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Indledning 
Kerteminde Kommune vedtog i april 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo 
ved Vejlbækken. Det er kommunens vurdering, at indsatsen ved Vejlbækken har været effektiv i 
indsatsperioden. Det er derfor besluttet at udarbejde denne indsatsplan for bekæmpelse af 
Kæmpe Bjørneklo i hele kommunen. Indsatsplanen er offentliggjort med frist for indsigelser oven 
en 8 ugers periode fra den 12. februar til den 9. april 2013. Indsatsplanen er endeligt vedtaget af 
Byrådet i Kerteminde Kommune den 30. maj 2013. 
Indsatsplanen er taget op til revision primo 2017, hvor der er foretages få rettelser og 
præciseringer. 
 
Med denne plan er målet helt at udrydde forekomsten af Kæmpe Bjørneklo i kommunen, hvilket 
er beskrevet i ”Handleplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Kerteminde Kommune” 
(Kerteminde Kommune 2008). 
 
Lovgrundlag 
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, bek. nr. 862 af 10/09/2009, med senere 
ændringer, præciserer, hvad effektiv bekæmpelse er. Effektiv bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo 
skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere 
udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden 
reproducerer sig selv. 
 
Indsatsområde 
Indsatsplanen omfatter hele Kerteminde Kommune – både offentlige og private arealer.  
 
Biologi 
Kæmpe Bjørneklo er nøje beskrevet i ”Handleplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i 
Kerteminde Kommune” (Kerteminde Kommune, 2008), hvori der også er henvisninger til andre 
informationskilder om emnet. Her gennemgås kort de vigtigste punkter til viden om plantens 
biologi, der kan bruges i forbindelse med bekæmpelse. 
 
Kæmpe Bjørneklo er normalt en toårig plante, 
hvilket vil sige, at den uden bekæmpelse dør efter 
to år og efterlader plads til nye spirende planter. 
Den udvoksede plante kan blive op til 4 m høj, 
med den let genkendelige blomsterstængel med 
flere blomsterskærme på.  
 
Blomstringen sker i juni-juli, hvorefter frøene 
modnes og spredningen sker i august-oktober. 
Hver plante producerer i gennemsnit 20.000 frø. 
Selvom de ikke alle er spiringsdygtige, giver det 
planten en meget stor formeringsevne. Frøene er 
luftfyldte, så de kan drive med strømmen nedad 
vandløb, hvilket giver frøene mulighed for at 
sprede sig meget langt fra moderplanten. 
Desuden kan de ligge i jorden i op til 10 år før de 
spirer, så skulle et frø havne på et ugunstigt sted, 
kan det vente længe på at situationen ændrer sig 
og spiring indledes. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Forvekslingsmuligheder 
Kæmpe Bjørneklo kan forveksles med enkelte andre planter – bl.a. Almindelig Bjørneklo, 
Grønblomstret Bjørneklo, Strand-kvan og Angelik. Ingen af disse regnes for landskabsukrudt, 
eller invasive arter, og de bør derfor ikke bekæmpes. Det er beskrevet i kommunens handleplan 
(Kerteminde Kommune, 2008), hvordan disse planter skelnes fra Kæmpe Bjørneklo. 
 
Bekæmpelse 
Kæmpe Bjørneklo bekæmpes efter strategien udarbejdet i handleplanen for bekæmpelse af 
Kæmpe Bjørneklo for Kerteminde Kommune (Kerteminde Kommune, 2008). Heri findes en 
længere beskrivelse af plantens biologi, forskellige bekæmpelsesmetoder og anbefalinger til valg 
af metode i forhold til antallet af individer og lokalitet. Bekæmpelsen skal i henhold til lovtekstens 
§ 5 stk. 3 udføres, så den tager størst muligt hensyn til landbrugsdriften og det omgivende miljø, 
samt ikke er i modstrid med anden regulering for arealet. (Plantedirektoratet, 2006a). 
 
Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo skal medføre, at planter dør og skal udføres på en sådan 
måde, at den enkelte plante ikke på noget tidspunkt i vækstsæsonen får mulighed for at afsætte 
spiringsdygtige frø på arealet. 
 
Kommunens indsats 
Kerteminde Kommune bekæmper Kæmpe Bjørneklo i 2 m bræmmen langs begge sider af 
offentlige vandløb, hvor arealerne er beliggende i Kerteminde Kommune. Dette for at sikre en 
konstant og ensartet bekæmpelse i (og ved) den primære spredningskorridor som vandløbet er. 
Alle udgifter ved bekæmpelse i 2 m bræmmen afholdes af kommunen. 
 
Lodsejers indsats 
Ejer og forpagter af arealer i Kerteminde Kommune, hvor der findes Kæmpe Bjørneklo, har pligt 
til at bekæmpe alle forekommende planter, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe 
Bjørneklo. Dette gælder også i 2 m bræmmen langs begge sider af private vandløb. 
Bekæmpelsen af Kæmpe Bjørneklo skal være effektiv og som minimum følge nedenstående 
tidsfrister og retningslinjer for bekæmpelse. 
 
Tidsplan for bekæmpelse  
Kæmpe Bjørneklo skal bekæmpes i hele vækstsæsonen, da hver enkelt plante kan skyde igen 
fra roden eller rodnettet uanset bekæmpelsesmetode. Derfor medfører kravet om effektiv 
bekæmpelse, der forudsætter at planten ikke reproducerer sig selv, og at planten slutteligt dør. 
Den årlige bekæmpelsesindsats deles op i tre bekæmpelsesperioder: 
 
1. For at leve op til indsatsplanens formål om effektiv bekæmpelse skal 1. bekæmpelse have 
fundet sted inden 1. maj. 
 
2. For at leve op til indsatsplanens formål om effektiv bekæmpelse skal 2. bekæmpelse have 
fundet sted inden 15. juli. 
 
3. For at leve op til indsatsplanens formål om effektiv bekæmpelse skal 3. bekæmpelse have 
fundet sted inden 1. oktober, eller så tidligt så planten ikke når at sætte spiringsdygtige frø. 
 
Mellem hver bekæmpelse og efter sidste bekæmpelse forventes det, at planterne ikke kan 
nå at sætte spiringsdygtige frø. Det forudsættes, at alle blomsterskærme fjernes ved 
maskinel eller manuel bekæmpelse. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Tilsyn 
Kerteminde Kommune fører tilsyn med, at indsatsplanen bliver overholdt. Kontrollanterne har til 
enhver tid adgang til arealer, hvor der forekommer Kæmpe Bjørneklo mod behørig legitimation 
(Plantedirektoratet, 2006a).  
 
Bekæmpes planten ikke som foreskrevet i indsatsplanen, kan kommunen påbyde den 
pågældende ejer at foretage bekæmpelsen inden for en angiven tidsfrist (ikke under 14 dage). 
Sker bekæmpelsen ikke inden for tidsfristen kan kommunen foretage bekæmpelsen og 
grundejeren straffes herfor med bøde. For bødeudmålingsprincipper, se Plantedirektoratet, 
2006b. 
 
Status og opfølgning 
I Kerteminde Kommune kan enkelte individer af Kæmpe Bjørneklo ses langs kommunens 
landeveje. Større forekomster findes hovedsageligt langs vandløb og på tilstødende arealer, der 
ikke dyrkes intensivt. Indsatsplanen koncentrerer sig således ikke kun om det vandløbsnære 
miljø (2 m bræmmen), men omfatter alle arealer i kommunen, der ikke dyrkes intensivt.  
 
Forekomster af Kæmpe Bjørneklo i Kerteminde Kommune vil løbende blive registreret på 
baggrund af anmeldelser og efterfølgende tilsyn og lokalisering ned på individniveau. Efter hver 
bekæmpelsesperiode vil der så vidt muligt blive foretaget registreringer, så effekten af 
bekæmpelsen kan følges. På kommunens hjemmeside (www. Kerteminde.dk) er det muligt for 
borgere at indsende en blanket med anmeldelse af Kæmpe Bjørneklo, når de observeres i 
naturen. Skemaet findes også som bilag 1 i denne indsatsplan. 
 
I 2016, efter 3 års bekæmpelse, bør indsatsplanen tages op til revurdering, da effekten af 
bekæmpelsen på det tidspunkt vil være tydelig, hvis indsatsen har været tilstrækkelig. Revisionen 
bør indeholde en beskrivelse af bekæmpelsesindsatsen siden denne indsatsplans 
offentliggørelse, samt en aktuel status for udbredelsen af Kæmpe Bjørneklo i indsatsområdet. 
 
Indsatsplanen er taget op til revision primo  2017. Her kan vi konkludere, at der inden for de 
seneste 3 år ses færre planter i 2 m bræmmen langs kommunens vandløb og ingen i blomst. 
Specielt ses en markant forbedring i udbredelse af Kæmpe Bjørneklo langs Vejlbækken, som har 
været omfattet af indsatsplan for bekæmpelse siden 2008. Vi kan ud fra dette konkludere, at 3 
års bekæmpelse ikke er nok for at komme planterne til livs. 
 
Vi ser ikke markant færre bestande af Kæmpe Bjørneklo i kommunen – hverken på offentlige 
eller private arealer – men langt færre blomster. Indsatsplanen virker derfor efter hensigten men 
der er behov for fortsætte indsatsen. 
 
Klagevejledning 
Efter endelig vedtagelse og offentliggørelse kan indsatsplanens overensstemmelse med 
bekendtgørelsens § 2, samt afgørelser truffet efter bekendtgørelsens § 5 stk. 1, påklages af 
Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Klagefristen er fire uger fra 
indsatsplanens endelige vedtagelse og fire uger fra modtagelsen af afgørelser. Af bekendtgørelse 
om bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo, bek. nr. nr. 862 af 10. september 2009, fremgår det at 
indsatsplanen grundlæggende skal fastsætte, at forekomster af Kæmpe Bjørneklo skal 
bekæmpes effektivt inden udløbet af en eller flere angivne frister (Plantedirektoratet, 2006a). 
 
Vejledning i bekæmpelsesmetoder 



 

 

På Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside ligger en vejledning til bekæmpelse af 
Kæmpe Bjørneklo – se her: http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-
kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-bjoerneklo/#kemisk 
 
Ved al bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo, bortset fra græsning, skal der tages hensyn til 
sundhedsfaren i den giftige plantesaft, som via en fotokemisk reaktion kan medføre 
overfølsomhedsreaktioner og forbrændinger af huden. I slemme tilfælde kan varige ar 
forekomme. Derfor bør alle personer, der udfører bekæmpelsen, være iført vandafvisende 
syntetisk tøj og beskyttelsesbriller eller visir. Bomulds- eller lærredstøj frarådes, da det kan 
opsuge plantesaften (Nielsen et al., 2005).  
 
På grund af plantesaftens aktivering af sollys, anbefales det at bekæmpelsen foregår på 
overskyede dage. Skulle man få saften på huden, er det vigtigt at skylle hudområdet med vand så 
hurtigt som muligt. 
 
 
 
 
 
Efterhånden som bestandene af Kæmpe Bjørneklo udtyndes gennem årene med bekæmpelse, 
kan der med fordel skiftes metode fra græsning til slåning til opgravning indtil komplet fjernelse er 
opnået. 
 
Græsning 
Græsning er en kontinuerlig bekæmpelse, der er mulig med flere dyrearter (kvæg, heste, geder 
og får). Særligt får har vist sig som effektive græssere af Kæmpe Bjørneklo med større 
udbredelser. Ved Brøns Mose ved Veksø i Egedal Kommune, har afgræsning med får siden 1999 
stort set udryddet planten indenfor indhegningen (Stenløse Kommune, 2005). 
 
Slåning 
På arealer med store eller middelstore udbredelser, men hvor der ikke ønskes afgræsning 
(eksempelvis langs vandløb i 2 m bræmmen), ved svært tilgængelige bestande (eksempelvis på 
skråninger) eller som et alternativ til græsning bør slåning af Kæmpe Bjørneklo bruges som 
bekæmpelse. Slåningen kan foretages manuelt med le eller maskinelt med slagleklipper, 
rotorklipper eller grønthøster. 
 
Opgravning/rodstikning 
Ved enkeltstående planter eller mindre bestande (op til 10 individer) anbefales det at opgrave 
hele planten. Ved at fjerne så meget af rodnettet som muligt begrænses plantens 
genvækstpotentiale, idet opgravningen går ind i dens energireserver. Rodstikning er lidt hurtigere, 
men det er muligt for planten at skyde igen fra rodnettet, selvom der stikkes under vækstpunktet 
der ligger 10-15 cm under jorden. Det er vigtigt at fjerne opgravede/opstukne planter, så de ikke 
kan ligge og sætte rod igen. Selvom den enkelte plante fjernes helt, bør metoden gentages op til 
tre gange per sæson, da spiringsdygtige frø i jorden kan overtage pladsen fra den fjernede plante 
og begynde at skyde. 
 
Kemisk bekæmpelse 
Benyttes kemisk bekæmpelse er det ejers/brugers ansvar at bekæmpelse foretages med lovlige 
midler og efter gældende lovgivning.  
 
Det anbefales ikke at bruge kemisk bekæmpelse nogen steder i Kerteminde Kommune. Hvis der 
benyttes kemisk bekæmpelse, anmoder kommunen om at brugeren sikrer sig, at den mest 
skånsomme metode anvendes. Sprøjtemidlerne dræber ikke kun Kæmpe Bjørneklo, men også 
alle andre planter.  
 

http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-


 

 

Skærmkapning 
Selvom skærmkapning kan være ligeså effektiv som slåning, anbefales denne metode kun som 
nødløsning, hvis planter opdages sent i sæsonen og andre metoder, der kræver mere 
forberedelse, ikke er brugbare. Tidspunktet for kapningen er afgørende, idet planten meget let 
sætter nye blomstrende skærme af normal størrelse og med levedygtige frø (Nielsen et al., 
2005). Skærmen afskæres derfor bedst efter blomstringen, men før frøene modnes, således at 
mest energi går til spilde for planten. En vis genvækst kan ikke undgås, og planter der er 
skærmkappede bør efterses igen. De afkappede skærme fjernes så frøene ikke kan ligge og 
modne på jorden. 
 
 
 
 
Bilag 1 
 
Anmeldelse om fund af Kæmpe Bjørneklo  

Anmelder: 
 
Navn _______________________  
 
Adresse ____________________________  
 
Postnr. __________ 
 
Tlf.nr. ________________ 

Miljø og Teknikforvaltningen 

Hans Schacksvej 4 

5300 Kerteminde 

Tlf.: 65 15 14 86 

Fax: 65 15 14 99  

mks@kerteminde.dk 

www.kerteminde.dk  

 Dato: 

Skemaet bruges, hvis du har fundet enkeltstående plante af eller en bevoksning med 
Kæmpe Bjørneklo (Heracleum sp.) på privat eller offentlig jord i Kerteminde Kommune. 
Udfyld venligst oplysninger om fundstedet så præcist som muligt. 
 
Anmeldelsen drejer sig om arealer ved ejendommen: 
 
Adresse_______________________________________________ 
 
Postnr._________ 
 
Matr.nr._________ Ejerlav________________ 
 
Hvor mange planter findes på stedet? 
 
 Under 10, angiv antal _____ 

50-200 
 10-50 

Over 200   
 
Afstand til nærmeste vandløb 
 
______________________________________________________ 
 
Kommentarer 
 

Journalnr. 

 

 

Dokument-id. 
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______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 


