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Fælles kamp mod kæmpe-bjørnekloen
For fjerde år i træk kalder Faaborg-Midtfyn Kommune borgerne til kamp mod den
aggressive plante kæmpe-bjørneklo, der er giftig og lægger alt øde.
Kæmpe-bjørneklo skal udryddes. Siden 2014, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog en indsatsplan
for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, har borgerne sammen med Natur og Landskab aktivt bekæmpet
den ubehagelige plante, der kan give vabler, eksem og allergi. Nu er det atter tid til at gribe ud efter
redskaberne.
”Varme vintre betyder, at planten spirer i april og maj. Vi opfordrer alle til at gå i gang med
bekæmpelsen og til at fortælle os om små og store bestande af kæmpe-bjørneklo, også på andres
jord og uanset, hvor i kommunen. Med borgernes hjælp får vi bedre overblik og kan hurtigere sætte i
gang med bekæmpelsen på offentlige arealer,” siger biolog Julian Henriksen fra Natur og Landskab.
Den giftige plante kan blive op til 5 meter høj og med sine kæmpe blade og stærke rødder suger den
næring fra de omkringstående planter. Det er et stort problem for vores hjemmehørende danske urter
og andre planter på vores grunde.
”Faktisk er alle grundejere forpligtet til at udrydde kæmpe-bjørneklo senest 15. juli, hvis de konstaterer
det på egen grund,” uddyber han.
Der er flere metoder til at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen. Nu her kan man bl.a. benytte sig af
rodstikning, sprøjtning, slåning med le og afdækning med sort plast. Efter maj er planterne så store at
den eneste mulighed er at kappe blomstertoppen af. Men det er ikke altid nok at bekæmpe den én
gang. Det anbefales, at man holder øje med nye skud og bekæmper planten løbende frem til juli, for at
sikre sig, at den ikke kommer igen.
Læs mere og fortæl, hvis du har set kæmpe-bjørneklo på www.fmk.dk/bjorneklo
For yderlige oplysninger kontakt biolog Julian Henriksen på 7253 2085 eller shenr@fmk.dk.
Fakta
•

•
•

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en plan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Den
trådte i kraft den 1. januar 2014 og indebærer, at alle grundejere har pligt til at udrydde
kæmpe-bjørneklo på deres arealer.
Når man bekæmper kæmpe-bjørneklo er det vigtigt at have det rigtige udstyr for at undgå den
giftige saft. Se pjece om påklædning på www.fmk.dk/bjorneklo
En plante kan sætte helt op til 30.000 frø, og det er derfor vigtigt at bekæmpe alle planter på
én gang og gentage bekæmpelsen, hvis planten fortsat skyder. Kampen mod kæmpebjørneklo kan vare op til 10 år.
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