Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Kæmpebjørneklo findes flere steder på engstrækningen, hvor vores køer græsser. Den hører til blandt de
invasive plantearter, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning, og
forringer de rekreative og landskabelige værdier. Endvidere er den uønsket, fordi den indeholder en giftig
plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.
Hvordan kender du den?
Kæmpebjørneklo er en skærmplante, der normalt bliver to til fem meter høj og har op til tre meter lange
blade. Stænglen kan blive ti cm i diameter og er furet, typisk håret og med rødlige pletter nederst. Hvis
planten lige er spiret frem, har den runde blade, men bladene bliver efterhånden takkede, og fuldt udviklede
blade er fligede og stærkt takkede. Dens 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, og i gennemsnit sætter en plante
20.000 frø. Se billederne på Danmarks Fugle og Natur.

OBS – giftig plante: Kæmpebjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten – brug
gummihansker og evt. kraftigt regntøj. Der bør ikke anvendes buskrydder. Plantesaften gør huden
ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger.
Samtidig kan huden kan blive ved at være følsom over for sollys i årevis. Det svier ikke at få plantesaft på
huden, og derfor skal man være særligt opmærksom og dække sin hud godt til, hvis man er i kontakt med
kæmpebjørneklo. Hvis man får plantesaft på huden, skal man inden 20 minutter, vaske hudområdet med
vand og sæbe, og huden skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Man bør søge læge og oplyse, hvilke
planter man har været i kontakt med.

Bekæmpelse
Kvæg finder kæmpebjørneklo meget velsmagende på grund af plantens høje næringsværdi. Dyrene
foretrækker de unge friske planter, hvorfor den mest effektive bekæmpelsestidspunkt er i starten af
vækstsæsonen. Græsningen skal suppleres med bekæmpelsesmetoder som opgravning, rodstikning eller
skærmkapning, fordi kreaturerne ikke kan nå alle planter, især planterne lige uden for hegnslinien. Det er
meget vigtigt at bekæmpe disse planter, for at undgå yderligere frøspredning til det afgræssede areal.
Læs her om Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo samt denne brochure om emnet. Du kan også læse på Aarhus
Kommunes hjemmeside om Kæmpebjørneklo.
Gode råd: Brug gummihandsker og evt. kraftigt regntøj, hvis du skal tæt på planten for at klippe
blomsterstande af. Undgå tåger af saften. Brug ikke buskrydder. Vær ekstra beskyttet ved brug af
traktorredskaber. Bekæmp planten i overskyet vejr eller i skumringen – da er risikoen for udslæt mindst.
Hav vand og sæbe ved hånden. Skyl hurtigt med rigeligt vand og sæbe, hvis du alligevel har fået plantesaft
på dig. Kom solblokker på (solcreme faktor 25 eller mere). Søg læge.

