
Faktaark  

Genkend en kæmpebjørneklo 

Indberetning af kæmpe-bjørneklo 
Vejle Kommune kan vejlede om, hvordan kæmpe-bjørneklo bekæmpes mest effektivt. Samtidig kan borgerne hjælpe kommunen ved at 

indberette fund af kæmpe-bjørneklo. Indberetning sker lettest via kommunens hjemmeside eller via GIV ET PRAJ-appen. 

www.vejle.dk/selvbetjening/giv-et-praj.aspx   

Oplys følgende: Findested, kort beskrivelse (antal, om de er i blomst mv.), vedhæft gerne et foto af bjørnekloen, samt telefonnummer og 

mailadresse. 

 

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, som skal bekæmpes jf. Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og ”Vejle 

Kommunes indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2022”.  

I den forbindelse kan der opstå forvekslinger mellem kæmpebjørneklo og de hjemmehørende arter, almindelig og 

grønblomstret bjørneklo. Dette faktaark beskriver, hvordan arterne kendes fra hinanden.    

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes, fordi den er invasiv, og fordi dens plantesaft er giftig at få på huden. Almindelig og 

grønblomstret bjørneklo er harmløse planter, der ikke skal bekæmpes. 

 

Kæmpebjørneklo er en skærmplante med en højde på op til tre meter. Stænglen er håret, kraftig, hul og med rødviolette 

pletter/ plamager. Bladene er skarpt takkede, og kun i de helt unge stadier er de afrundede. Blomsterne er hvide og står 

i let afrundede skærme. Et særligt kendetegn er et tydeligt ”svøb”, en slags hinde, som sidder på stænglen under 

blomsterskærmene (markeret med rød cirkel på billedet).  

 

Almindelig og grønblomstret bjørneklo er mindre vækster, da den maksimale højde for grønblomstret bjørneklo er 1 

meter, og 1,5 meter for almindelig bjørneklo. Grønblomstret bjørneklo er en underart af alm. bjørneklo, og derfor ligner 

de to hinanden. De har begge mere spinkle blade, hvor bladenderne er let afrundede, frem for takkede. Bladende hos 

almindelig og grønblomstret bjørneklo har en dybere grøn nuance end hos kæmpe-bjørneklo. Blomsterne hos 

grønblomstret bjørneklo har en karakteristisk bleggul farve og hos almindelig bjørneklo er de hvide.  
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Kæmpebjørneklo:   

• Op til 3 m høj 

• Skarpt takkede blade  

• Typisk rødviolette plamager på stænglen 

• Tydeligt svøb (se rød cirkel) 

• Hvide blomster 

• Plantesaften er giftig 

   

 

Almindelig og grønblomstret bjørneklo:  

• Op til 1,5 m høj 

• Let afrundede blade 

• Typisk ingen røde plamager på stænglen 

• Manglende eller mindre tydeligt svøb 

• Blomsterne kan være hvide eller blegt grønne  

• Planten er harmløs 
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