
Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en 
ettårig plante som er innført som prydplante fra 
Himalaya. Arten er i rask spredning og representerer 
et stort miljøproblem fordi den danner tett bestand og 
fortrenger andre planter. Kjempespringfrø er rangert 
med høg risiko i svartlista, der vi finner fremmede 
arter som truer naturmangfoldet.

Kjempespringfrø blir ca. 70-150 cm høy. Den blomstrer 
rikt med attraktive rødlilla til lysrosa blomster med 
en lang rett spore som er rik på nektar. Planten spres 
kun med frø og en enkelt plante kan produsere 
opptil 800 frø. Den modne grønne frøkapselen åpner 
seg ved berøring og kaster frøene opp til 4-6 m. 
Stengelen er svært saftfull og sprø med mørkegrønne 
blader som er motsatte eller tre i krans. Plantene har 
svært grunt rotsystem. 

SPREDNING AV FRØ
Flytting av jordmasser og hageavfall kan bidra til 
å spre frø. Det bør derfor utvises forsiktighet ved 
graving og flytting av masser der det er grunn til 
å tro at det har vokst kjempespringfrø. Maskiner 
og utstyr kan bidra til spredning av frø. Bekker og 
vassdrag er en viktig spredningskorridor, ved funn av 
kjempespringfrø langs bekker må det søkes videre 
medstrøms. Langs veier må det søkes 1-200 m i 
kjøreretningen.

BEKJEMPELSE 
Bekjempelse av kjempespringfrø bør starte tidlig 
i juni. Da er plantene fortsatt små og enkle å luke 
bort. Så lenge plantene ikke blomstrer kan plante-
materialet komposteres (men må ikke få anledning 
til å slå rot igjen). Hvis plantene blomstrer, må 
plantematerialet fjernes fra området og destrueres. 
Bruk av plantevernmiddel kan benyttes og må da 
gjentas flere ganger gjennom sommeren. Utvis stor 
forsiktighet ved bruk av plantevernmidler langs 
bekker og vassdrag.  Fysisk slått er en miljøvennlig  
og effektiv skjøtselsmetode. Den må gjennomføres 
før frøsetting og gjentas i flere omganger.
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Små planter av kjempespringfrø. Her er de enkle å luke bort. 
Foto: landbrukskontoret

GRUNNEIER HAR ANSVAR FOR Å 
BEKJEMPE KJEMPESPRINGFRØ
Kommunen har i iverksatt tiltak på noen kommunale 
områder hvor kjempespringfrø har etablert seg. Dette 
arbeidet vil fortsette. Velforeninger, borettslag og andre 
grunneiere må være observante og bekjempe planta 
fortløpende dersom den finnes på deres eiendom. 
Det er viktig at man samarbeider med naboer slik at 
sammenhengende områder blir tatt samtidig.

I flere år har Åsnes og Våler v/landbrukskontoret 
registrert kjempespringfrø som har spredd seg utenfor 
hager. Vi vet at det finnes flere lokaliteter som både 
må registreres og der bekjempelse må iverksettes. 
Registreringene er lagt inn i artsdatabasen  
www.artsdatabasen.no hvor de kan finnes sammen  
med naturobservasjoner for hele landet. 

Kjempespringfrø kan leveres i plastsekker som brenn-
bart restavfall til Solør Renovasjon (SOIR)– GRATIS!
 
Rapporter nye forekomster inntegnet på kart til 
Landbrukskontoret for Våler og Åsnes:  
postmottak@Vaaler-he.kommune.no
 
Ved spørsmål ta kontakt med Landbrukskontoret på 
telefon 62 42 40 00

Kartutsnittet viser oversikt over registrerte forekomster i 
Våler og Åsnes pr 2017.


