Planter og forgiftninger
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At smage på en plante er sjældent
farligt
De fleste planter i Danmark er ufarlige
at smage på, men der findes planter og
bær både uden- og indendørs som kan
medføre forgiftning ved indtag.

Bær
Eneste undtagelse er planten Belledonna,
hvis et barn har indtaget bær eller
plantedele kontakt Giftlinjen for
risikovurdering.

Liljekonval

Symptomer
Symptomer ved planteforgiftninger
varierer fra plante til plante.
Vi inddeler de giftige planter i to
grupper
1. Irriterende planter som kan give
svie og irritation i mund og svælg,
og/eller mave- og tarmsymptomer.
2. Giftige planter indeholder stoffer
som optages i kroppen, og på
forskellig vis indvirker på for
eksempel hjertet og nervesystemet.
Mange af disse vil også kunne
medføre mave- og tarmsymptomer
som kvalme, opkast og diarre.
At spise et bær fra en ukendt plante
er ikke farligt, selv om det er fra en
giftig plante.

Belladonna/Galnebær

Husk!
Mængden af indtag
afgør risikoen.
En lille bid af en giftig
plante kan være ufarlig,
mens det kan være
farligt at spise en stor
mængde af en mindre
giftig plante

Giftlinjen 82 12 12 12

2

Forebyggelse og førstehjælp
Hvad kan man som voksen
gøre for at forebygge
uheld.
•
•
•
•

Skab overblik over hvilke
planter du har i dit nærmiljø
Anbring giftige planter
utilgængeligt for børn
Undgå de mest giftige planter
og buske, når der skal plantes i
haven.
En bog om giftige planter kan
hjælpe til identificering af
vildtvoksende planter

Medicinsk kul
Medicinsk kul kan bidrage til at
reducere forgiftnings symptomer.
Kul binder mange forskellige stoffer
og kan være nyttigt, hvis et barn har
indtaget dele af giftig plante.
Bedst hvis det gives kort tid efter
indtag.
Hermed kan det reducere optaget
af plantegiftstoffer i kroppen og
dermed dæmpe symptomer.

Kul er relativt ufarligt bør altid gives
i samråd med skadestue eller
akutmodtagelse
Gives til både børn og voksne

Hvis uheldet er ude
Hvad gør du?
Hvis dit barn har spist eller
smagt på en plante
Fjern planterester fra barnets mund
og giv væske
Bevar roen. Skab overblik over
situationen
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12
for risikovurdering.
Hvis dit barn har alvorlige
symptomer ring 112
Er plantesaften kommet i øjnene:
Skyl med blød lunken vandstråle i 10
min
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12
for råd om videre behandling
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Planter der er ufarlige at smage på

Brændende kærlighed

Saint Pauli

Dracaeana

Eksempler:
Azalie
Asters
Begoniearter
Birke-Figen
Blåklokker
Dracaena arter
Flittiglise
Forsythia
Fresia
Følfod
Georgine
Julestjerne
Koraltop
Kornell
Krysantemum
Landløber
Løvetand
Magnolia
Mispel-arter
Morgenfrue
Orkide
Paraplyplante
Pengetræ
Porcelænsblomst
Præstekrage
Roser
Rønnebær
Saint Pauli
Stedmoderblomst
Syren
Tagetes
Tallerkensmækker
Yuccapalme

Giftlinjen 82 12 12 12

Orkide

Pengetræ
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Planter med irriterende plantesaft
Planter som indeholder
irriterende stoffer, kan
medføre ubehag og irritation i
mund og svælg og give mavetarm symptomer.

Eksempler på irriterende planter
Alpeviol (s)
Amaryllis (h/s)
Anemone (v)
Blå anemone (v)
Druehyld (h)
Dunet Gedeblad (h/v)
Fredslilje (s)
Hyacint (s/h)
Iris (h)
Klivia (s)
Mahonia (h)
Pæon (h)
Pinselilje (h)
Påskelilje (h)
Smørblomst (h)
Snebær (h)
Storkonval (h)
Troldbær
Tulipan (s/h)
Vild kaprifolie (h)

Irriterende Planter
Afhængig af hvilken plante og
mængde som er spist, kan
reaktionen være alt fra lette
til forbigående symptomer
som kvalme og opkast, til
længerevarende gener med
kraftige mavesmerter og
diarre.
I nogen tilfælde bør man
vurderes af læge, men ofte
forsvinder symptomerne af sig
selv.
Hvis dit barn har smagt på en
irriterende plante, fjern evt.
planterester og giv væske til
fortynding.
Ved indtag mere end en bid,
kontakt Giftlinjen 82 12 12 12
for yderligere risikovurdering.

(S)=stueplante (h)=haveplante (v)=vildplante
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Hyldebær
Hyldebær er fristende for børn.
Indtag af rå hyldebær eller
andre plantedele kan give
irritation og medføre kvalme,
opkast, diarre.
De modne bær er spiselige, hvis
de er varmebehandlet i mindst
15 min
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12
For risikovurdering

Ægte Kaprifolie

Vild Kaprifolie/Dunet Gedeblad

Hyldebær

Liguster

Fredslilje
En mundfuld kan give brændende
fornemmelse i mund og svælg.
Ringe risiko for forgiftning.
Indtag af større plantedele kan
medføre kvalme opkastning og diarre.
Giv væske til fortynding
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12
for risikovurdering
Fredslilje
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Planter med stærkt irriterende plantesaft
Smager man eller indtager man dele af
en plante
med stærkt irriterende plantesaft, kan
det medføre
kraftig irritation og sår i mund og
svælg.
Man kan få mavesymptomer som
kvalme opkast
og diarre
Hvis dit barn har smagt på en stærkt
irriterende
Plante, så skyl munden og giv væske at
drikke.
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for
risikovurdering

Eksempler på stærkt
Irriterende planter
Alcasia-arter (s)
Arum Maculatum (v)
Dansk ingefær (h/v)
Dieffenbachia (s)
Euphorbia (s)
Filidendron-arter (s)
Kaladium (s)
Pebertræ (h)
Stuekala (s)
Vortemælk(s)
Vrietorn (v)

Dansk ingefær

Pebertræ

(S)=stueplante (h)=haveplante (v)=vildplante
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Zamiolculcas
Denne plante medføre kraftig irritation og
sår i munden. Man kan også se kvalme, opkast
og mavesmerter, hvis man indtager dele af
planten.
Ved indtag
Hvis dit barn har spist en lille bid af denne
plante, fjern evt. planterester skyl munden,
giv væske.
Observer hjemme.
Hvis barnet savler mere end vanligt, ikke vil
spise eller drikke, så kan det være tegn på
irritation i munden og svælget.
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for
risikovurdering

Fototoksiske planter

Eksempler på fototoksiske planter

Fototoksiske planter har plantesaft,
som sammen med sollys kan medføre
kraftigt hududslet med svie rødme og
væskefyldte blærer.
I værste fald kan man risikere ar og
permanente pigmentforandringer.
Ofte går der 1-3 døgn efter man har
været i solen før hudreaktionen ses.
Ved uheld:
Vask huden godt med vand og sæbe.
Undgå sollys mindst to døgn.
Anvend solfaktor med høj
beskyttelsesfaktor, eller tildæk
huden.
Behandling hos læge kan være
nødvendig.

Bjørneklo
Boghvede
Diktam
Kvam
Pastinak
Vild selleri
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Giftige planter
Giftige planter indeholder forbindelse
som optages af kroppen.
Disse kan på forskellig vis indvirke på
forskellige organer, som hjerte og
nervesystem.
De Giftige planter vil også kunne give
mave- tarmsymptomer som kvalme,
opkast og diarre
Ved uheld fjern planterester og giv
væske at drikke.
Behandlingsrådene variere meget i
forhold til hvilke planter der er
indtaget.
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 for råd
og risikovurdering.

Eksempler på giftige planter
Azalea (s)
Belladonna (h/v)
Bulmeurt (h/v)
Engletrompet (s/h)
Fingerbølplante/Digitalis(h)
Galnebær (h/v)
Gifttyde (v)
Grøn nyserod
Guldregn (h/v)
Høst-tidløs (h)
Julerose (s)
Klatrelilje (s)
Klosterklokke
Liljekonval (h/v)
Lupin (h/v)
Lysblomst
Mistelten (v)
Nerie (s)
Oleander (s/h)
Olieplante (s)
Paternoster-bønne (h/v)
Pigæble (v)
Rododendron (h)
Skarntyde (v)
Stormhat (v)
Taks (v)

Skarntyde

Galnebær
Rodedendron
(S)=stueplante (h)=haveplante (v)=vildplante
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Liljekonval
Hele planten indeholder giftstoffer.
Hvis dit barn smager på liljekonval
kan det få kvalme, ondt i maven
opkast og diarre.
Giften i liljekonval kan også påvirke
hjerte og blodcirkulation

Taks

Liljekonval

Ved uheld
Fjern planterester fra munden
giv væske.
Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12
for råd og risikovurdering
Hvis der er indtaget mere end
5 bær, blomster eller tilsvarende
mængde plantedele.
NB! Vær opmærksom på at et
barn
med hjertelidelse kan være mere
udsat for hjertepåvikning

Lupin
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Guldregn

Guldregn er buske eller små træer med trefligede blade gule
blomster der hænger i lange klaser. Hele planten er giftig.
Specielt frøene indeholder alkaloidet Cytisin, som har en
nikotinlignende effekt.
Både bælge, frø og blade er giftige kan medføre forgiftning.
Symptomer er mavesmerter, opkast, sløvhed, hjertebanken
pupiludvidelse
Symptomer ses indenfor 15 min til et par timer efter indtag.
Behandling af børn
Børn under 10 år, ved indtag af 5 frø eller en bælg
Børn over 10 og voksne ved indtag af 10 frø eller 2 bælge.
Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering
OBS kan forveksles med sibirisk ærtetræ, hvor bælgene er
smalle, jævne og glatte

Sibirisk ærtetræ
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Blomstervand
Mange tror det er farligt at smage på blomstervand,
så længe der ikke er planterester, eller vandet er råddent
er det helt ufarligt at tage en slurk.

Allergi
Giftlinjen har i denne brochure ikke vurderet
hvorvidt planterne er allergi fremkaldende.

Giftlinjen
82121212
E-mail:Giftlinjen@regionh.dk

Giftlinjen har døgnåbent
hele året rundt
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