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Billede 1 - Eksempel på kæmpebjørneklo Billede 2 - Eksempel på kæmpebjørneklo 

INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF 
KÆMPEBJØRNEKLO I TÅRNBY KOMMUNE 

Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning har i mange år arbejdet på at udrydde kæmpebjørneklo på 

kommunens offentlige arealer. Det samme har også mange private lodsejere gjort for at bekæmpe den 

aggressive art på deres arealer.  

For at få udryddet kæmpebjørneklo, Heracleum Mantegazzianum, har Kommunalbestyrelsen derfor vedtaget 

denne indsatsplan, som er trådt kraft den 1. januar 2009.  

Indsatsplanen gælder for alle arealer i Tårnby Kommune, både offentlige og private. Det betyder, at samtlige 

grundejere er forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis den findes på deres grund. Den juridiske 

hjemmel til iværksættelse af indsatsplanen til bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Tårnby Kommune findes i 

”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo” (BEK Nr. 17 af 13/01/2006). 

Hvorfor bekæmpe kæmpebjørneklo? 

Kæmpebjørneklo spreder sig med stor hast på bekostning af det vilde plante- og dyreliv. Dens kraftige vækst 

fortrænger andre planter og kun få dyre- og plantearter trives sammen med den. Derved bliver naturen 

fattigere. Kæmpebjørneklo lever og trives mange steder både i de grønne områder i det åbne land og 

mellem fliserne i byen. 

Planten kan være giftig for mennesker ved berøring, idet saften fra planterne kan give alvorlige allergiske 

reaktioner. 

Hver enkelt kæmpebjørneklo kan producere mere end 10.000 spiredygtige frø, som let spreder sig med 

vinden eller flyder med strømmen i vandløb og grøfter. Frøene kan bevare spireevnen i 7-8 år. Hvis man ikke 

gør noget for at bekæmpe planten, breder den sig flittigt år for år og planten indtager let store områder ved 

f.eks. søer, moser, vandløb, grøfter, grusgrave, i læhegn og langs stranden og gør derved rekreative 

områder utilgængelige for mennesker. 
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1. INDSATSOMRÅDE 

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes overalt og derfor omfatter indsatsplanen alle arealer i Tårnby Kommune 

og gælder for alle grundejere i kommunen, både private og offentlige. 

2. BEKÆMPELSESMETODE 

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal ske sådan, at den enkelte plante på intet tidspunkt i dens levetid har 

mulighed for at reproducere sig selv ved frø. Derved vil mængden af kæmpebjørneklo i Tårnby Kommune 

blive reduceret kraftigt i løbet af få år for til sidst at forsvinde. 

Bekæmpelsesmetoder i Tårnby Kommune skal ske manuelt, mekanisk eller ved græsning ud fra metoderne 

nævnt herunder i 5. Vejledning.  

Kemisk bekæmpelse må kun ske efter godkendelse fra Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 

3. TIDSFRISTER FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-
BJØRNEKLO 

Opdager man kæmpebjørneklo på sin ejendom, der blomstrer eller er på vej til det, skal man straks 

bekæmpe den. Grundejeren skal foretage bekæmpelse af kæmpebjørneklo 3 gange i løbet af 

sommerhalvåret. Allerede fra marts-april, hvor de første blade kommer frem og planten er ret sårbar, kan 

man med fordel bekæmpe planten og risikoen for at få plantesaft på huden kan forholdsvis let begrænses. 

Det anbefales, at man foretager bekæmpelsen flere gange med 2-3 ugers mellemrum i perioden 15. april – 

23. juni, hvor planten vokser kraftigt og får blomsterstande. 

Indsatsplanen for Tårnby Kommune fastholder følgende tidsfrister for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo: 

 Første bekæmpelse skal være gennemført inden 15. juni.  

Formålet er at få aflivet planten og hindre, at kæmpebjørnekloen når at blomstre og sætte frø. 

 Anden bekæmpelse skal være gennemført inden 15. juli. 

Formålet er at få aflivet de planter, som trods første bekæmpelse fortsat vokser og kan have sat nye 

blomster, som nu er tæt på at have sat frø. 

 Tredje bekæmpelse skal være gennemført inden 1. september. 

Formålet er at forhindre de tilbageværende planter i at komme igen året efter samt at få fjernet 

blomsterstande og frø. 

Fjernelse af blomsterstande 

Såfremt man ikke har tid til at bekæmpe den/de blomstrende kæmpebjørneklo effektivt lige nu og her, skal 

man som nødløsning fjerne planternes blomsterstande og lægge dem i en plasticpose til destruktion som 

brændbart affald. Hvis planten ikke er blevet fjernet helt, vil den fortsætte med at sætte blomster igen efter 

kort tid og man skal derfor foretage en mere gennemgribende fjernelse, ud fra de metoder nævnt i herunder i 

afsnit 5. Vejledning. 



 

Side 3 
 

4. HVIS MAN IKKE BEKÆMPER KÆMPE-BJØRNEKLO 
PÅ SIN EJENDOM 

Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke overholdes, kan 

kommunalbestyrelsen jf. §§ 5 og 8 i ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo” (BEK Nr. 17 af 

13/01/2006), påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen. Ejeren får en frist på 14 dage til at 

foretage bekæmpelsen. Herefter vil kommunalbestyrelsen foretage en kontrol af om påbuddet er 

efterkommet. Undladelse af at efterkomme et påbud straffes med bøde. 

Kommunalbestyrelsen kan sætte bekæmpelsen i værk på ejerens vegne og på dennes regning.  

 

5. VEJLEDNING 

Pas på plantesaften er giftig 

Undgå at komme i fysisk kontakt med kæmpebjørneklo under bekæmpelsen. Hud og øjne skal beskyttes 

under arbejdet. Handsker og tøj skal helst være vandtæt. Brug lange støvler og anvend langskaftede 

redskaber.  

Saften fra kæmpebjørneklo er giftig for mennesker. Berøring med planternes saft kan fremkalde alvorlig 

eksemlignende udslet, der ligner og føles som store brandvabler. Virkningen forstærkes af sollys. Har man 

fået saften på sig, er det vigtigt at undgå sollys og at vaske sig hurtigt med sæbe. Hudcellerne dør ved 

berøringen, og vævet under huden kan også dø, så det kan tage lang tid før sårene heler. 

Hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder: 

Strategien for bekæmpelse af kæmpebjørneklo afhænger oftest af, hvor mange planter man skal bekæmpe. 

Tårnby Kommune anbefaler, at kæmpebjørneklo bekæmpes uden brug af sprøjtemidler, med mindre det er 

absolut nødvendigt. Valget af bekæmpelsesmetode afhænger af, hvor stort et areal planterne dækker, deres 

tæthed og adgangsforhold. Uanset metode kræver bekæmpelsen gentagen og korrekt anvendelse for at 

opnå et tilfredsstillende resultat. For at få mest ud af indsatsen bør bekæmpelsen starte tidligt i 

vækstsæsonen og fortsætte hen over sommeren i adskillige år, indtil frøbanken er udtømt og rødderne er 

døde. 

Mindre bestande 

Ved mindre bestande på omkring 1-100 kæmpebjørneklo anbefales det at bekæmpe planten ved at opgrave 

planten eller rodstikke planten så langt nede under jorden, som muligt, oftest i omkring 15-20cm. dybde. Ved 

rodstikning skæres roden over med en skarpsleben spade eller et bjørneklojern lige under vækstpunktet, så 

planten dør. De afskårne dele af planterne trækkes op af jorden og lægges til udtørring eller destrueres. 

Det er vigtigt at fjerne blomsterskærmene og lægge dem i en plasticpose til destruktion som 

brændbart affald. 

Større bestande 

Ved større bestande på mere end 100 kæmpebjørneklo anbefales også at opgrave planterne eller rodstikke 

dem, da det er den mest effektive metode, men det tager selvfølgelig længere tid. 

En anden metode er at slå planterne med le, slåmaskine eller buskrydder når de er omkring en halv meter 

høje. Denne metode skal gentages flere gange i løbet af vækstsæsonen flere år i træk, da planterne kan 

vokse videre trods slåningen, men på sigt får man udpint planten, så den dør og ikke når at få sat frø. 
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Anvender man buskrydder, skal man undlade at bruge buskrydder med snøre, da den giftige plantesaft 

hvirvles op som en tåge. 

Man kan også vente med at slå planterne til lige før de blomstrer. Så vil de have brugt så meget energi på at 

vokse sig store, at de ofte dør, når man fælder dem. Samtidig vil de afskårne plantedele kunne skygge for 

opvæksten af nye bjørneklo. Vælges denne metode skal blomsterskærmene fjernes og lægges i en 

plasticpose til destruktion. Endvidere skal man kort tid efter kontrollere de fældede planter for nye 

blomsterskærme, da planten kan indeholde så meget plantesaft, at planten kan sætte nye blomstrende 

sideskud med spiredygtige frø. 

Slåning bør følges op med rodstikling, opgravning eller fortsat slåning indtil der ikke længere er bjørneklo på 

arealet. Gentages slåningen omhyggeligt, kan bestanden med en minimal indsats udryddes i løbet af ganske 

få år.  

Meget store forekomster 

Ved meget store forekomster af kæmpebjørneklo, anbefales nedpløjning eller græsning. Får er særligt glade 

for kæmpe-bjørneklo, men også heste og kvæg spiser kæmpebjørneklo. Græsningen bør startes så tidligt på 

året som muligt, inden at planterne bliver alt for store, da dyrene foretrækker de unge blade. Hvis planterne 

er store kan man overveje at slå planterne forud for græsningen. Man skal ved græsning vælge dyr, der 

anses for at spise kæmpebjørneklo. Det er vigtigt at holde godt øje med dyrene, da nogle husdyr kan blive 

påvirket negativt af at spise planten. På landbrugsjord kan dybdepløjning af jorden i ca. 24 cm’s dybde 

nedsætte spiringen af frø, da de øvre jordlag, hvor frøene findes, begraves. Metoden er mest effektiv, hvis 

den etablerede vegetation af kæmpebjørneklo bekæmpes kemisk eller ved slåning inden pløjning. Er 

græsning eller nedpløjning ikke mulig på steder, hvor der står kæmpebjørneklo, kan metoderne med slåning, 

rodstikling og opgravning anvendes. 

Andre løsninger til bekæmpelse af kæmpebjørneklo 

Kemisk bekæmpelse 

I Tårnby Kommune er grundvandsressourcerne meget sparsomme, hvorfor man ikke må bruge kemiske 

bekæmpelsesmidler uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Derfor foretrækker Tårnby Kommune at alle 

ejere af arealer med kæmpebjørneklo, offentlige såvel som private, anvender manuel og mekanisk 

bekæmpelse af kæmpebjørneklo eller evt. græsning og pløjning. 

I Danmark er det tilladt at bruge Glyphosat til anvendelse mod kæmpebjørneklo, også på arealer indtil 2m fra 

vandløb o. lign. Generelt er brugen af herbicider på brakmarker og tæt ved vandløb begrænset af den 

danske lovgivning Før man tager glyphosfat i anvendelse, bør lovgivning og anbefalinger undersøges, og da 

skal alle de sikkerhedsmæssige og miljømæssige forskrifter overholdes. Kemisk bekæmpelse med 

glyphosfat må kun anvendes, hvis man har fået kommunalbestyrelsens godkendelse og kun hvis alle andre 

bekæmpelsesmetoder er afprøvet og erkendt som utilstrækkelige eller uegnede på lokaliteten. 
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