Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune
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Indledning
Denne indsatsplan fastsætter bestemmelserne for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune.
Indsatsplanen gælder fra 1. januar 2016 og frem.

Lovgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af ”Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo”. Bekendtgørelsen fastsætter rammen for og indholdet af indsatsplanen:
”§ 1. Kommunen kan i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller
brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.
Stk. 2. Har kommunen offentliggjort en endeligt vedtaget indsatsplan, har ejere eller brugere af de i stk. 1 nævnte
arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.
Stk. 3. Pligten til at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige
myndigheder.
§ 2. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør.
Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden
reproducerer sig selv.
Stk. 2. Indsatsplanen, jf. § 1, skal indeholde angivelse af indsatsområdet og en eller flere frister, inden for hvilke
bekæmpelse hvert år skal have fundet sted, samt vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der hensigtsmæssigt kan
anvendes.”
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Indsatsområde
Indsatsplanen gælder for alle arealer i Aalborg Kommune. Alle grundejere i kommunen har dermed pligt til at
bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. Det gælder både private grundejere, Aalborg Kommune og enhver anden offentlig
myndighed.

Mål med bekæmpelse
Kæmpe-Bjørneklo skal bekæmpes effektivt. Det indebærer, at den enkelte plante skal dø og på intet tidspunkt må
reproducere sig selv (smide sine frø).

Frist for bekæmpelse
Tidsfrist for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er 1. juli.
Det betyder, at du skal have iværksat bekæmpelse inden 1. juli. Du har pligt til at bekæmpe planten effektivt, og der
må på intet tidspunkt være planter, der får lov at smide levedygtige frø - heller ikke efter tidsfristen er udløbet.
Du har ikke levet op til indsatsplanens mål, hvis du iværksætter bekæmpelse men undlader at følge op, eller overser
individer der står i blomst og kan danne modne frø efter tidsfristen er udløbet. Tidsfristen er altså alene en angivelse
af, hvornår du senest skal have iværksat bekæmpelse. Pligten til bekæmpelse gælder året rundt.
Vær opmærksom på, at de bedste og billigste bekæmpelsesmetoder kræver, at du starter i begyndelsen af
vækstsæsonen. Det er nødvendigt med opfølgende bekæmpelse og/eller kontrol af bekæmpelsens effekt flere gange
i løbet af året. Læs mere herom i ”Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo”, der findes på kommunens
hjemmeside.

Kontrol og konsekvens af manglende bekæmpelse
Aalborg Kommune fører tilsyn med, om indsatsplanens bestemmelser er overholdt fra 1. juli til og med september.
Aalborg Kommune kan udstede påbud om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo på arealer, hvor indsatsplanens
bestemmelser ikke er overholdt. Påbuddet indeholder krav om bekæmpelse indenfor 14 dage.
Hvis grundejeren efterkommer påbuddet, afsluttes sagen.
Hvis grundejer ikke efterkommer påbud om bekæmpelse, kan det føre til politianmeldelse og bødestraf.

Kæmpe-Bjørneklo
Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv art, der formerer sig kraftigt og fortrænger den naturlige flora, hvor den vokser.
Plantens saft er giftig. Får du plantesaft på huden, kan det give forbrændinger og udslet, når huden udsættes for
sollys. Bekæmpelse er nødvendig for at begrænse plantes udbredelse.
Det er vigtigt at kunne kende planten, dens biologi og dens forskellige udviklingsstadier, for at kunne sætte ind med
den mest effektive bekæmpelse.

Yngre plante
Blade spæde planter
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Kæmpe-Bjørneklo i blomst

Kendetegn
Kæmpe-Bjørneklo kan kendes på sin størrelse. Den bliver op til 4 meter høj. Planten har tydelige røde pletter og
stive hår på stænglen. Kæmpe-Bjørneklo er en flerårig plante, der skyder fra roden om foråret. Blomstring sker
efter 2-4 år afhængig af vækstbetingelserne. Planten blomstrer fra midt i juni til slutningen af juli. Frøene modner
fra slutningen af juli. Hver plante producerer i gennemsnit 20.000 frø. Planten dør, når den har blomstret.
Forvekslingsmuligheder
Kæmpe-Bjørneklo kan forveksles med andre større skærmplanter som:

Angelik

Strand Kvan

Grønblomstret Bjørneklo

Disse skærmplanters maksimale højde er normalt omkring 2 meter, og ingen af dem har de karakteristiske røde
pletter og stive hår på stænglen.

Vejledning til bekæmpelse
Den mest effektive bekæmpelsesmetode afhænger af antallet af planter, planternes alder og størrelse samt af
voksestedet. Ingen bekæmpelsesmetode er 100% effektiv. Kontol og opfølgende bekæmpelse flere gange i
vækstsæsonen er nødvendig. I langt de fleste tilfælde skal bekæmpelsen foretages over flere år.
Som grundejer er du frit stillet i forhold til at vælge, hvilken form for bekæmpelse du ønsker at anvende på egne
arealer – de skal blot være lovlige. Du skal samtidig være opmærksom på anden lovgivning på dit areal. Det kan
for eksempel være ulovligt at sprøjte, jordbehandle og afdække med plast i naturområder og langs vandløb. Det
er dit eget ansvar at overholde lovgivningen på dine arealer og søge nødvendige tilladelser hjem til den
behandling, der foretages.
Effektiv bekæmpelse kræver planlægning og en tidlig indsats. Enhver form for bekæmpelse skal kontrolleres, og
følges op i løbet af sæsonen.
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Her kan du se, hvornår du bør iværksætte bekæmpelse i forhold til de mest effektive bekæmpelsesmetoder.

Information og indberetning
Du kan finde mere information om Kæmpe-Bjørneklo og ”Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo” på Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborg.dk (søgeord
Kæmpe-Bjørneklo). Forekomster af Kæmpe-Bjørneklo kan indberettes på www.aalborg.dk/tip. På forhånd tak for hjælpen.
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