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Vild Pastinak  
– plantesaften kan forårsage forbrænding 
 
Pastinak er en invasiv plante, der 
fortrænger andre arter og derved 
påvirker biodiversiteten i negativ retning. 
Pastinak er også uønsket pga. sin giftige 
plantesaft, som kan forårsage 
forbrændinger.  
 
Sådan genkender du vild pastinak 

Vild pastinak er meget karakteristisk og 
svær at forveksle med andre planter. Du 
genkender den på sine gulgrønne 
blomster og gulgrønne, fjersnitdelte 
blade. I juli har den vokset sig ca. 75 cm høj med sin 
blomsterstand. Se foto.  
 
Vild pastinak er giftig - beskyt din hud 
Plantens saft gør huden følsom over for sollys. Saften findes i alle 
dele af planten. I kombination med sollys giver saften vabler og sår 
på huden. Sårene minder om brandsår.  
 
Når man vil fjerne vild pastinak:  
 Dæk kroppen med handsker og tøj, helst i syntetiske 

vandafvisende materialer og pas på dit ansigt – brug evt. 
beskyttelsesbriller. 

 Får du plantesaft på huden, skal du vaske huden grundigt, og 
hudområdet skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer. Du bør 
søge læge og oplyse, hvilke planter du har været i kontakt med. 

 

Kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under Pastinak  
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Vild pastinak -bekæmpelsesmetoder 

 

Rodstikning 
Rodstikning foregår med en almindelig spade. Ved at 
skære plantens rod over lige under vækstpunktet, dør 
den. Vækstpunktet sidder i toppen af roden, der hvor 
bladene udspringer – så stik roden lige under bladene. 

Optrækning 
Roden og bladene er ret seje, og har der været godt 
med regn i en periode, kan de blomstrende planter 
trækkes op som gulerødder. Det samme under tørke, da 
rødderne her skrumper, men knækker lettere. Under 
gunstige betingelser er det en god og effektiv metode, at 
planten trækkes op inden frøstand. 
 

Hvordan gør vi på Nørreskov Park byfælled 
Vi skulle have startet i maj, hvor rodstikning var meget effektiv. Det 
nåede vi ikke i år, derfor er der brug for en håndsrækning af alle, der 
vil hjælpe med til at udrydde den vilde pastinak.  

I 2022: Hvor der er langt græs, er fokus på at hindre frøspredning.  

 Tag handsker, en stor, klar plastsæk og en beskærersaks og 
gå en tur på området iført beskyttende beklædning (lange 
bukser og langærmet bluse) på hele kroppen – så er du klar til 
at klippe frø- og blomsterstande af, ned i plastsækken og 
aflever den på genbrugsstationen i containeren Rest efter 
sortering næste gang, du er der forbi. OBS – aflever ikke til 
haveaffald, da frøstandene bringes videre i det formuldede jord.  

I 2022: På områder med klippet eller leslået græs 

 Tag en spade og rodstik planterne. Planter uden blomster kan 
efterlades – må dog ikke have direkte kontakt med bar jord for 
at undgå den spirer på ny. 

 
Kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under Pastinak 


