyldenris har typisk rødder ned til 10 cm's dybde, og nogle 

få planter er derfor relativ nemme at grave op med spade. 

Metoden er kun velegnet til enkeltstående planter og mindre 

grupper. Rodstykkerne kan skyde igen. Blot 1 cm lange rodstykker 

kan genskyde, og det er derfor vigtigt at få alle rødder med op og 

sikre, at de opgravede rødder ikke får jordkontakt. Når gyldenris 

er veletableret og dækker flere kvadratmeter, er rodnettet tæt og 

svært at grave op med håndkraft.

Er der mange små bestande med spredte planter, kan opgravning 

startes med det samme. Ved opgravning kan man nå langt på en 

halv dag, men følger man ikke op på bekæmpelsen, kan resultatet 

ikke ses året efter. Laver man derimod et kontrolbesøg 14 dage 

senere og tager de planter, man overså første gang, er området 

næsten sikkert frit for gyldenris fremover.

Jordbehandling
Jordbehandling som fræsning, pløjning og harvning er meget 

effektive metoder til bekæmpelse af gyldenris. Ved harvning udfø-

res en overfladisk jordbehandling, der resulterer i løsning, pakning, 

findeling og forskydning af jorden. 

Jordbehandling skal foregå to gange årligt, i april/maj og igen i 

august/september. Oftest vil jordbehandling over et par år ud-

rydde de fleste bestande, og typisk kan man i anden sæson nøjes 

med at trække de enkelte nye skud op med hånden.

Inden jordbehandling påbegyndes, skal det sikres, at det er tilladt i 

det pågældende område. Således må jordbehandling ikke foregå 

i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelses-

bestemmelser, på braklagte marker omfattet af driftsbetingede 

støtteordninger og ved vandløb.
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Anvendes ved: 
Alle bestande,  
uanset størrelse  
og etablering

Anvendes ved: 
Stor bestand over 
10.000 m2

Slåning / Maskinel slåning
Gyldenris kan udryddes via slåning. Det er dog ikke klart, hvornår 

og hvor mange gange gyldenris skal slås for at udrydde den mest 

effektivt. 

Slås der årligt, peger forskning på, at det optimale tidspunkt er 

omkring midt/slut juni, da det nedsætter både skudtætheden 

af gyldenris i bestanden og forhindrer blomstring og dermed 

frøproduktion. Praktisk erfaring understøtter dette, men der er 

også eksempler på, at slåning, mens gyldenris blomstrer, er endnu 

mere effektiv. Endvidere synes slåning i maj og august at kunne 

udrydde gyldenris på blot et par sæsoner. Slåning kan både 

foregå maskinelt og med le. 

Græsning 
Græsning kan være en effektiv måde at bekæmpe store bestande 

af gyldenris på. Er bestandene under 10.000 m2, bliver etable-

ringsudgifterne for høje. 

Successen afhænger meget af udbindingstidspunktet, dyrera-

cen og dyreholderen. Hverken får eller kvæg er begejstret for at 

spise planten, så det er vigtigt, at de er velnærede, når de sættes 

ud. Dyrene skal sættes tidligt ud i stort antal (20-30 får eller 8-10 

kvæg pr. ha), så kan selv enorme bestande hurtigt decimeres. 

Når gyldenrisens grokraft svækkes først på sommeren, sænkes 

græsningstrykket til 5-10 får pr. ha (2-3 kvæg). 

Som en sidegevinst til bekæmpelse af gyldenris er græsning god 

naturpleje, så på steder med bevaringsværdig natur kan græsning 

med fordel anvendes - uanset antallet af gyldenris. 

Man bør være opmærksom på, at planterne kan overleve i mange 

år, hvis græsningstrykket er utilstrækkeligt. Derfor skal græsning 

suppleres af manuel bekæmpelse, idet der næsten altid står plan-

ter lige uden for hegnet, og da gyldenris kan blomstre i tætte eller 

tornede krat i indhegningen.

Bekæmpelse af gyldenris  
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 og 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

• Husk at bekæmpe planter uden for græsningsfoldene!

• 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

• Afslut græsning

Genopdyrkning af landbrugsarealer kan bruges som bekæmpelsesmetode.  

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk
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Til venstre 

Nye skud af invasiv 
gyldenris

Til højre

Karakteristisk afblomstret 
blomsterstand af invasiv 
gyldenris

Til venstre

Størrelse af frø

Til højre

Spirende invasiv  
gyldenris

Rodskud af invasiv  
gyldenris

Til venstre

Roddybde af invasiv 
gyldenris 

Til højre

Gyldenris i vinterstand




