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Systematisk bekæmpelsesplan for Kæmpebjørneklo
Sydhavnstippen

Generelt: 
Det overordnede mål med bekæmpelsesplanen er at forhindre frøsmidning, og i 
processen tage livet af flest mulige planter - planten dør hvis den ”tror” at den har smidt 
modne frø. Uhensigtsmæssig udsultning (generel slåning) kan derimod forlænge 
planternes liv med mange år, fordi frømodningsfasen udskydes.       
Sydhavnstippen er opdelt i 7 overskuelige zoner (se vedlagte skema). Man gør sig 
færdig med zone 1 før man går videre til zone 2, etc. – altså samme rækkefølge sæsonen 
igennem, hvorved homogene tidsintervaller mellem bølgerne sikres.
Ideelt set gennemføres den enkelte bølge, så sent som muligt inden henholdsvis 
frødannelse (første bølge) og frøsmidning (anden og tredje bølge) – fordi flest mulige 
planter derved dør, og fordi det samlede antal bølger kan holdes nede på tre.       
Bekæmpelsesplanens tre bølger kan suppleres med rodstikning (eller opgravning) af 
isolerede planter og småkolonier sæsonen igennem, mest effektivt i april-maj. 
Rodstikning kan foretages uafhængigt af zoner og bølger – i det omfang resurserne 
rækker (den stenede undergrund på Sydhavnstippen vanskeliggør denne metode)
Den manuelle bekæmpelse kan understøttes ved udsætning af får på indhegnede 
delområder (dette har hidtil ikke været muligt).        

Første bølge:
5.-20. juni: Nedhugning af planter i knop og blomst. 
Alle kæmpebjørneklo i knop og blomst hugges ned med bjørneklosværd, hvorved 
planterne udsultes og der gives plads til anden vegetation. Knopper og blomster hugges 
samtidig af stænglen og efterlades på stedet. Hvis der er dannet frø indsamles disse i 
affaldsposer, som tømmes i en central frøbunke på Sydhavnstippen.
Huskeliste: Slebne bjørneklosværd, handsker, lange bukser og ærmer, vand.

Anden bølge:
15-30. juli: Afskæring og indsamling af frø. 
Alle frøskærme afskæres med kniv og samles i store spande, som tømmes i bunker på 
stierne eller direkte i cykelvogne. Knopper og blomster skæres af stænglen og efterlades 
på stedet. Efterfølgende hentes frøbunkerne med cykelvogn og smides i en central 
frøbunke. 
Huskeliste: Slebne knive, handsker, spande, cykelvogne, lange bukser og ærmer, vand.

Tredje bølge:
20. aug. - 5. sept.: Afskæring og indsamling af frø. 
Alle frøskærme afskæres med kniv og samles i store spande. Selvom der ikke er mange 
frø, er påpasselighed vigtig. Knopper og blomster skæres af stænglen og efterlades på 
stedet. Efterfølgende smides frøene i en central frøbunke. 
Huskeliste: Slebne knive, handsker, spande, cykelvogne, lange bukser og ærmer, vand.
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1)   Renden 
2)   Græsningsarealet 
3)   Næsetippen & Pynten
4)   Bjergsletten
5)   Bølgebryderkysten 
6)   Vådområdet 
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