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1. Innledning 

 
Kjennskapet til de problemer som fremmede arter fører med seg på andre kontinenter har ført 
til en økende interesse for kjempebjørnekjeks og andre fremmede arter i Europa. Flere 
fremmede arter er i vekst og spredning i store deler av Europa og fører til en reduksjon i 
biodiversiteten i lokale plantesamfunn og økosystem. Hvis kjempebjørnekjeks koloniseres i et 
område, kan dette føre til betydelige økonomiske tap og planten vil representere en helserisiko 
for befolkningen i området. Det finnes ingen standardmetode for å stanse utbredelsen og 
spredningen av denne fremmede planten. 
 
Det er nødvendig med en utvikling av sikre metoder for å stoppe spredning av fremmede arter 
som kjempebjørnekjeks. Prosjektet ”Giant Alien” under EU`s 5. rammeprogram har utviklet 
en strategi for håndtering og bekjempelse av fremmede arter i Europa. Prosjektet startet i 
januar 2002 og var ferdig i april 2005. Prosjektet har involvert flere deltagere og mer en 40 
forskere fra 7 forskjellige land. 
 
Alle relevante aspekter av kjempebjørnekjeksens biologi og økologi i Europa og i 
opprinnelsesområdet i Kaukasus er undersøkt: Taksonomi, genetikk, plantens utvikling og 
vekst (endringer gjennom året og vekstsyklus), populasjonsdynamikk, plantens naturlige 
fiender og deres innvirkning på planten samt interaksjoner med jord, næringsstoffer, 
plantedekke og arealbruk, Et overordnet formål med prosjektet er å gi myndigheter og private 
grunneiere enkle, men vitenskaplig baserte metoder og strategier, som kan begrense 
utbredelse og spredning av kjempebjørnekjeks. 
 
Denne håndboken er et forsøk på å fremlegge en kortfattet oppsummering av den viten og 
kunnskap man har om kjempebjørnekjeksens biologi, økologi, taksonomi samt håndtering og 
bekjempelse. Håndboken refererer i hovedsak til kjempebjørnekjeks (Heracleum 

mantegazzianum), men er også brukbar i forhold til de nært beslektede artene sibirbjørnekjeks 
(H.sibiricum) og tromsøpalmen (H. Persicum), som også er fremmede arter i Norge. 
 
Kjempebjørnekjeks finnes i hovedsak i den sørligste delene av landet nord til Trondheim. Det 
finnes også enkeltindivider så langt nord som i Tromsø. Tromsøpalmen er veletablert i Nord-
Norge sørover til Trondheimsområdet. 
 
Alle prosjektets deltagere har bidratt til denne håndboken. Håndboken har som mål å skape 
forståelse blant myndigheter på alle nivå og private grunneiere for nødvendigheten av 
overordnede strategier og forholdsregler mot fremmede arter framfor kortsiktige løsninger av 
de akutte problemene. Intensjonen med denne håndboken er å forhindre kjempebjørnekjeks 
og andre fremmede arter å fortrenge stedegne plante- og dyrearter og dermed bevare og 
beskytte biodiversiteten i Europa. 
 
Innledning til norsk utgave 
Kjempebjørnekjeks og tromsøpalmen er veletablert i Norge. I forbindelse med Norges 
Miljøvernforbunds (NMF) arbeid med disse fremmede artene har vi valgt å oversette denne 
viktige rapporten og bearbeide den til norske forhold. Rapporten skal med støtte fra 
Direktoratet for Naturforvaltning distribueres rundt til de kommunene i landet som har 
forekomster av enten kjempebjørnekjeks eller tromsøpalmen. Målet er å informere om 
bjørnekjeksartene, dens konsekvenser for natur og miljø samt den strategi som er nødvendig 
for å bekjempe plantene. 
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2. Opprinnelse og historisk bakgrunn 

 

 
Kjempebjørnekjeks i opprinnelsesområdet i det vestlige Kaukasus  (Foto: A. Otte) 
 
I Europa finnes mer enn 20 forskjellige arter som tilhører Heracleum-slekten. I Norge er 
tromsøpalmen (H. Persicum) den arten som sammen med kjempebjørnekjeksen  
(H. Mantegazzuanum) danner den gruppen av planter som kjennes som kjempebjørnekjeks. 
Høyden og de store bladene på plantene danner grunnlaget for betegnelsen ”kjempe”. 
 
H. mantegazzianum kommer opprinnelig fra det vestlige Kaukasus, mens H. persicum 
opprinnelig kommer fra Tyrkia, Iran og Irak. 
 

H. mantegazzianum 

H. mantegazzianum er den mest utbredte blant bjørnekjeksartene og ble første gang beskrevet 
i 1895. I følge botaniske opptegnelser fra bl.a Storbritannia, Norge og Holland går historien 
om plantens innførsel til Europa lengre tilbake i tid. 
 
Den første opptegnelsen over plantens introduksjon stammer fra Storbritania i 1817 hvor den 
sto oppført i en frøkatalog fra Kew Botaniske hage, London. I 1828 ble de første naturlige 
spredte plantene registrert i Cambridgeshire, England. Kort tid etter begynte den å spre seg til 
resten av Europa. I 14 av de landene planten har spredt seg til, stammer de første 
opptegnelsene fra før år 1900. I 2 land ble den først registrert mellom 1900 og 1960, og i 3 
land var den første registrering etter 1960. 
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H. mantegazzianum var en spesiell prydplante som var den primære årsak for plantens 
introduksjon til Europa. Frø ble mottatt med glede og plantet i mange botaniske hager og 
herregårdsparker. Denne tendensen fortsatte gjennom det meste av det 19. århundre, men 
avtok igjen i den andre delen av 1900-tallet etter hvert som advarsler om farene ved planten 
dukket opp i vesteuropeisk litteratur. 
 
Heracleum persicum 

Taksonomien for Heracleum persicum i Europa er mer uavklart fordi planten var den som ble 
først beskrevet i 1829. Flere av de påfølgende artsbestemmelsene har sannsynligvis vært 
kjempebjørnekjeks, H. mantegazzianum. De eneste kjente etablerte forekomstene av planten 
er i Nord-Norge hvor den går under navnet Tromsøpalmen, H. laciniatum. 
 
De første opptegnelsene stammer også fra frøkatalogen i Kew Botaniske hage i London, hvor  
H. persicum ble mottatt i 1819. Senere tok engelske hageeiere frøene til det nordlige Norge, 
hvor de ble plantet allerede i 1836. Plantens status som prydplante er hovedårsaken til 
spredningen. Det er for øvrig ukjent hvorfor denne art, på tross av mange introduksjoner til 
europeiske botaniske hager, ikke har oppnådd den samme utbredelse i Europa som 
kjempebjørnekjeks. 
 

  
Kjempebjørnekjeks ble innført til Europa som prydplante 
Foto: H.P. Ravn 
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Utbredelse 
Nedenfor vises kart med en forenklet oversikt over utbredelsen av henholdsvis 
kjempebjørnekjeks og tromsøpalme.  
 
 

 Utbredelse av kjempebjørnekjeks 
 
 
 

 Utbredelse av tromsøpalmen 
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3. Miljøvernforbundets arbeid 
NMF har arbeidet i flere år med å forsøke å sette i gang en lokal bekjempelse av planten. For 
å kunne gjøre en best mulig jobb i denne saken har NMF etablert en uformell tverrsektoriell 
arbeidsgruppe bestående bl.a av personer fra Tromsø kommune, Statens vegvesen, 
Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune i tillegg til fagfolk fra Universitetet i Tromsø 
og Planteforsk Holt.  
NMF har hatt flere møter hvor planten, på godt og vondt, har vært diskutert. Selv om 
Tromsøpalmen er blitt en kultplante i Tromsø, innser de fleste at planten ikke kan få spre seg i 
det tempoet vi ser i dag. Tromsøpalmen har spredd seg til flere omkringliggende øyer, med de 
konsekvenser dette vil få for det biologiske mangfoldet og ikke minst det fremtidige arbeidet 
med å bekjempe planten. 
I Bergen har det også vært møte mellom NMF, Bergen kommune, Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og Statens vegvesen der man også har søkt å finne en strategi for 
bekjempelse av kjempebjørnekjeks. I forbindelse med NMFs miljøarbeid i landet er 
bjørnekjeksartenes utbredelse på strekningen Bergen – Lillehammer og Bergen – Senja 
kartlagt.  
 
Kommuner trenger informasjon 
Kommuner rundt omkring i hele landet har i dag store problemer med stadig større 
forekomster av plantene. NMF har i sitt arbeid valgt å bruke den danske rapporten ”Kæmpe-
bjørneklo – forebyggelse og bekjæmpelse” som omhandler EU-landenes bekjempelse av 
bjørnekjeksartene. Rapporten oppsummerer på en enkel måte hvordan man best mulig kan 
bekjempe plantene. Denne rapporten er den norske versjonen. NMF  ønsker å spre denne ut til 
alle berørte kommuner slik at den samtidig kan fungere som en veileder for de som måtte 
ønske ytterligere informasjon.  
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4. Identifikasjon 
Bjørnekjeks blir brukt som en fellesbetegnelse for en gruppe av tett beslektede arter av slekten 
Heracleum, som er blitt innført til Europa. De er blant de største urtene som finnes i Europa, 
og med deres imponerende størrelse og tette bestand, er plantene velkjente for landbruks, 
natur og miljøvernmyndighetene i det nordlige og sentrale Europa. 
 

 Kjempebjørnekjeks (Foto: Donna Ellis) 
 
Kjempebjørnekjeks - Heracleum  mantegazzianum 
Kjempebjørnekjeks tilhører skjermplantefamilien Apiaceae og er den største stauden i Europa. 
Den danner en rosett av store, finnete blad. Bladfinnene har langt utdratte tenner i kanten. 
Rosetten visner om høsten, men planten overvintrer med knopper øverst på rotsystemet, like i 
jordoverflaten. Etter et par år vokser det opp en kraftig stengel (opptil 10 cm i diameter), og 
på den dannes flere stengelblad og et grenet system av skjermer: en svær hovedskjerm omgitt 
av noe mindre sideskjermer. Stengelen kan også ha sidegrener med skjermer. Ved gode 
vekstforhold kan planten bli 5 m høy og like bred, målt fra bladspiss til 
bladspiss i rosetten. Ett enkelt blad kan bli 2-3 m langt. I Norge er kjempebjørnekjeks som 
regel lavere (2-4 m) og bladene kortere, men 1-2 m bladlengde er ikke uvanlig. 
Hovedskjermen kan bli opptil 0,8 m bred, men 0,5 m er vanligere. Nedre del av stengel og 
bladskaft er ofte rødflekket. Plantesaften i stengelen til kjempebjørnekjeks inneholder en gift 
som virker irriterende på huden og kan sammen med sollys forårsake brannskader i huden 
både på mennesker og dyr. Dette fungerer som en beskyttelse for planten og 
bidrar til at den ikke så lett blir beitet eller skadet. 
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Tromsøpalme (Foto: Ørjan Holm) 
 

Tromsøpalme - Heracleum persicum   
Tromsøpalme er en storvokst, flerårig art i skjermplantefamilien Apiaceae. Den danner 
rosetter av finnete og grovtannete blad. Bladene kan bli opptil 2 m lange, særlig på 
skyggefulle steder. Etter et par sesonger vokser det opp kraftige stengler med stengelblader og 
skjermer i en grenet blomsterstand. Hovedskjermen i toppen av skuddet er 20-50 cm bred og 
litt større enn de øvrige skjermene. Stengelen er hul, opptil 5 cm i diameter (men oftest 
mindre); den kan være grenet og ha flere samlinger med skjermer. Planten kan bli 3-4 m høy, 
av og til høyere, mer er også ofte lavere (1-2 m), spesielt der den er forholdsvis nyetablert. 
Nedre del av stengelen og bladstilkene kan være grønne, ha grove purpurfargede flekker eller 
være jevnt farget i purpurrødt. Som hos kjempebjørnekjeks kan tromsøpalmens plantesaft føre 
til hudskader når plantsaft på hud utsettes for sollys. 
 
Polarpalmen – Heracleum lactiniatium x sibiricum 
I Tromsø ble det på 1980-tallet oppdaget enda en bjørnekjeksart. Dette viste seg å være en 
krysning mellom tromsøpalmen og sibirbjørnekjeks (Heracleum lactiniatium x sibiricum) og 
fikk det norske navnet polarpalme. Hybriden har kjennetegn fra begge artene og vil ved en 
ytterligere krysning med enten tromsøpalmen eller sibirbjørnekjeks gi en plante som ser ut 
som en forvokst og avvikende sibirbjørnekjeks eller en småvokst tromsøpalme. I motsetning 
til tromsøpalmen mangler polarpalmen duften av anis. 
Polarpalmen har de siste 25 årene blitt et vanlig syn i Nord-Norge. Planten har spredd seg 
over hele landsdelen og danner enkelte steder store bestander. Tiltross for at den er noe 
mindre enn tromsøpalmen har den vist seg å være minst like aggressiv mot annen vegetasjon. 
 

Sibirbjørnekjeks - Heracleum sibiricum 
Sibirbjørnekjeks også kalt vanlig bjørnekjeks er sannsynligvis et gammelt innslag i norsk 
fauna, men tilhører ikke den opprinnelige stedegne norske faunaen. Sibirbjørnekjeks er i 
motsetning til de andre bjørnekjeksartene en liten plante. Den er på størrelse med kvann 
(Angelica archangelica), en stedegen norsk art tilhørende skjermplantefamilien. 
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Planten kan bli opp til to meter lang, men har en tynn stilk og har forholdsvis små blader. 
Blomsterstanden består av en opptil 20 cm bred storskjerm, med en eller noen få 
sideskjermer. Planten har en gulgrønn blomst i motsetning til deres store slektninger. , 
Arten har ingen duft av anis, noe man finner hos tromsøpalmen. Sibirbjørnekjeks var  
tidligere et ugress man fant i åkeren. I nyere tid har imidlertid planten spredd seg, som følge 
av ukritisk bruk av frøblandinger og jordmasser. Planten finnes både på eng, i vegkanten og i 
andre miljø. Planten er ikke så aggressiv som sine store slektninger. 
 
 
Tabell 1. Kjennetegn for innførte bjørnekjeksarter 
Art Høyde(cm) Blad Blomst Frøkapsel 

  

Kjempebjørnekjeks 200 - 400 

Heracleum mantegazzianum  

  

Stilk  

 

Furete og hårete stilk   

  

Kan være opp til 10 cm i      

diameter med rødfiolette      

prikker     

    

Tromsøpalmen 150 - 300   

Heracleum persicum  

  

Stilk  

Furete stilk og hårete med  

 

små rødfiolette flekker eller  

 

 

gjevnt farget purpurrødt    

 

Nedre del av stilken og bladstilken     

kan være grønne     

     

Sibirbjørnekjeks 60 - 100 Små blader som er tett Blekt gulgrønne blomster, 

Heracleum sibiricum  hårete på undersiden med en eller få sideskjermer 

   Hovedblomsten danner ikke 

Stilk   skjerm  

Furete stilk. Øverste del av stilk er     

sparsomt hårete, mens nedre del av     

stilken er tettere hårete     

     

    Tegninger J. C. Schou
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Arter som kan forveksles med bjørnekjeksartene 
Pastinak (Pastinaca sativa) er lett gjenkjennelig med gule blomster og enkelt fjærsnittdelte 
blader. De knivformede bladene sitter i rekker langs med bladstilken som har en V-form i 
basis. Arten er alminnelig i landskap som eng, åpen skog og grøftekanter. Plantesaften kan 
forårsake forbrenninger på huden. 
 

 Foto: Biopix.dk 
 
 
 
Kvann (Angelica archangelica) trives på skogsenger og beitemark. Har en sterk lukt.  
Stilken er grov og glatt. Bladstilken er rund eller med smal, grunn renne. Skjermene er sterkt 
hvelvet. 2 underarter: fjellkvann (A. norvegica) som kan bli opp til 2 meter høy og trives på 
fuktige steder til fjells og strandkvann (A. litoralis) som sjelden blir 1 meter høy og vokser på 
havstrender.  

 Foto: Biopix.dk 
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Sløke (Angelica sylvestris) er nesten uten hår, men har karakterisk rødfiolett farge ved basis 
på blad og småbladenes fester. Stilken er rødfiolett og opp til 200 meter høy. Planten vokser 
på fuktige steder, langs elver og vassdrag. 
 

 Foto: Biopix.dk 
 
 
5. Plantens biologi og økologi 
Kjempebjørnekjeks lever i flere år, men etter første frøslipp. Den gjennomgår en vegetativ 
vekstfaste og blomstrer normalt i det tredje til femte året. Hvis vekstbetingelsene er dårlige, 
f.eks på grunn av næringsfattig jord, skygge, tørke eller regelmessig nedgressing eller slått, vil 
blomstringen blir utsatt inntil planten har bygd seg opp tilstrekkelige næringsreserver. I slike 
tilfeller kan planten bli mer enn 12 år gammel. Generelt blomstrer planten tidligere på året i 
Europa enn i opprinnelsesområdet i Kaukasus. Kjempebjørnekjeks formerer seg utelukkende 
ved frøspredning. Den har ingen vegetativ spredning. For å oppnå vellykket bekjempelse å 
kjenne til plantens biologi vedrørende blomstring og frøspredning. 
 
Blomstene er sammensatte i en dobbeltskjerm som bestøves av insekter. Blomstene er 
tvekjønnede (både hannlige og hunnlige strukturer i samme blomst), og pollen modnes før de 
hunnlige frø blir mottagelige). Derfor bestøves blomstene normalt av pollen fra en annen 
plante (fremmebestøvning). Selvbestøvning er allikevel mulig unntaksvis, idet der er kort tids 
overlap mellom den hannlige og hunnlige fasen. Selvbestøvede frø er levedyktige og mer enn 
50 % er spiredyktige. Dette betyr at en enkeltstående plante, langt fra andre individer, selv 
kan etablere en ny bestand. 
 
Kjempebjørnekjeks blomstrer i juni og juli, og frøene spres fra august til oktober. Teknisk sett 
består frøet av 2 spaltefør med vingformede ribber som hver inneholder et frø. Planten 
produserer i gjennomsnitt 20 000 frø (opp til 100 000 frø) (halvparten av dem produseres i 
hovedskjermen). Kjempebjørnekjeks har en enorm formeringsevne. 
 
Etter frøslippet fra skjermen modnes frøet i en kortvarig frøbank noe som er viktig for 
bestandens utbredelse. Størstedelen av frøende (95 %) ligger i de øverste 5 cm av jorden.  
På høsten kan tette bestander inneholde opp til 12 000 frø/m2 (6700 stk i gjennomsnitt). 
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Selv om noen frø dør eller brytes ned iløpet av vinteren, er det på våren mer enn 200 frø/m2, 
hvorav mesteparten er klar til å spire, etter at frødvalen er brutt iløpet av vinteren. 
 
Når et frø overgår til dvaletilstand, kan det ikke spire, selv om de ytre betingelsene er tilstede. 
Frø av mange plantearter kan ligge i jorden gjennom lengre tid uten at de brytes ned, hvis de 
rette betingelsene er tilstede. Disse før kalles for frøbanken. Dette betyr at frøene kan vente på 
gunstigere tider og redusere dødeligheten blant spirende planter. Frøene fra 
kjempebjørnekjeks inneholder en ikke-utviklet frø-kim, og nesten alle frø som spres fra 
planten året etterpå, er i dvaletilstand og spirer den høsten. Før spiringen kan finne sted, skal 
kimen vokse og utsettes for kulde og fuktighet slik at dvaletilstanden blir brutt. 
Laboratoriumforsøk har vist at 2 måneder ved 2-4 °C er nok til å bryte dvalen, og i naturen 
brytes dvalen iløpet av vinteren. 
 
 

 Tegning: J. C. Shou 
 
 
Frøkapselen inneholder 2 frø med vingede kanter som begge inneholder et frø. 
 
 
 
 

 Tegning: J. C. Shou 
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Tegning: J. Ochsmann 
 
Kimplantens og bladenes utvikling hos kjempebjørnekjeks 
 
 
Når frøene først har vært utsatt for kulde vil de lett kunne spire (Ca. 90 % av frøene fra det 
foregående år spirer ved 8-10 °C under laboratorieforsøk). I naturen kan kimplantene stå 
meget tett med opp til flere tusen ind./m2 tidlig på våren (mars-april). Selv om 98 % av 
kimplantene dør som følge av konkurranse med deres artsfeller, skapes det i årene etter et 
fullstendig dekke av vegetative planter. Det hurtigvoksende plantesamfunnet av 
kjempebjørnekjeks skygger raskt for andre planter og oppnår fullstendig dominans.  
I gjennomsnitt blomstrer 10 % av planten, mens de resterende overlever i det vegetative 
stadium inntil neste år. 
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Biologiske og økologiske karakteristikker på kjempebjørnekjeks 
 
Kjempebjørnekjeksens vellykkede etablering og spredning skyldes en rekke biologiske og 
økologiske karaktertrekk, som kan oppsummeres som følgende: 
 

• tidlig spiring på våren i forhold til omkringliggende vegetasjon. 
• lav dødelighet hos etablerte planter. 
• hurtig vekst hos de vegetative planter og evnen til å danne et tett plantedekke som 

presser bort omkringliggende vegetasjon. 
• stabil andel av planter som blomstrer og produserer frø. 
• evne til å utsette blomstringen under stress inntil nødvendig næringsreserver er 

opplagret. 
• blomstring tidlig i vekstsesongen sikrer frøene tilstrekkelig tid til å gjennomføre 

utvikling. 
• evne til å produsere levedyktige frø ved selvbestøvning. 
• stor frøproduksjon, som gjør det mulig for en enkelt plante å starte en bestand. 
• stor tetthet av frø i frøbanken fører til at flere frø kan overleve i flere år. 
• effektiv nedbrytning av frøenes dvaletilstand ved lave temperaturer om vinteren.’ 
• høy spiringsprosent for alle frø, uansett hvor på moderplanten frøene er produsert. 
 
Kjempebjørnekjeksens aggressive spredningsøkologi vil sammen med frøspredning ved 
menneskelig aktivitet gi planten et enormt potensiale for spredning og etablering i nye 
områder. 
 

  
      Høye tettheter av nyspirede planter i Kaukasus. Foto: M.J.W. Cock. 
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6. Frøspredning 
 

 
 
Størstedelen av frøene ender i den kortvarige frøbanken like ved moderplanten. For 2 meter 
høye planter fordeler 60-90 % av frøene i en radius på 4 meter av moderplanten og disse 
tetthetene faller hurtig med avstanden. Noen frø spres langt omkring i omgivelsene og kan 
være grunnlaget for en invasjon av nye områder. 
 
Frøene kan spres på mange måter hos kjempebjørnekjeks. Noen er naturlige mens andre er 
betinget av mennesket. Planten vokser ofte langs vassdrag og frøene flyter av gårde i stort 
antall og over lange avstander til nye lokaliteter. Spredning over store avstander er en viktig 
mekanisme for plantens spredning. 
 
Mange av menneskets aktiviteter fremmer kjempebjørnekjeks spredning. Eksempelsvis 
vokser planten ofte i veggrøfter og ved veinett. Frøene kan sette seg fast i bildekk og på biler 
og transporteres over store avstander. De store blomsterskjermene har tidligere vært brukt til 
dekorative formål og hele planter har blitt transportert inn i nye områder. Jordmasser, 
inneholdende frø, har blitt transportert til nye områder. Frøkapsler har satt seg i pelsen hos 
både tamme og ville dyr noe som også har ført til en spredning av frø. 
 
En høy spredningsrate er mulig både lokalt og regionalt hvis forholdene ligger til rette. 
I Tsjekkia har f.eks en bestand spredd seg 10 meter pr. år og invadert nærmere 1200 m2 areal 
om året i de hardest rammede regionene. I denne fasen med hurtig spredning ble antall 
bestander av kjempebjørnekjeks fordoblet hvert 14. år på landsplan. Disse observasjonene er 
sammenlignbare med andre fremtredende fremmede arter over hele verden. 
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7. Påvirkning på stedegen flora 
Kjempebjørnekjeks danner store bestander av ulike former og tetthet. De kan være fra noen få 
kvadratmeter store til flere hektar. Lange, lineære kolonier, f.eks ved vassdrag eller strand, er 
meget synlige i terrenget på grunn av plantens størrelse men dekker sjelden store arealer. 
Tettheten av en bestand av kjempebjørnekjeks kan også variere, fra åpne bestander (1-3 
voksne individer/10m2) til tette bestander, hvor planten nesten er fullstendig dominerende i 
terrenget (mer enn 20 voksne individer/10m2).  
 

  
Åpen bestand. Foto: J. Huls. 
 

  
Tett bestand. Foto: J. Hattendorf. 
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Med sin usedvanlige høyde og store bladareal, er kjempebjørnekjeks i stand til å bli større enn 
de fleste stedegne planteartene og er en svær motstander i kampen om lyset. I tette bestander 
kan planten ta opp til 80 % av lyset og vil dermed raskt presse bort andre lyskrevende arter. 
Kjempebjørnekjeks kan endre sammensetningen av arter og artsdiversiteten hos stedegne 
plantesamfunn. I undersøkelser i Mellom-Europa har man påvist en lavere artsrikdom og 
tetthet av andre arter, der kjempebjørnekjeks vokser enn på arealer hvor kjempebjørnekjeks 
ikke vokser. Dessuten reduseres artsdiversiteten når tettheten av kjempebjørnekjeks økes. 
Kjempebjørnekjeks vokser ofte meget tett på udyrket mark noe som fører til sterkt redusert 
artsdiversitet. 
 

  
Areal fullstendig dominert av tromsøpalmen. Foto: Ørjan Holm.  
 
Tap av artsdiversitet som en konsekvens av at udyrket mark er bevokst med 
kjempebjørnekjeks er ikke kun forbeholdt kjempebjørnekjeks. Under visse betingelser kan det 
også skyldes stedegne arter. Man bør derfor ikke se på kjempebjørnekjeks som den eneste 
trusselen mot artsdiversiteten, men nærmere som en del av en prosess som påvirker 
landskapet og som kan medføre til redusert artsrikdom lokalt. 
 

 
 
Eksempel på en invasjon (gulfarge) av kjempebjørnekjeks, her hentet fra Tsjekkia. 
Foto: Military Geographical and Hydrometerological Office, Dobruska, Tsjekkia. 
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8. Bjørnekjeksartenes kjemiske krigføring 

 

 Foto: J. Hattendorf 
 
Ut over de økologiske problemene som kjempebjørnekjeks forårsaker, representerer planten 
også en alvorlig helserisiko for mennesker. Planten skiller uten en klar og vannlig saft som 
inneholder flere kjemiske stoffer –furanocoumariner (= furocoumariner).  I kontakt med 
huden og i kontakt med ultrafiolett lys medfører det forbrenninger og 
overfølsomhetsreaksjoner på huden. Innholdet av furanocoumariner varierer mellom 
plantedelene, men man bør unngå kontakt mellom huden og væskesonen på planten selv om 
solen ikke skinner. Den fototoksiske reaksjonen aktiviseres av ultrafiolett lys/sollys allerede 
15 minutter etter kontakt med planten. Hudens følsomhet er dog størst mellom en halv og to 
timer etter kontakt. Adskillige furancoumariner menes dessuten kunne være kreftfremkallende 
og skadelige for foster. 
 
Etter ca. 24 timer oppstår en rødlig hevelse på huden (erythema) i tillegg til væskeansamlinger 
med påfølgende betennelsesreaksjon noen dager senere. Hudens reaksjon avhenger av den 
enkeltes følsomhet. Omkring en uke senere vil man se en kraftig pigmentering på huden på de 
områder som har vært berørt av planten. Denne kan være synlig i flere måneder. Det ”skadde” 
hudområdet kan forbli følsomt for ultrafiolett lys/sollys i årevis. Fuktighet og varme kan 
forsterke hudens reaksjon.  
 
Den største risikogruppen er gartnere og andre som, gjennom sitt arbeid er i kontakt med 
planten. Personer som ikke bruker tilstrekkelig verneutstyr og redskaper uten tilstrekkelig 
beskyttelse er ekstra utsatt for forbrenninger fra planten. Barn er spesielt utsatt, da de kan 
bruke de hule stilkene til enten pusterør eller kikkert. Kontakten med planten er fullstendig 
smertefri og derfor kan arbeidere og barn i berøring med kjempebjørnekjeks forsette deres 
aktiviteter i timesvis, uten å være klar over de hudskader dette kan medføre. 
 
Sikkerhetsinstruksjoner 
Alle, som oppholder seg i et område med kjempebjørnekjeks bør være oppmerksom på 
helsefaren ved berøring av planten. Det er viktig å unngå berøring og samtidig skal man 
unngå at huden eksponeres for sollys. Man kan komme i kontakt med plantesaften ved 
kapping av planten, støt mot planten eller ved direkte berøring av bladene. Alle delene av 
kroppen skal være dekket av beskyttende tøy. Syntetiske, vannavstøtende klær foretrekkes, da 
fibrene i bomull suger opp plantesaften og samtidig kan gjennomborres av plantens hår. Man 
bør ha lange hansker på og hvis planten skal bekjempes med slåmaskin/ljå/kniv bør man 
bruke beskyttelsesbriller eller visir som kan forhindre at saften kommer i øynene.  
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Man må unngå å klø eller på annen måte berøre huden med hansker forurenset med plantesaft. 
Motorredskaper, som ryddesag eller slåmaskin kan spre plantedeler, og det er derfor 
nødvendig å bruke sikkerhetsbriller eller visir samt sikre seg beskyttelse mot at man puster 
inn forstøvede plantesaftpartikler.  
 
Hvis man får plantesaft på huden, bør man vaske seg grundig med vann og såpe så hurtig som 
mulig og sørge for å beskytte hudområdet mot sollys i minst 48 timer. Behandling med 
steroider tidlig på det skadde hudområdet ved direkte påsmøring kan redusere hudskadens 
omfang og lindre ubehaget. I de etterfølgende månedene bør man bruke solkrem på de 
følsomme områdene. Får man plantesaft i øynene må de renses med vann og beskyttes med 
solbriller. Kontakt lege omgående. 
 

 Foto: J. Pyskova 

 Foto: USDAAPHIS PRQ Archives,  
                                                                            www.forestryimages.org 
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9. Forebyggelse og tidlig fjerning 

 

Hvordan hindre spredning av planten ? 
For effektivt å redusere spredningen av kjempebjørnekjeks må innsatsen settes inn i de 
områder hvor planten kan spre seg. En slik fremgangsmåte med forebyggelse, lokalisering og 
hurtig inngrep omfatter flere delelementer. 
 
* enighet om strategi og retningslinjer for inngrep. 
* vurdering av kildeområder for frøsmitte og lokalisering av områder hvor frøspredning vil 
kunne skje. 
* lokalisering av steder som vil være mest motagelig for invasjon 
* opplysningskampanjer for å øke offentlighetens bevisshet om problemet. 
* overvåking av spredning av kjempebjørnekjeks og lokalisering av nyetablerte bestander 
* såfremt forebyggende tiltak ikke lykkes. Eliminering av planten fra nykoloniserte områder. 
* påfølgende overvåking. 
 
Det første steget som må gjøres bør derfor være kartlegging av alle eksisterende bestander. På 
grunn av plantens størrelse er bestander av kjempebjørnekjeks meget synlig det meste av året, 
så vel i levende og som i død tilstand, spesielt i blomstringsperioden tidlig på sommeren. Det 
er derfor relativt enkelt å registrere plantens utbredelse det meste av året. Plantens utseende 
gjør den også velegnet til en opplysningskampanje, hvor offentligheten oppfordres til å hjelpe 
til med å lokalisere både enkeltplanter og bestander. Dette kan gjøres ved hjelp av intenett, 
lokalaviser, radio og fjernsyn samt plakater. En målrettet opplysningskampanje bør 
tilretteleggs slik at informasjonen rettes mot målgrupper som veivesenet, bønder, 
anleggsgartnere, entreprenører og firmaer som transporterer jord. Fritidsfiskere, bønder, 
jegere, friluftslivsorganisasjoner, iddrettsklubber bør informeres direkte. Offentligheten kan 
informeres hvordan observasjoner kan innrapporteres og dermed bidra til en offentlig dugnad. 
En annen nyttig metode, som kan brukes til å bestemme utbredelsen av planten, er flyfoto i 
blomstrings- og den tidlige perioden for frøslipp (juni – juli). 
 
Når man har samlet inn informasjon om mulige nye bestander er det nødvendig at de 
relevante myndigheter bruker tid til å befare disse områdene for å bekrefte lokaliseringen av 
bjørnekjeksen. Målet må være å fremskaffe opplysninger om eiendommen og dens grunneier 
og vurdere invasjonens omfang og bekjempelsesmuligheter. Nivået av detaljer i registreringen 
vil avhenge av hvordan data skal lagres og brukes. Lagring av data kan variere fra et simpelt 
system, basert på skjemaer og håndtegnede kart til etablering av databaser eller bruk av GIS 
(Geografisk Informasjons System). 
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Kolonisering av et nytt areal skjer ved frøspredning enten ved hjelp av naturlige eller 
menneskeskapte spredningsmekanismer (se kap 6, Frøspredning). 
 
Arealer hvor frøene hyppigst vil spredes til er: 
* i en avstand fra eksisterende bestand,  hvor frø kan sprees med vinden og hvor det ikke er 
beskyttelse i form av barrierer av tett buskas eller skog. 
* innen oversvømmelsesområdet av et vassdrag, hvor kjempebjørnekjeks vokser i 
oppstrømsområdet. 
* opp til 2 km avstand fra andre bestander av kjempebjørnekjeks som vokser langs veier og 
jernbaner. 
* i nærheten av botaniske, parker og private hager hvor kjempebjørnekjeks vokser. 
 
Områder med stor risiko for tilførsel av frø bør lokaliseres og undersøkes. Jevnlige besøk på 
slike steder kan kombineres med registrering av andre fremmede arter. 
 
Det er nødvendig å kjenne til de steder planten vil foretrekke å vokse for å lettere gjenkjenne 
de områder som både er følsomme for en kolonisering og mest sårbare. For eksempel har en 
analyse av kjempebjørnekjeksens voksesteder i Sentral-Europa vist at planten foretrekker å 
etablere seg på tidligere landbruksarealer, langs vegkanter og langs vann og vassdrag. Arealer 
som er dyrket, enten det er landbruksarealer eller hager er uegnede voksesteder. Om disse 
arealene levnes vil dog kjempebjørnekjeksen kunne etablere seg og danne store bestander. 
Stedets kvalitet er også avgjørende for etablering og ytterligere spredning. Generelt er arealer 
som er egnet for invasjon karakterisert ved: mye sollys, udyrket mark, menneskelig aktivitet 
på området samt fuktig jordbunn og høyt innhold av næringsstoffer. 
 
 
 

  
Bestand av kjempebjørnekjeks 
Foto : Military Geographical and  hydrometerological Office, Dobruska, Tsjekkia. 
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Kartlegging 
Det er mulig å utpeke områder som sannsynligvis vil motta frø fra andre planter, om man dog 
har opplysninger om plantens utbredelse og kjennskap til de forskjellig 
frøspredningsmekanismene. Kombineres dette med kjennskap om naturtypene i disse 
områdene er det mulig å bestemme de steder som er mest sårbare for en invasjon. Hvis man 
bruker GIS til å utarbeide utbredelseskart, er det også mulighet til å sammenligne utbredelsen 
av kjempebjørnekjeks med andre data, f.eks arealanvendelse, naturtypens kvalitet, mulig 
fremtidig utvikling og kommunens arealdelplan. I ettertid av at data er innsamlet og lagret, 
kan utbredelseskarte brukes til å undersøke korridoreffekter, identifisere naturtyper hvor 
planten er etablert samt områder med risiko for invasjon. Ressursene til bekjempelse av 
kjempebjørnekjeks vil ofte være begrensede men med en kartlegging av plantens utbredelse 
vil det være mulig å konsentrere bekjempelsen i nøkkelområder og forhindre ytterligere 
spredning av planten. En bekjempelsesstrategi bør besluttes i samarbeid mellom 
myndighetene og de grunneiere som er berørt. Observasjoner i felten og data for plantens 
utbredelse kan sammen med annen kartlagt informasjon danne grunnlaget for å beslutte 
hvordan kjempebjørnekjeks kan håndteres i det gitte område. 
 

 Foto: J. Hattendorf 
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Forebyggelses- og bekjempelsesstrategi 
Forebyggende bekjempelse bør omfatte at man hindrer tilførsel av frø og dermed unngår å 
skape gode levesteder for planten i områder, hvor risikoen for invasjon er stor. Først og fremt 
bør spredning til områder uten bjørnekjeks reduseres ved forbud mot frøspredning av planten 
til hager, parker og åpne landskap. Dessuten bør utilsiktet transport av frø ved f.eks ved 
transport av jord unngåes. Eksistrenede bestander langs transportkorridorer bør bekjempes for 
å unngå frøspredning. 
 
I områder hvor risikoen for invasjon er stor, men hvor jorden er utnyttet til landbruk eller på 
annen måte er i bruk, bør man opprettholde dagens arealbruk. Det gjelder spesielt areal langs 
kanter og rasteplasser langs veier, stier, dyrket mark, eng og vassdrag. Slått er en egnet 
metode for vedlikehold av slike arealer. Hvis det er mulig skal plantemateriale fjernes fra 
området. Gress og planterester må ikke samles i hauger da dette vil kunne være til skade for 
marken samtidig som at dette vil skape steder med gode vekstforhold for kjempebjørnekjeks.  
Udyrket mark bør holdes under løpende kontroll da de lett kan invaderes. Hvis et jordstykke 
med stor risiko for invasjon ikke vedlikeholdes jevnlig eller ikke er av landbruksmessig 
interesse, vil planting av skog kunne forhindre etablering av kjempebjørnekjeks. Både trær og 
busker er egnet til den form for forebyggelse og bekjempelse. 
 
Skader på det opprinnelige plantedekket bør unngåes i områder med risiko for invasjon. 
Dumping av hageavfall og annet avfall, ødeleggelse av jordoverflaten med 
landbruksmaskiner, fjerning av busker og trær i det åpne landskapet og i skogkanten samt alle 
aktiviteter som lager åpninger i en tett vegetasjon. 
 
Hvis de forebyggende tiltak allikevel mislykkes og kjempebjørnekjeks koloniseres i et nytt 
område, er en tidlig lokalisering av stor betydning. Mens ny tilvekst av kjempebjørnekjeks er 
små er innsatsen for bekjempelse av planten langt rimeligere med større sjanse for å lykkes 
enn ved et senere tidspunkt. Derfor bør en nasjonal eller lokal strategi for bekjempelse av 
kjempebjørnekjeks iverksettes på et tidlig tidspunkt med tidlig kartlegging. 
  
En tidlig kartlegging vil dog kun være nyttig hvis strategien samtidig har en beredskapsplan 
for hurtig bekjempelse. Beredskapsplanen skal utpeke ansvarlig myndighet, organisasjoner 
eller grupper som kan handle øyeblikkelig og planen skal sikre tilstrekkelig med mannskap, 
maskiner, redskaper finansiert med øremerkede midler. Bekjempingen av kjempebjørnekjeks 
vil bli en suksess hvis den inngår i en samlet bekjempelsesstrategi som omfatter både 
regionale og lokale myndigheter. Neste skritt er å fjerne bestanden med en passende 
bekjempelsesmetode (kap. 10). Etter den tid må de berørte områder og naboarealene, som kan 
ha mottatt frø, overvåkes og all gjenvekst eller nye etableringer fjernes. Da frøene kan 
overleve i jorden i flere år, må den påfølgende overvåking vare i minst 5 år etter at plantene er 
fjernet, både innenfor og utenfor det området som skal beskyttes. Ettårige planter kan være 
vanskelige å finne så arbeidet bør utføres av personer som kjenner planten i alle de vegetative 
stadier. Enhver endring i utbredelsen av kjempebjørnekjeks bør løpende registreres i 
databasen. 
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10. Bekjempelse 

 

  
Bekjempelse skal starte tidlig i vekstsesongen uansett hvilken metode man velger å bruke 
Foto: P. Pysek 
 
De nåværende metoder for bekjempelse av kjempebjørnekjeks omfatter en rekke manuelle og 
mekaniske metoder, slått samt kjemisk bekjempelse. Framfor å anbefale en enkelt metode, er 
en plan for bekjempelse basert på en integrert ugressbekjempelse (IWMS – Integrated Weed 
Management Strategy) å foretrekke. En strategi for integrert ugressbekjempelse optimerer 
bekjempelsen med hensyn til effektivitet, økologi og økonomi. Dette nødvendiggjør 
fleksibilitet i de valgte metoder for å passe til kravene på hver spesifikk lokalitet. Valget av 
bekjempelsesmetode avhenger av hvor stort areal planten dekker, tettheten og adgangen til 
arealet. Uansett metode krever bekjempningen at man gjentar metoden flere ganger for å 
oppnå et tilfredsstillende resultat. For å få mest mulig ut av innsatsen bør bekjempningen 
starte tidlig i vekstsesongen og fortsette i flere år, inntil frøbanken er tom og røttene er døde. 
Utgiftene til å bekjempe kjempebjørnekjeks varierer betydelig avhengig av den anvendte 
bekjempelsesmetode. Forskjell i adgang til utstyr og prisen på arbeidskraft vil likeledes 
påvirke valg av bekjempelsesmetode.  
 
Manuelle og mekaniske bekjempelsesmetoder 
Manuelle og mekaniske bekjempelsesmetoder omfatter rotkutt, slått med ljå eller maskiner 
samt skjermkapping. Bortsett fra rotkutt, medfører mekaniske bekjempelse ikke til noen 
øyeblikkelig død for plantene. Døden inntrer etter 2 til 3 behandlinger pr. år gjennom flere 
vekstsesonger som følge av utpining av rotens næringsreserver. På landbruksjord kan pløying 
bekjempe en invasjon av kjempebjørnekjeks. Dyppløying av jorden (opp til 24 cm) nedsetter 
spiringen av frø betydelig, da de øvre jordlag, hvor hovedparten av frøene finnes begraves. 
Bekjempelse blir mest effektiv hvis den etablerte vegetasjon av kjempebjørnekjeks bekjempes 
kjemisk eller ved slått før pløyingen iverksettes. 
 
Rotkutt (eller oppgravning utføres normalt med en spisspade. Rotkutt må skje tidlig på året og 
gjentas midt på sommeren. Det anbefales at roten kuttes minst 10-15 cm under jordoverflaten.  
Den avskårne plantedelen trekkes opp av jorden og tørkes for å sikre at den er død. 
Denne metoden er meget effektiv men arbeidskrevende og anbefales derfor kun til enkelte 
planter eller mindre bestander (under 200 individer). 
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Bruk av slåmaskin er nyttig ved bekjempelse av større bestander. Plantene vil uansett danne 
nye skudd på nytt i løpet av sommeren. Derfor er det viktig at man gjentar dette 2-3 ganger 
iløpet av vekstsesongen for å forhindre blomstring og frøsetting. Hvis bestanden er liten eller 
vokser et sted som er vanskelig tilgjengelig f.eks ved vassdrag og i skråninger, kan plantene 
slåes ved hjelp av ljå. En strategi er kun de blomstrende plantene midt i blomstringsperioden. 
Produksjon av frø hindre og de resterende vegetative plantene vil skygge for hverandre. Hvis 
dette gjentaes kan bestanden utryddes iløpet av ganske få år med en minimal innsats. 
 
Skjermkapping kan være likeså effektivt som nedkapping av hele planten, men denne 
metoden forhindrer sjelden frøproduksjon på grunn av plantens store evne til gjenvekst.  
Planter, hvor de man kapper de blomstrende skjermene, vil raskt danne nye blomster og 
levedyktige frø av normal størrelse og spiringsprosent. Tidspunktet for skjermkapping er 
avgjørende da en for tidlig kapping (før full blomstring) vil medføre gjenvekst av en ny 
skjerm og produksjon av et ennå større antall frø. Hvis bekjempelsen finner sted for seint (i 
begynnelsen av frødannelsen) vil det være risiko for frømodning på de avskårne skjermene 
som er etterlatt på jorden. Skjermene må innsamles og destrueres ved forbrenning eller 
kompostering. Skjermkapping er mest effektiv hvis den utføres når hovedskjermen på planten 
begynner å blomstre. Selv på dette tidspunktet vil en viss gjenvekst ikke kunne unngåes og 
alle bestandene må derfor etterkontrolleres ved frømodning for å hindre spredning av frø fra 
de nye skjermene. Denne metoden bør kunne overveies som en nødløsning hvis det ikke har 
vært bekjempning tidligere i sesongen. 
 

 
Roten skal kappes minst 10-15 cm under jordoverflaten.  
Tegning P. Leth. Vestsjællands Amt 
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Kjempebjørneklo har stor gjenvekst og må slåes 2-3 ganger iløpet av vekstsesongen for å 
hindre plantenes frøproduksjon. Foto: C. Nielsen. 
 
I Danmark er det utviklet et spesialverktøy, bjørnekjeksjernet, som består av et lite ljåblad 
påmontert et langt skaft. Dette sikrer en lengre avstand til selve planten. Avkappingen av 
stilken krever dog den samme avgjørende timingen som skjermkapping på grunn av plantens 
evne til gjenvekst da kappingen ellers må gjentaes senere i sesongen for å forhindre at frøene 
modnes. 

 
Bjørnekjeksjernet sikrer avstand til planten. Foto: Dansk Signal Materiell 
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Bruk av beitedyr 
Bruk av beitedyr har vist seg å være effektivt til bekjempelse av store bestander av 
kjempebjørnekjeks. Resultatet er like stort som ved bruk av slåmaskin. Dyrene fjerner det 
meste av planten som er over jorden, hemmer plantenes fotosyntese noe som tømmer den 
rotens lager av næring. Erfaringene ved bruk av husdyr til bekjempelse av kjempebjørnekjeks 
stammer hovedsakelig fra bruk av sau og kveg. Det er færre erfaringer ved bruk av geiter og 
hest til bruk for bekjempelse av kjempebjørneklo. 
 

 
Sau og kveg foretrekker friske og unge planter og den mest effektive bekjempelsen oppnåes 
ved å la dyrene komme til tidlig i vekstsesongen. Foto: C. Nielsen. 
 
Får og kveg foretrekker unge og friske planter og den mest effektive bekjempelsen oppnåes 
ved å slippe til beitedyrene tidlig i vekstsesongen, mens plantene er små. Generelt  har 
husdyrene behov for en tilvenningsperiode før de begynner å spise planten regelmessig. 
Dyrene utvikler dog raskt en preferanse for kjempebjørnekjeks og store mengder av planten 
blir spist. På arealer med tette bestander av kjempebjørnekjeks kan det anbefales at plantene 
slåes en gang for å gi plass til etablering av andre plantearter for å forhindre at dyr med en 
blandet forsammensetning blir negativt påvirket av å spise kjempebjørnekjeks. 
Kjempebjørnekjeks inneholder kjemiske stoffer som kan forårsake forbrenninger på huden og 
på slimhinner som utsettes for lys f.eks lepper, nesebor rundt øynene. (Kap. 8). Naken og 
upigmentet hud er særlig følsom mens tett pigmentert og pelsdekket hud er mer 
motstandsdyktig. Ved å velge husdyr med pigmentering på naken hud f.eks svarte sau, 
reduserer man risikoen for forbrenninger. Et symptom på forgiftning hos husdyrene er 
betennelse i huden og rundt munn, nesebor, øyne og ører, på juret og på huden mellom anus 
og kjønnsdelene. Dyr med sykdomstegn må fjernes fra området. Kliniske studier har vist en 
redusert fruktbarhet etter inntak av furnocoumariner, som finnes i kjempebjørnekjeks. Dette 
har imidlertid ikke vært registrert blant beitedyr. 
 
Omfanget av bruk av beitedyr tilpasses tetthet på bestanden og vekstsesongen. Det anbefales å 
bruke en høy tetthet av dyr på våren (20-30 sau/ha) og etter hvert redusere beitetrykket i 
slutten av juni (5-10 sau/ha), når plantene er redusert og det meste av biomassen er fjernet. 
Bruk av beitedyr er en rimelig bekjempningsmetode når store arealer kan inngjerdes, men bør 
også kunne vurderes ved mindre bestander.  
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Kjemisk bekjempelse 
Flere forsøk har vist at kjempebjørnekjeks er følsom for herbicider som glyphosat og triclopyr 
og bruken av kjemikalier ansees å være effektivt og billig. Herbicidet  har ingen virkning på 
spirende gress og er nyttig i bekjempelsen av tokimete planter som f.eks kjempebjørnekjeks.  
Før man iverksetter kjemisk bekjempelse av kjempebjørnekjeks må man gjøre seg kjent med 
begrensninger myndighetene har satt for bruk av disse herbicidene. 
 

 
Effekten ved bruk av glyphosat når herbicidet brukes mot kjempebjørnkjeks.  
Fotoet er tatt 1 måned etter behandlingen. Foto: C. Nielsen. 
 
Hvis man velger å bruke herbicider vil det sterkt anbefales å starte bekjempelsen tidlig på 
våren når plantene er 20-50 cm høye og det er mulighet for en arbeider å komme imellom 
plantene. Det kan være nødvendig med ytterligere behandling innen utgangen av mai. Bruker 
man glyphosat som anvist vil det være en effektiv metode mot kjempebjørnekjeks, men 
utrydder også all annen vegetasjon. Metoden vil være begrenset i tette bestander av 
kjempebjørnekjeks. Sprøyting skal skje i tørt og i vindstille værforhold. I områder med 
blandet vegetasjon og i naturområder bør sprøytingen kun skje manuelt. Ellers er den ikke-
kjemiske bekjempelsen å foretrekke. 
 
Andre metoder 
Bruk av salt, salmiakk, fyringsolje og andre kjemikalier er andre metoder som noen ganger 
brukes til bekjempelse av kjempebjørnekjeks. Dette er metoder som ikke er godkjent til 
bekjempelse av kjempebjørnekjeks og kan få negative konsekvenser for naturmiljøet og 
eventuelle landbruksarealer. 
 
Kombinasjoner av forskjellige metoder for bekjempelse av kjempebjørnekjeks kan være mer 
effektivt enn en enkelt metode. Hvis en tidlig sprøyting med glyphosat i større bestand har 
medført en begrenset gjenvekst, kan bruk av slåmaskin erstatte ytterligere sprøyting. Til 
gjengjeld er en bestand som har vokst seg høg og tett vanskelig å behandle med glyphosat 
fordi de større plantene beskytter de mindre plantene. En tett bestand representerer for øvrig 
en helserisiko for de som skal gjennomføre bekjempningen. Hvis plantene skjæres ned til 
jordoverflaten kan den etterfølgende bekjempningen av gjenveksten skje ved bruk av 
glyphosat. 
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11 Gjenetablering av floraen 
Når de lykkes å fjerne kjempebjørnekjeks fra et område, er jorden eksponert og sårbar for 
jorderosjon og gjenetablering av fremmede arter fra de omkringliggende vegetasjon. Risikoen 
for dette kan minskes ved bruk av jorden, f.eks til nydyrking. Ved nydyrking vil jorden 
beskyttes mot erosjon og rekolonisering av kjempebjørnekjeks og andre fremmede arter. 
 
I visse deler av Europa har en bjørnekjeksart vært dyrket til landbruksformål. Da denne 
praksis stanset var de nedlagte landbruksarealene og mangelen på husdyr årsak til at planten 
reetablerte seg i store og tette bestander. Det er derfor svært viktig at områder der 
kjempebjørnekjeks har blitt fjernet tilsåes slik at stedegen kan ta over faunaen. Den beste 
bekjempelsesmetoden omfatter slått, kjemisk bekjempelse, jordbearbeiding og tilsåing av 
gress eller annen vegetasjon. 
 
På mer naturlig steder f.eks ved vassdrag og innsjøer kan det ikke anbefales at det anvendes 
herbicider før tilsååing med gressblandinger. Utvikling av en konkurransedyktig 
plantesamfunn, som kan undertrykke kjempebjørnekjeks og sikre jorden mot erosjon, kan i 
stedet oppnås gjennom at man flere ganger får slått og så får sådd med store mengder 
gressfrø. 
 
I områder med høye tettheter med kjempebjørnekjeks kan det anbefales å slå alle planter tidlig 
på våren, når de overvinterende plantene har startet veksten. For gjenetablering av 
gressevegetasjon anbefales det å så kraftig med gressfrø, som har stor toleranse for slått. De 
beste frø til formålet er gressarter, som i forveien finnes i stort antall på lokaliteten, er 
tilpasset stedet, er motstandsdyktige for oversvømmelse og i stand til å konkurrere med 
kjempebjørnekjeks. Når kimplantene av kjempebjørnekjeks har blitt 20-30 cm høye, anbefales 
regelmessig slått for å gjenetablere gressvegetasjonen.  
 
Man bør være oppmerksom på at ved noen vegetasjonsbelter ved bekker og elver bl.a ved 
sandete jord, vil en sparsom vegetasjon kunne være medvirkende til å begrense frøspredning 
via bekk og elv. 
 
Hvis disse anbefalingene inklusiv den påfølgende slåtten overholdes, vil effekten av de 
konkurransedyktige gressartene kunne merkes på gjenveksten hos kjempebjørnekjeks. Ved 
regelmessig slått av de naturlig etablerte gressartene vil en oppnå en konkurransedyktig 
gressvegetasjon som klart vil redusere tettheten av den fremmede planten. Diversiteten av slik 
gressvegetasjon vil langsomt øke. Hastigheten avhenger av tilgangen fra andre nærliggende 
frøkilder (naturlig engmark). Når den naturlige flora er gjenetablert kan områdene på nytt 
brukes til landbruks- eller friluftsformål. 
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En lysning i skogen koloniseres raskt av kjempebjørnekjeks om forholdene ligger til rette. 
Foto: H. P. Ravn 
 
Tilplantning med skog er også en effektiv men langsiktig strategi for bekjempelse av 
kjempebjørnekjeks. Når hogst og arealinngrep etablerer åpninger i et område, kan 
kjempebjørnekjeksen invadere de åpne områdene. Etter hvert som skogen gjenetablerer seg 
vil den overskygge kjempebjørnekjeksen. Evnen til å skygge for vegetasjon avhenger av 
trearten. Bøk er meget velegnet til å overskygge kjempebjørnekjeks mens gran er blant de 
mindre egnede tre. Toleransen for skygge er forskjellig mellom de ulike artene av bjørnekjeks 
men kjempebjørnekjeks er mer lyskjær enn f.eks tromsøpalmen. 
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12. Oppsummering 
I denne håndboken har biologi og bekjempelsesmuligheter for kjempebjørnekjeks blitt 
beskrevet. Som avslutning gies en kort veiledning, hvordan denne kunnskapen kan formidles 
og videreføres til forvaltningen av landbruksarealer og landskapet for øvrig. 
 
For det første er det viktig å ha klare målsetninger i arbeidet med å bekjempe 
kjempebjørnekjeksen. Hvilket nivå av bekjempelse kreves i hvilket område? Er målet total 
utryddelse, å stopp spredningen eller bare å holde bestandene nede på et vist nivå? 
I tilfellet med kjempebjørnekjeks vil det være mulig å utrydde mindre og mellomstore 
bestander med de metoder, som er presentert i denne håndboken. Området hvor 
kjempebjørnekjeksen skal bekjempes kan være en hage, et naturreservat, en park, en dal, et 
land eller en gruppe av land.  
 
Det bør avklares om området er isolert fra andre forekomster. Vil kjempebjørnekjeks 
gjeninvadere fra naboarealer eller fra bestander oppstrøms i vassdraget, så snart den lokale 
målsettingen er nådd? I så fall er det en god ide å samarbeide med de ansvarlige som eier de 
arealer som kan bidra med frøspredning og utarbeide en koordinert bekjempelsesplan. Den 
mest effektive bekjempelsesplanen bør dekke et helt økosystem der som vanskelig kan 
invaderes fra andre områder. Dette vil i praksis bety en strategi hvor alle spredningsveier 
omfattes av bekjempelsesplanen. 
 
En annen vurdering er prioritering av store tette bestander som produserer enorme mengder 
frø, i forhold til enslige planter og mindre bestander som sannsynligvis raskt vil kunne 
utvikles seg til store kolonier. Hvis det ikke kan la seg gjøre å bekjempe alle planter på grunn 
av manglende ressurser, er det nødvendig med en prioritering. Generelt kan man foreslå at 
man fjerner de mindre stadig ekspanderende bestandene, før de store tette og stagnerende 
bestandene bekjempes. Hvis de rette betingelsene for invasjon er til stede, vil mindre 
bestander spre seg mer enn større bestander. Husk at mindre bestander kan bekjempes med 
andre metoder enn de store tette bestander. Hvis en bestand grenser opp mot et vassdrag er 
veldig viktig at man starter bekjempningen der for å stanse frøspredningen via vannveien. 
 

 
Foto J. Hattendorf 
 


