By- og Landskabsudvalget

Punkt 11.

Status for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo, Aalborg Kommune 2014
2014-27140
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status for
bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2014 i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Til orientering
Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Kommune vedtog i februar 2012 en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.
Indsatsplanen dækker et område på ca. 17.000 ha. i Lindenborg ådal og Østerådal og er udarbejdet i
henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (BEK nr. 862 af
10. september 2009). Herudover overtog Aalborg Kommune en indsatsplan for Gerå fra amtet, hvilken
fortsat er gældende, men indsatsplanen er ikke opdateret og ensrettet med den for Lindenborg ådal og
Østerådal.
Indsatsplanen forpligtiger alle lodsejere indenfor indsatsområdet til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo.
Indsatsplanen for Lindenborg Ådal og Østerådal beskriver bl.a. metoder til bekæmpelse samt tidsfrister for
bekæmpelsen. Indsatsplanen giver Aalborg Kommune hjemmel til at udstede påbud, såfremt lodsejer
overskrider tidsfrister eller ikke foretager bekæmpelse. Ved manglende opfyldelse af påbuddet giver
indsatsplanen endvidere Aalborg Kommune mulighed for at gennemføre selvhjælpshandlinger, hvorved
kommunen kan gennemføre bekæmpelsen for lodsejers regning.
Bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo indenfor indsatsområdet samt visse steder udenfor, var i udbud i
efteråret 2013 og blev vundet af HedeDanmark. Kommunens indsats har primært fokus på de kommunalt
ejede arealer indenfor indsatsområdet og langs de strækninger, hvor Aalborg Kommune ejer arealet eller har
vedligeholdelsespligten. Herudover bliver der foretaget bekæmpelse på en række af kommunens grønne
arealer udenfor indsatsområdet.
Status for bekæmpelsen i 2014
Det fremgår af bilag 1, hvilke bekæmpelsesmetoder der er anvendt på de kommunale arealer i 2014, og
hvilke erfaringer der er hermed.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at den kommunale bekæmpelse i 2014 er gennemført med et
generelt tilfredsstillende resultat på de bekæmpede arealer. En mere eksakt vurdering vil dog først kunne
finde sted i foråret 2015. I starten af sæson 2014 var vurderingen af indsatsen i 2013, at der fortsat var stor
fremspiring/genspiring på i forvejen inficerede arealer, hvilket vidner om behov for intensivering og
effektivisering af indsatsen.
På de ikke-kommunale arealer, blev der udstedt 199 påbud (omfatter 237 matrikler) om bekæmpelse
indenfor indsatsområdet. Disse var fordelt på 36 aktie-/anpartsselskaber, 2 foreninger/selvejende
institutioner, 158 privatpersoner og 3 statslige institutioner. Der er udstedt omtrent det samme antal påbud i
2014 som i 2013, men antallet af inficerede matrikler er mindre end i sæsonen 2013.
Som følge af varmt og tørt sommervejr i 2014 var vækstsæsonen fremskreden, og der blev derfor ikke
foretaget en opfølgning på de udstedte påbud, da planterne ville have smidt deres frø på tidspunktet for en
eventuel selvhjælpshandling. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorledes bekæmpelsen har været på de
ikke-kommunale arealer.
Fremtiden og udvikling af opgaven
På baggrund af årets bekæmpelse og tilsyn er konklusionen på indsatsen i 2014, at forekomsterne af
Kæmpe-bjørneklo fortsat er et meget stort problem på såvel de kommunale som de ikke-kommunale arealer
indenfor indsatsområdet. Ud fra henvendelser og registreringer i felten er vurderingen endvidere, at
bekæmpelsen udenfor indsatsområdet er meget begrænset og dermed udgør et problem i forhold til en
helhedsorienteret bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.
For at få en helhed og sammenhæng i bekæmpelsen bør der ske en bekæmpelse på alle arealer i
kommunen – såvel kommunalt ejede som ikke-kommunalt ejede. Hvis indsatsområdet udvides til at gælde
hele kommunen, vil kommunen være forpligtet til langt mere omfattende bekæmpelse på alle kommunale
arealer og alle ikke-kommunale lodsejere vil blive pålagt en forpligtigelse til bekæmpelse.
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En indsatsplan for hele kommunen vil nødvendiggøre en væsentlig udvidelse af det administrative
ressourceforbrug i forbindelse med ajourføring af registreringer, borgerkontakt, udstedelse af påbud samt
tilsyn med opfyldelse af udstedte påbud. Fordelen vil være, at der ikke findes områder uden bekæmpelse
samt at der ikke opstår uhensigtsmæssige zoner imellem bekæmpede og ikke-bekæmpede arealer.
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Bilag:
Bilag til udvalgets orientering om Status for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo, Aalborg Kommune 2014
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