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Kanadagullris (Solidago canadensis) 
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1.1 Praktisk informasjon  
Kanadagullris (Solidago canadensis), er en flerårig plante som er i rask spredning, særlig langs veier, 

jernbane og på andre arealer som ikke skjøttes regelmessig. Arten blir 50-150 cm høy, med gul 

blomsterstand i august. Stengelen er ofte rødfarget, uten forgreininger og håret øverst. Bladene er 

sagtannede og smalt lansettformet. Blomsterstanden er pyramideformet, med sprikende greiner og tett 

med blomsterkurver på oversiden. Planten er svært hardfør og trives i nesten all slags jord, men 

trenger et solfylt voksested. Planten er langlivet og enkelte kloner kan nå en alder på opptil 100 år. 

Planten blomstrer allerede fra første år og blomstrer deretter årlig. Blomstring skjer i august-

september, etterfulgt av frøsetting. 

 

 

1.2 Bekjempelsesmetoder  
Tiltakene gjennomføres på de samme steder/strekninger flere påfølgende år. Tidspunkt for 

bekjempelse må tilpasses lokale forhold, og sør i landet vil slutten av juni antagelig være best 

tidspunkt for nedkapping slik det er forklart i avsnittet om slått. Spredning av frø til nye steder må 

forhindres. Vær oppmerksom på at frø lett kan spres til nye lokaliteter med maskiner, utstyr og 

personlig utrustning. 

 



1.2.1 Luking  
Enkeltforekomster og nyetablerte planter av kanadagullris kan lukes. Forekomster med få eller 

middels mange planter lukes. Det grunne rotsystemet gjør den lett å luke. Plantene kan bli liggende på 

stedet, men etterlates slik at rota ikke har kontakt med jorda, og ingen del av planten får kontakt med 

rennende vann. 

 

1.2.2 Nedkapping/slått 
Slått, mekanisk nedkapping med grastrimmer, grasklipper eller utleggerarm på traktor, brukes i store 

bestander som samtidig er spesielt tette. Det mest effektive for slått av kanadagullris er i slutten av 

juni. Da vil nye planter som kan vokse frem fra rotsystemet ikke rekke å utvikle nye blomster i løpet 

av sesongen. Noe mindre effektivt er det å slå kanadagullris tidligere i juni, mens slått på 

ettersommeren er lite effektivt eller fremmer ytterligere spredning! Det er viktig å følge opp arealer 

som er nedkappet flere påfølgende år for gradvis å bekjempe plantene.  

 

1.2.3 Kjemisk bekjempelse –sprøyting  
Sprøyting bør brukes i minst mulig utstrekning av hensyn til miljøet. All bruk av kjemiske 

plantevernmidler skal skje iht. Mattilsynets gjeldende forskrifter om plantevernmidler og rapporteres 

iht. gitte krav. Privatpersoner står fritt til å kjøpe kommersielle sprøytemidler som blir solgt.  

Drammen kommune oppfordrer sterkt til å følge bruksanvisning og begrense spredning av 

sprøytemiddel, særlig i områder tilknyttet vann. Om sterkere sprøytemidler er nødvendig for å 

håndtere den svartelistede arten, anbefales det å ta kontakt med Mattilsynet og/eller fagpersonell med 

sprøytesertifikat som kan utføre arbeidet.   

 

1.3 Behandling av planteavfall  
Dersom noen enkeltplanter er i ferd med å utvikle frø, puttes disse i en tett sekk på stedet for senere å 

bli fraktet til forbrenning. Avblomstrede blomsterstander behandles som frø. Spredning av frø til nye 

steder må forhindres. Vær oppmerksom på at frø lett kan spres til nye lokaliteter med maskiner, utstyr 

og personlig utrustning. 

Plantematerialet må ikke bli liggende i kontakt med jord eller i kontakt med rennende vann slik at det 

på nytt kan slå rot. Se link til hjemmesiden til Rfd for mer informasjon om håndtering av 

plantemateriale fra fremmed arter (https://www.rfd.no/sorteringsguide/hageavfall/svartelistede-

planter#/). 

 

1.4 Behandling av utstyr etter bekjempelse  
Utstyr og redskaper må alltid rengjøres etter bruk. Rengjøringen må gjøres over en presenning eller et 

hardt underlag som gjør oppsamlingen av avfallet mulig.  

 

1.5 Graving og massehåndtering  
Massene skal under ingen omstendigheter benyttes i annen jordproduksjon eller der det skal plantes 

flerårige vekster. 
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