
Kæmpe-Bjørneklo 
Heracleum mantegazzianum 

 

Bekæmp ikke de forkerte - pas på forvekslinger 

 



Sådan ser Kæmpe-Bjørneklo ud 

Når Kæmpe-Bjørneklo står tæt sammen i store, blomstrende 

bestande, er det svært at forveksle den med andre plantear-

ter. Planten kan blive 2-5 meter høj. Stænglen kan være op til 

10 cm tyk og med spredte stive hår og røde pletter. Bladene er 

ofte meterlange og fligede, glatte på oversiden og dunede på 

undersiden. Blomsterne er små og hvide og sidder i store ly-

sende, skærme, den midterste skærm kan være over en halv 

meter bred. Hele planten lugter ubehageligt og svagt kemisk - 

nogle sammenligner lugten med blyakkumulatorer. 

De vigtigste kendetegn 

Det vigtigste kendetegn til at skelne kæm-

pe-Bjørneklo fra andre lignende skærm-

planter er:  

 Højden (over 2-3 m) 

 Stænglen er op til 10 cm i diameter 

med spredte, stive hår og røde 

pletter. 

 Blomsterstanden/skærmen er me-

get stor, op til 1 meter i diameter. 

PAS PÅ!  

- undgå kontakt med planten 

Saften fra Kæmpe-Bjørneklo er giftig. Berø-

ring kan fremkalde voldsomt eksemlignen-

de udslæt, der ligner og føles som store 

brandvabler.  

Virkningen forstærkes af sollys, da ind-

holdsstoffer i plantens saft ændres ved 

lyspåvirkning. Især folk med lys hud er sær-

ligt udsatte. 

Hvis man får plantesaften på sig, bør man 

vaske sig hurtigt med vand og sæbe. Med-

bring derfor sæbevand, når du bekæmper 

planten. Beskyt det udsatte sted for sollys i 

mindst 2 døgn.  

Huden kan behandles med midler, som 

bruges til insektbid. 

Læs mere om bekæmpelse i vores folder 

”Kæmpe-Bjørneklo” på vores hjemmeside. 

 

Kæmpe-Bjørneklo med den karakte-

ristiske rødplettede stængel. 

Almindelig Bjørneklo med  

ensfarvet grøn stængel. 



Skovangelik: Bladene er glatte og fjersnitdelte. Stænglen adskiller 

sig fra Kæmpe-Bjørneklo ved at være glat. Den er ofte kraftigt pur-

purfarvet, men ikke plettet. Desuden har bladene en anderledes 

facon. 

Almindelig-Bjørneklo: Denne adskiller sig ved sin noget mindre 

størrelse. Stænglen er, modsat Kæmpe-Børneklo, stærkt furet og 

har ikke pletter. Bladene er desuden tydeligt spinklere og har ikke så 

skarpe bladtænder. 

Strand-Kvan: Fjersnitdelte blade, stænglen er glat, grøn med mere 

eller mindre rødt, undertiden helt purpurrød dog ikke plettet som 

stænglen hos Kæmpe-Bjørneklo. Blomsterstanden er hos Strand-

Kvan kuglerund med grønlige blomster. Bladene er markant anderle-

des. 

Forvekslingsmuligheder 

Med sin størrelse er Kæmpe-Bjørneklo forholdsvis nem at skelne fra andre skærmplanter. Men i det tidlige forår, hvor 

planten endnu ikke har nået fuld størrelse, kan den forveksles med andre ikke invasive arter. I Danmark findes der 

flere andre skærmplanter, som kan forveksles med Kæmpe-Bjørneklo. De er dog naturligt hjemmehørende i Danmark 

og bør derfor ikke bekæmpes. De er f.eks.: 

Kål-tidsel: Kåltidsel har ingen skærm under blomstring og bladene 

har en anden form. 


