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Parker, BLF

Svar på høringssvar til Indsatsplan for bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000

Tak for høringssvar i forhold til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.
Da svaret kommer omkring mange forskellige emner, har jeg valgt at dele denne
tilbagemelding op i forhold til indholdet af høringssvaret, så I bedst muligt kan være orienteret om, hvad status er/hvad der sker i forhold til de respektive punkter.

Sagsnr.:
2015-049615
Dok.nr.:
2015-049615-23
Init.: LLA
EAN nr.:
5798003743035

I skriver:

Aalborg kommune vil gøre sit bedste for at gøre indsatsplanen kendt hos borgerne, både ved generel kommunikation gennem medierne og via henvendelse direkte til de borgere, vi mener kan blive berørt af indsatsplanen.
Herefter drejer høringssvaret sig fortrinsvist om borgernes metodevalg i forhold til
bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo og i mindre grad om indholdet af selve indsatsplanen.
I skriver:

Send så vidt muligt
elektronisk post til
Aalborg Kommune

Kommunen har ikke mulighed for på forhånd at gøre sig klart, på hvilke arealer
man vil tillade brug af bekæmpelsesmidler. Det er der flere årsager til:





Kæmpe-Bjørneklo kan sprede sig, og der kommer hele tiden nye bestande til. Det er derfor ikke en mulighed at definere præcist hvor, den vokser i
dag, eller hvor den vil vokse i morgen og derved kende de administrative
retningslinjer, der gælder på de berørte arealer på forhånd.
Kommunen har ikke mulighed for at dispensere til brug af pesticider på alle arealer, da det ganske enkelt ikke er muligt at give en dispensation på
alle arealer.
Om dispensation kan forventes, afhænger af det pågældende areal dispensationen skal gives til, og det er derfor ikke muligt at lave generelle
retningslinjer.

Aalborg kommune bestræber sig på at opnå en hurtig og smidig sagsbehandlingstid, også i denne sammenhæng.

Til sidst:

Et forbud mod brug af pesticider, der er nedlagt på enkelte ejendomme eller jorder, kan ikke hæves på grund af en indsatsplan i forhold til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det gælder ethvert forbud som de nævnte tinglyste deklarationer,
der skal beskytte drikkevandet, eller andre forbud der for eksempel kan gælde i
fredede områder.
Med venlig hilsen

Lene Larsen
Ingeniør
9931 2439
lene.larsen@aalborg.dk
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