
Hjelp oss med å bli kvitt planten kjempebjørnekjeks! 
 
Kjempebjørnekjeks er en fremmed art i Norge og står oppført på Norsk Svarteliste 
2007. Denne planten ønsker vi å bli kvitt av to grunner: 1) plantesaften er giftig og gir 
brannskader på huden, 2) planten sprer seg langs bekker og veikanter, sånn at andre 
planter ikke kan vokse der. 
 
Kjempebjørnekjeks fins særlig i områder hvor det foregår menneskelig aktivitet. 
Hovedsakelig vokser den i vegetasjonsbelter langs veier, jernbaner og vassdrag (inkl. fuktig 
løvskog), men arten kan også vokse i enger, på næringsarealer, i hager, på skrotemark og i 
edelløvskog.  
 
Arten er under spredning i Norge og mange kommuner bruker store ressurser på å 
fjerne den. Derfor oppfordres hageeiere og andre til å følge godt med i sitt nærmiljø og tipse 
kommunen om eventuelle funn av planten. 
 
Kjennetegn 
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. 
 
Giftig 
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. I 
tillegg kan sprut av plantesaft gi skader på synet. 
 
Metoder for å bekjempe kjempebjørnekjeks: 
Rotkutting 
Denne metoden er mye brukt i Danmark, og er ganske effektiv i forholdsvis glisne og små 
bestander der jorda er noenlunde lett å trenge ned i. Roten kuttes med spade eller tilsvarende 
redskap under vekstpunktet, ca 15 cm under bakken. Den avkuttede planten må etterlates slik 
at roten ikke har kontakt med jorda. Planten visner da som regel i løpet av et par uker. De 
gjenstående rottappene vil også dø. Rotkuttingsbekjempelsen kan gjøres helt fra plantene 
begynner å spire i april/mai til like før de begynner å visne i september, men eldre planter må 
selvfølgelig tas før de begynner å blomstre, ca i månedsskiftet juni/juli. Skulle likevel noen 
blomsterstander springe ut, må de kuttes av for at det ikke skal dannes frø. I tillegg bør gjerne 
stengelen deles opp. Kuttingen av blomsterstengler må normalt gjentaes hver tredje uke. Hvis 
noen blomsterstander er begynt å gå i frukt, må de tas med i en tett sekk og leveres til 
forbrenning. 
 
Bestandene bør oppsøkes minst tre ganger pr. år. Dette for å få tatt eventuelle etternølere eller 
planter som ikke ble kuttet ordentlig av første gang. I tette bestander kan det være lurt å ta 
bare de plantene som skal blomstre samme år, slik at de mellomstore plantene som ikke skal 



blomstre ennå, kan få utkonkurrert flest mulige av de små. Antakelig tar det normalt 7 - 8 år å 
utrydde en bestand ved rotkutting. 
 
Slått 
Plantene bør slås så nær bakken som mulig. Slåtten må begynne tidlig, og gjentas fire ganger i 
løpet av sesongen fordi plantene spirer raskt ut igjen for å danne blomster og frukt. Dessuten 
er det viktig å unngå at plantene samler for mye næring. Antakelig tar det ca 2 - 3 år å ta 
knekken på de enkelte plantene på denne måten. Å utrydde en forekomst vil derfor ta litt 
lengre tid enn med de ovennevnte metodene. Slått egner seg best i store og tette bestander, 
samt for forekomster som er vanskelige å rotkutte pga. hard bakke. En fordel ved slått er at 
man unngår å blottlegge jorda helt eller å rote i den, men metoden krever nitid oppfølging. 
Vær oppmerksom på at planten ved slått kan sette blomst mye lavere, kanskje bare 10-15 cm 
over bakken, som dermed er mye vanskeligere å oppdage. 
 
Kjemisk bekjempelse 
Sprøyting av bladene med glyfosat (Roundup) er den klart billigste/minst tidkrevende 
metoden for å bli kvitt kjempebjørnekjeks i store og tette bestander. Sprøyting med glyfosat, 
særlig inntil vassdrag, er imidlertid problematisk fordi stoffet brytes relativt sakte ned. Et 
alternativ som innebærer mindre bruk av sprøytemidler og i mindre grad vil komme ut i vann, 
er å pensle direkte på bladene, eller å kutte stenglene og påføre konsentrert sprøytemiddel på 
kuttflaten. Disse metodene er imidlertid vesentlig mer tidkrevende. 
 
Sprøytingen må, i hvert fall det første året man sprøyter, utføres innen utgangen av mai for at 
ikke de store plantene skal få anledning til å blomstre og formere seg. Den beste tiden er 
antakelig nokså nær midten av måneden. Sprøytingen bør normalt gjentas i juli eller august 
(må vurderes). Riktig utført vil dette ta livet av alle planter som ellers ville frødd seg. 
Sprøytingen må gjentas hvert år inntil bestanden er utryddet, anslagsvis etter 7 - 8 år. Er det 
allerede begynt å komme opp stengler, må disse, og eventuelle blomsterstander, kuttes av 
først. Sprøyting krever sprøytesertifikat. 
 
Utstyr ved bekjempelse 
Tykke arbeidsklær/regnklær, gummistøvler, gummihansker og solbriller. Bekjempelse bør 
ikke skje på solrike dager. Dusj etter endt arbeidsøkt og vask tøyet. Får du plantesaft på deg – 
skyll i rikelig med rent vann. 
 
Hva bør du gjøre hvis du ser kjempebjørnekjeks: 
• Kontakt kommunen på post@vestby.kommune.no 
 slik at vi kan registrere funn og sette i verk tiltak. 
• Hvis planten er på din egen eiendom, oppfordres du til å fjerne planten i henhold til 
anbefalingene i teksten ovenfor. Meld uansett fra til kommunen, slik at vi er orientert 
om alle forekomster av planten i kommunen. 
 
Nettsteder med informasjon om kjempebjørnekjeks: 
www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/article91935-5969.html 
www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark42.pdf 
www.bioforsk.no 
 
 
 


