Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo
Notat vedr. sæson 2019
Indsatsplan
Køge Kommunes indsatsplan mod bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo blev vedtaget i starten af
2019. Indsatsplanen er grundlaget for bekæmpelsesarbejdet i kommunen.
Indsatsplanen betyder, at alle grundejere (både offentlige og private) er forpligtede til at
bekæmpe kæmpe-bjørneklo. Hvis bekæmpelse ikke er iværksat senest 1. juni, kan kommunen
påbyde grundejeren at bekæmpe. Hvis påbud ikke overholdes, kan kommunen udføre
bekæmpelse for egen regning.
Kommunikation
Generel information til kommunens borgere er blevet formidlet på Køge Messen og i de lokale
aviser. Lidt senere blev der fulgt op med et Facebook-opslag om hegningen ved Spanager,
som blev støttet af hegnspuljen.

Puljen støttede denne hegning ved Spanager. Billedet er taget ca. to uger efter at fårene blev
udsat. Det ses tydeligt hvordan kæmpe-bjørneklo allerede er blevet bidt godt ned.
Kommunal bekæmpelse
ETK har i 2019 ansat en fast medarbejder med ansvar for bekæmpelse af invasive arter og
skadevoldende vildt. Medarbejderen arbejder i månederne april til juli udelukkende med
bekæmpelse af bjørneklo og får på den måde et indgående kendskab til alle forekomsterne.
Der er i år registreret i alt 92 forekomster på kommunale arealer, mod 87 i 2018. Stigningen i
antallet af forekomster skyldes formodentlig det øgede fokus med en fast medarbejder på fuld
tid. En forekomst kan være fra ganske få planter og op til meget store bevoksninger på mange
hektar.
ETK har i år modtaget 90 praj vedrørende bjørneklo eller andre invasive arter. Alle praj
besvares, og praj vedrørende kæmpe-bjørneklo på kommunalt areal følges op med
bekæmpelse i løbet af 4-5 arbejdsdage.
På de kommunale arealer bekæmpes bjørneklo med slåning, rodstikning, græsning med får og
forsøgsvis med kemisk bekæmpelse.
Græsning anvendes på området omkring Salby Sø og på hegnede arealer langs Værftsvej.
Hegnet omkring Salby Sø er i år blevet udskiftet.

Samarbejde med Solrød Kommune
Skensved Å danner grænse mellem Køge og Solrød kommuner, og der er store forekomster af
kæmpe-bjørneklo på begge sider af åen. Solrød har, ligesom Køge, vedtaget en indsatsplan i
år, og begge kommuner har haft særlig fokus på bekæmpelsen langs åen. Derfor kan vi i år,
for første gang i mange år, konstatere, at antallet af blomstrende planter langs åen er meget
begrænset.
Andre offentlige arealer
Bekæmpelsen hos KLAR og BaneDanmark er tilfredsstillende, mens Vejdirektoratet ikke får
bekæmpet rettidigt langs motorvejene.
Private grundejere
Erfaringen fra i år er, at både den gode dialog og varsel/påbud har god effekt. Langt de fleste
private grundejere foretager rettidig bekæmpelse.
Igennem sæsonen har ETK været i kontakt med 75+ grundejere; telefonisk, per mail og i
forbindelse med besigtigelse af arealer. Dette arbejde medførte, at der i juni måned blev
udsendt 20 varsler om påbud. Varslerne havde den ønskede virkning, og ved opfølgende tilsyn
havde 18 grundejere fået bekæmpet. Kun i 2 tilfælde blev der efterfølgende udstedt et
egentligt påbud. Disse blev også efterkommet, og det blev derfor ikke nødvendigt at udføre
bekæmpelse på ejers regning.
Puljen med tilskud til hegning af private arealer med bjørneklo blev udnyttet på 2 arealer. Det
ene et areal langs Køge Å ved Spanager, og det andet et areal langs Tangmosebækken, syd
for Køge. Begge arealer vil derfor fremover blive effektivt bekæmpet med får.
Økonomi
Udgifter
Myndighedsarbejde og administration
Hegnspulje
Udskiftning af hegn ved Salby Sø
Arbejdsløn, materialer og maskiner
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

120.000
40.000
110.000
94.000
364.000

Indtægter
Naturhandleplanen
Grønne Anlæg
ETK Drift
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.

160.000
110.000
94.000
364.000

Strategi for 2020
TMF vurderer at modellen, som er testet i 2019, bør videreføres uændret i 2020.
Særlige indsatser i 2020:
• ETK vil tage kontakt til Vejdirektoratet vedrørende bekæmpelse på deres arealer.
• Med det kendskab vi har til de private forekomster, vil ETK prioritere besigtigelse af de
ejendomme, der i 2019 har fået varsel eller påbud.
• Hegnspuljen og myndighedsarbejde gennemføres med midler fra Naturhandleplanen.

