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Forsidefoto: Kæmpe-Bjørneklo i september måned. Forrest planter med frø, i baggrunden
planter der ”panikblomstrer” efter at have været nedgræsset (Foto: Birte Hvarregaard)

Baggrund
I marts 2010 vedtog Køge Kommune en indsatsplan for bekæmpelse af KæmpeBjørneklo for perioden 2010-2017.
Planen udpegede nogle dele af kommunen som indsatsområder for
bjørneklobekæmpelse. Fra 2010 var det Regnemark og Valore moser. Fra 2012
blev Køge Å og opland inddraget. Planen lagde op til, at nye indsatsområder fra
2014 ville blive inddraget.
Den første plan indeholdt en gennemgang af plantens biologi og baggrunden for, at
planten skal bekæmpes, sikkerhedsforskrifter m.m. (Se evt. kommunens
dokumentnr. 2010-19333).
Denne nye plan erstatter hermed den første plan og udpeger hele kommunen som
indsatsområde fra 2014. Fristen for effektiv bekæmpelse rykkes frem fra 1. juli til
1. juni.
Bjørneklobekæmpelse er efter vedtagelse af indsatsplanen i 2010 blevet omfattet
af krydsoverensstemmelse, og landmænd kan derfor blive trukket i deres
landbrugsstøtte for manglende bekæmpelse.
Da flere ting i planen ændres, har kommunen valgt at følge de procedurer, der
gælder for vedtagelse af en ny plan. Det giver borgere og organisationer mulighed
for at komme med høringssvar, inden ændringerne vedtages endeligt.
Lovhjemmel
Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 fra Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri giver kommunen mulighed for at pålægge ejerne af arealer
med bjørneklo at bekæmpe planten. Kommunen kan udstede påbud, og
efterkommes påbuddet ikke, kan det medføre politianmeldelse og bøde.
Kommunen behøver ikke varsle påbuddet, da indsatsplanens tidsfrister erstatter
påbudsvarsel. Men ejeren har 14 dage til at efterkomme påbuddet. Derefter kan
kommunen politianmelde ejeren for manglende efterkommelse.
Kommunen skal på landbrugsejendomme også indberette manglende bekæmpelse
af bjørneklo til NaturErhvervsstyrelsen som overtrædelse af
krydsoverensstemmelseskrav 4.10 (jf. gældende bekendtgørelse om
krydsoverensstemmelse).
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har lavet en vejledning i hvilke
bødestørrelser, kommunen bør foreslå politiet. Det bør generelt svare til ejers
sparede udgifter til bekæmpelse.

Vedtagelse og offentliggørelse
Tidsplanen for vedtagelse af denne reviderede plan:
13. februar 2014
17. februar – 11. april 2014
8. maj 2014
12. maj - 10. juni

Forslag til plan forelægges for TMU
Offentlig høring (8 uger) + høring af
nabokommuner
Endelig vedtagelse af TMU
Klagefrist (4 uger). Klageberettigede er DN,
Friluftsrådet, Landbrug og Fødevarer.

Inden udløb af denne plan i 2017 vil kommunen tage stilling til, om der er behov
for en opfølgende plan.

Forslag vedtaget af
Teknik- og miljøudvalget
Køge Kommune
Den 13. februar 2013

Indsatsplan 2014-2017
Ifølge bekendtgørelsen om bjørneklobekæmpelse skal en indsatsplan indeholde
bestemmelser om følgende:
1) Indsatsområde
2) Frister for bekæmpelse
3) Vejledning i bekæmpelsesmetoder

Indsatsplanens bestemmelser
Ad 1) Indsatsområde
Hele Køge Kommune udpeges med denne plan som indsatsområde for
bjørneklobekæmpelse, og indsatsperioden er 2014-2017.
Ad 2) Frister for bekæmpelse
Efter 1. juni må der ikke forekomme planter med blomster eller frø.
Ad 3) Vejledning i bekæmpelsesmetoder
En af følgende bekæmpelsesmetoder anbefales:
rodstikning
græsning
mekanisk slåning
skærmkapning
Sprøjtning bør så vidt muligt undgås og kun anvendes, når ingen andre metoder er
mulige. Det er kommunens erfaring, at sprøjtning ofte udføres for sent, på store,
blomstrende planter, der svækkes, men stadig kan sætte frø.
Sprøjtning må ikke anvendes i fredede områder, hvor sprøjteforbud er nævnt i
fredningsbestemmelserne, og ikke i områder, der er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3, eller nær vandløb.
Se også skema sidst i planen med anbefalede metoder til bekæmpelse eller søg
oplysninger på www.koege.dk eller www.nst.dk.

Bemærkninger til planens bestemmelser
Effektiv bekæmpelse
Formålet med planen er over en årrække at udtømme frøbanken, så der ikke kan
ske genindvandring af Kæmpe-Bjørneklo. Derfor er det afgørende at hindre
frøsætning. Planter skal jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 862 bekæmpes således, at den
enkelte plante dør inden for indsatsperioden, og frøsætning forhindres.
Ny frist
Fristen for bekæmpelse er fremrykket fra 1. juli til 1. juni. Hvis kommunens kontrol
først kan ske fra 1. juli, og ejer har 14 dages frist til bekæmpelse, er det
kommunens erfaring, at der er risiko for at planterne når at sætte frø.

Opfølgende bekæmpelse
Hvad angår opfølgende bekæmpelse senere på sommeren, er behovet forskelligt
afhængig af bekæmpelsesmetode.
Ved rodstikning kan der være et lille behov for opfølgning med stikning af
nye frøplanter i løbet af vækstsæsonen.
Ved slåning vil planterne som regel reagere ved at skyde igen for at blomstre
(panikblomstring), så det er nødvendigt med slåning adskillige gange pr.
sæson for at undgå frøsættende blomster. Helt frem til oktober kan man se
nye blomster på planter, der har været klippet eller beskåret.
Kæmpe-Bjørneklo er normalt toårig, d.v.s. planten blomstrer og sætter frø i sit
andet leveår, hvorefter den dør. Men hvis planter skæres ned, vil den forsøge at
skyde igen, og den kan overleve vegetativt op til 12 år.

Skema
Anbefalede metoder til bekæmpelse
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Afsluttende bemærkninger
Kommunale arealer
Køge Kommune har siden planens vedtagelse i 2010 foretaget en aktiv indsats for
at bekæmpe bjørneklo på kommunale arealer.
Bjørneklobekæmpelsen udføres i et samarbejde mellem Teknik- og Miljø
forvaltningen, Projekt Center Køge Bugt og ETK.
Der er gennem de senere år kommet et rigtig godt overblik over forekomsterne på
kommunens arealer, og de kendte forekomster bekæmpes effektivt, og nye
registreres og bekæmpes, så snart kommunen er blevet bekendt med dem.
Bekæmpelsen opstartes tidligt i foråret. Når der er milde vintre, går bekæmpelsen i
gang allerede i februar. Som udgangspunkt fortages bekæmpelsen ved
stikning/opgravning, som gentages adskillige gange gennem hele vækstsæsonen.
Ved meget store forekomster anvendes slåning.
Kommunens tilsyn i 2014
Da planen træder i kraft kort tid før den nye tidsfrist for bekæmpelse, vil
kommunen betragte 2014 som et indkøringsår for den nye plan. Konstaterer
kommunen bjørneklo på et areal i 2014, vil ejeren derfor i første omgang få en
henstilling om at fjerne bjørnekloen, og en påmindelse om, at bekæmpelse bliver
lettere, jo hurtigere der tages hånd om problemet.
Eventuel forlængelse af planen
Inden udløb af planen i 2017 vil kommunen tage stilling til, om der er brug for en
forlængelse.

