
IBESTAD KOMMUNE 

 
HJELP OSS Å BEKJEMPE STORHJELM, NÅ ! 
 
På Ibestad har giftplanten Storblåhjelm nå fått skikkelig fotfeste, særlig tydelig er det langs veigrøftene 
og på Fulgeberg/Nordrollnes/Bolla/Dyrstad, samt Igeland og Laupstad. Men planten er svært 
formeringsvillig og sprer seg også i andre deler av kommunen.
 

Planten ble i sin tid innført som hageplante da 
den er både vakker og villig i et hardt klima; litt 
for villig viser det seg etter lengre tid og nå 
etablerer den seg langt ut over de områdene vi 
gjerne vil ha den. I sommer har den virkelig 
spredt seg her på Ibestad. Der den får fotfeste 
blir det fort en tett eng av Storhjelm.  
 
Hele planten er svært giftig og selv inntak av små 
mengder kan medføre alvorlig forgifting og i 
verste fall død. For alle typer husdyr er planten 
like farlig som for mennesker. Den er ytterst 
vakker og har stått for mange giftmord. 
Kallenavnet “ulvebane” kommer av at den 
tidligere ble brukt i åtejakt. De gamle romere 
skal ha sendt den stammende keiser Claudius til 
evig hvile med storhjelm. Da Romerriket gikk 

mot oppløsning, skal det ha vært dødsstraff for å dyrke storhjelm i hagen. Den er med andre ord dødelig 
vakker! 
 
Ibestad kommune oppmoder derfor alle; frivillige, grunneiere, naboer og foreninger om å samle inn flest 
mulig blomster-/frøstander før de modner nå i høst for å hindre mer spredning. I tillegg er det lurt å 
fjerne frøstander på de plantene du vil beholde inne i hagen for å hindre uønsket spredning. 
 
Metoden er å ta en vanlig plastpose, bruke hansker og plukke inn blomster/frøstanden. Om du bare har 
noen få planter er det lurt å røske opp hele planten med roten eller sprøyte med tillatte sprøytemidler 
for hagebruk. Hele planter kan puttes i matsøpla eller i komposthaugen, da kompostering vil bryte ned 
plantegiften. Til våren vil kommunen bidra til et prosjekt for å sprøyte for å fjerne de etablerte plantene 
i samarbeid med Landbruk Nord. Men prosjektet er nytteløst om frøene får spre seg nå i høst. I private 
hager anbefaler vi å klippe rundt gjerder og i veigrøfter slik at planten ikke klarer å bli stor nok til å 
formere seg.  
 

Til de som vil bidra; Hver frøstand som blir fjernet nå i høst bidrar 
til et tryggere nærmiljø for oss alle sammen ! 


