
 
BUROT 

Burota er sommerens siste 
påkjenning for pollenallergikere, 

og det er også den arten i Norge 
som gir størst ubehag og 

påkjenninger på grunn av pollen. 

Konsekvensen for pollenallergikerne er 
sykdom, nedsatt arbeidskapasitet og nedsatt 
livskvalitet. Yteevnen i forhold til skole, 
utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter 
går ned. 

Konsekvensen 
av burotallergi 
koster mange 
ganger mer enn 
det vil koste å 
sette inn 
virkemidler for 
å redusere eller 
fjerne burota 
rundt steder der 
folk oppholder 
seg.  
Burotpollen er 
tungt og spres 
kun 100 til 200 
m med vind. 
Det er derfor 
svært effektivt å 
fjerne plantene for å minske allergiproblemene.  

Burot tilhører kurvplantefamilien. Den er 
relativt næringskrevende og trives i veikanter, 
åkerkanter og brakket jord. 

Burot kan bli fra 1-2 m høy. Den kan ha fra en 
til mange stengler som er opprett med rød eller 
purpuraktig farge. Hver stengel har mange 
blader med 
lengde fra 5-
20 cm, 
grønne på 
oversida og 
sølvfarget på 
undersida.. 
Første året er 
den bare en 
liten 30-50 
cm høg, 
uanselig 
plante med 
bare en stilk. 
Et greinet 
rotsystem gir 
flere 
frøbærende stilker 
for hvert år den 
får stå i fred.  

Burot blomstrer i juli-august (september) og 
har sterk lukt.  

Hver plante kan lage opptil 700 000 frø. 
Pollenet er relativt tungt og spres lokalt, 
mellom 100 og 200 meter med vind. 

 

 

Hva kan vi gjøre? 
 Kartlegg burotforekomsten i 

kommunen. Da får man oversikt på 
hvilke områder som bør prioriteres. 
Områder der mange oppholder seg er 
viktigst å få ryddet. 

 Slå veikanter, langs sykkelstier og 
gangstier, i tillegg til åkerkanter og 
bekkekanter. 

 Første slåtten bør være mellom 10.- 30. 
juni (for å hindre blomstring). 

 Gjenta slåtten rundt 15. juli og 15. 
august. 

 Luking er også effektivt, luk nær 
bebyggelse, boligfelt, barnehager, 
skoler, sykehjem, idrettsanlegg osv. 

 Før burota blomstrer, kan den legges 
på bakken for å visne etter den er 
luket. Da kan den også 
kaldkomposteres. Har burota 
blomstret, må den legges i plastposer 
slik at frøene ikke blir spredd. 

 

 
Burot som har stått uforstyrret i flere år.
Slike ”kjerr” som dette kan lage opptil 
700 000 frø. 

Burot kjennetegnes ved at bladene er 
sølvfarget på undersiden 

Det er lurt å bruke 
en liten spede eller 
hakke for å få med 
rotsystemet til 
burota når man 
luker. 
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BUROT 
 

Artemisia vulgaris L.._ 

 

 Bekjemp burot i åkeren – mekanisk 
eller kjemisk. 

 Unngå jordhauger og brakkarealer, 
disse må slås eller harves gjennom en 
gang i blant for at burota ikke skal få 
grofeste. 

 Det er vanskelig å sprøyte mot burot. 
Midlene som er tilgjengelige er svært 
sterke og dreper alt, noe som gir 
burota svært gunstige forhold når 
området som er sprøytet skal 
revegeteres. Bruk ikke Roundup (eller 
andre former for glyfosatprodukter). 
Det beste tillatte midlet i f.eks 
åkerkanter er Starane XL. Den dreper 
ikke graset, men er god mot burot.  

Luking og slått er det 
rimeligste og mest effektive 

alternativet 

 

 

 

 

 

 

 

 










   
 
 

 
 

 

 

I tillegg til burot finnes det også andre arter 
man bør være oppmerksom på. Dette er 

kjempebjørnekjeks, hagelupin, parkslirekne, 
rødhyll og tromsøpalme. Hvis disse blir 

observert langs veiene eller eiendommene, 
vennligst ta kontakt med Statens vegvesen. 

Mer informasjon og bilder finnes på: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomra
der/Miljo/Vegetasjon/Fremmede+arter 
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Burot sniker seg inn 
overalt. Det beste man 
kan gjøre er å fjerne den 
så fort man ser den. Se 
også utenfor engne 
hagegrenser! 


