
Faktaark/informasjonsskriv: Kjempebjørnekjeks 

Kjempebjørnekjeks tilhører skjermplantefamilien og er, sammen med tromsøpalmen, den største 

stauden i Europa. Den danner en rosett av store trekoplete eller finnete blader med lange tilspissede 

fliker. Ved gode vekstforhold kan planten bli over 5 meter høy og like bred, men i Norge blir 

kjempebjørnekjeksen som regel 2-4 meter og bladene noe kortere. Nedre del av stengel og bladskaft 

er ofte rødflekket. 

Kjempebjørnekjeks formerer seg utelukkende med frø, og en enkelt plante kan gi opphav til 40-

50.000 frø. I store bestander er årlig ca 10 % av plantene i blomst, mens de øvrige bygger seg opp til 

blomstring.  

Kjempebjørekjeksen vokser i store bestander og med sine store blader som skaper skygge 

utkonkurrer de andre stedegne planter. I tillegg til å kunne være giftig mot andre planter har 

plantesafta en irriterende effekt på huden. Dersom huden har vært i kontakt med plantesafta og blir 

utsatt for sollys etter kontakt kan du få rødt utslett, og i verste fall store væskefylte blemmer 

(tredjegrads forbrenning). Ta kontakt med lege eller giftinformasjonen, tlf: 22 59 13 00. 

Bekjempelse: 

Ved bekjempelse av planten må du beskytte deg godt. Ha på heldekkende klær, arbeidshansker og 

gjerne vernebriller for å unngå å få sprut av safta direkte på huden. Husk å vaske kutteredskaper 

etter bruk da safta virker oksiderende. 

Det mest effektive er å fjerne planten før den frøsetter seg (mai-juni). Så kuttes roten ved å stikke en 

skarp spade ca 15 cm under jordoverflata. Rotstikking bør gjentas midt på sommeren.  

Har planten rukket å blomstre, skal blomsterbladene skjæres av rett under skjermen når 

toppblomstene er i blomst. Putt dem i en plastpose og kast i restavfallet. Dette er viktig for å unngå 

frøspredning. 

Slått er en måte å bekjempe større bestander på, og dette bør gjentas flere ganger utover sommeren 

for å tyne planen mest mulig for næringsstoffer.  Første slått bør være i juni, siste i september. 

Felles for alle bekjempelsesmetoder er at behandlingen må gjentas over flere år for å kvitte seg helt 

med planten. Uansett antall individer og bestandsstørrelse bør plantene hindres i å danne frø. 

Kartlegging: 

Vi ønsker å kartlegge utbredelsen av kjempebjørnekjeks i kommunene, og ønsker at dersom du vet 

om bestand eller enkeltblomster så send en e-post til landbruk@spydeberg.kommune.no  

mailto:landbruk@spydeberg.kommune.no

