Skriftlige høringssvar til Køge Kommunes forslag til

INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO

ETK
15. januar 2018

Bidrag nr.
Dato
Afsender
Indhold
Forslag

1
29.10.2018
Faxe Kommune/ Center for Plan & Miljø/ Natur/ CRR
Vi i Faxe Kommune er meget positive over, at Køge Kommune vil vedtage en
ny indsatsplan for kæmpe-bjørneklo, da det er vigtigt, at planten bekæmpes
effektivt i alle kommuner, hvis vi vil planten til livs.
Puljen til etablering af hegning er en rigtig god idé. Vi ser frem til at høre om
jeres erfaringer med denne pulje til borgerne.
I Faxe Kommune har vi gode erfaringer med at udsende et informationsbrev
i maj måned, som samtidig fungerer som et varsel af påbud til alle lodsejere,
som har registrerede bestande af kæmpe-bjørneklo. På denne måde bliver
sagsbehandlingen væsentligt forkortet fra opdagelsen af blomstrende
bjørneklo-planter til selvhjælpshandling kan iværksættes.
Dette er en stor fordel, hvis man skal nå at bekæmpe planterne uden risiko
for spredning af spiringsdygtige frø.
Hvis I først varsler påbud når I opdager blomstrende planter betyder det, at
der vil gå mindst 4 uger før der kan iværksættes bekæmpelse på lodsejers
regning, hvis ikke lodsejeren selv bekæmper planterne.
På de fire uger vil frøene være modne og bekæmpelsen vil være nyttesløs,
og i mange tilfælde vil der være risiko for at de modne frø bliver
uhensigtsmæssigt spredt ved forsøg på bekæmpelse.
Desuden vil selvhjælpshandlingen være dyrere for lodsejeren, hvis
bekæmpelsen iværksættes så sent, at de modne frø skal indsamles.
Det er derfor vores anbefaling, at I varsler påbud langt tidligere end de
blomstrende planter opdages.
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Køge Kommune har ikke en opdateret registrering af bestande på privat
jord, og kan derfor ikke anvende den metode som Faxe kommune beskriver.
Ideen er noteret.
Ingen.

2
29.10.2018
DN-Køge/ HP
DN i Køge ser med glæde, at indsatsplanen mod bjørneklo genoptages.
Noteret.
Ingen.
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3
29.10.2018
DN-Køge/ HP
Man kunne måske udsende informationsbrev i maj måned, som samtidig
fungerer som varsel af påbud til alle lodsejere, som har registreret bestande
af kæmpe-bjørneklo. På denne måde bliver sagsbehandlingen væsentligt
forkortet fra opdagelsen af blomstrende bjørneklo til selvhjælpshandlinger
kan iværksættes. dette er en stor fordel hvis man skal nå at bekæmpe
planterne uden risiko for spredning af spiringsdygtige frø. Hvis varslet først
udsendes når planterne blomstrer går der mindst 4 uger før bekæmpelse
kan iværksættes og så er det måske for sent mht. frøsætning og spredning af
spiredygtigt frø.

Forvaltningens
kommentar
Konsekvens for
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Se svar under nr. 1.
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4
02.11.2018
MF/ Rugbjergvej, 4623 Ll. Skensved
Med hensyn til bekæmpelse af bjørneklo vil jeg opfordre til at indgå et
samarbejde med Roskilde og Solrød kommuner idet der langs Skensved å er
en del bjørnekløer på disse kommuners side og det nytter ikke at bekæmpe
langs Skensved å hvis ikke man stopper forekomsterne på begge sider af
åen.
Jeg bor selv på Køgesiden af Skensved Å og kæmper en ulige kamp imod
denne plante fordi der ikke på Roskildesiden af åen ikke gøres en ihærdig
indsats. Der er masser af bjørneklo på den modsatte side af åen (Holmevej,
Roskilde) der hvor jeg bor.
Så en bekæmpning af planten længere nede af åen er derfor nytteløs hvis
ikke begge sider af åen bekæmpes effektivt.
Blot et indspark til en effektiv stopper for denne plante.

Forvaltningens
kommentar

Køge Kommune er i dialog med nabokommunerne vedr bekæmpelse af
kæmpe-bjørneklo. Som minimum udveksles indsatsplaner og aktuel
bekæmpelses-strategi.
Ingen.
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Ingen.

5
13.11.2018
Ringsted Kommune/ Teknik- og Miljøcenter/ Team Natur og Land/ BHB
Ringsted Kommune hilser Køge Kommunes nye indsatsplan for
bjørneklobekæmpelse velkommen. Det vil gøre indsatsen mod bjørneklo
langs kommunegrænsen mere effektiv, at der nu bliver håndhævet i begge
kommuner. Fristen for første effektive bekæmpelse, 1. juni, er ens i Ringsted

og Køge Kommuner, hvilket vi ser som en stor fordel. Særligt i forhold til de
lodsejere, der har jord på begge sider af kommunegrænsen.
Vi ser frem til samarbejdet om bjørneklobekæmpelsen i 2019.
Forvaltningens
kommentar
Konsekvens for
Indsatsplanen

Noteret.
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6
17.12.2018
Solrød Kommune/ Teknik og Miljø/ MAS
Solrød Kommune har med stor interesse læst jeres forslag til indsatsplan for
kæmpebjørneklo.
Vi har en enkel kommentar til planen:
I forbindelse med bekæmpelsesfrist og håndhævelse angiver I en
bekæmpelsesfrist der hedder 1. juni. Såfremt der ikke er opstartet
bekæmpelse denne dato vil I varsle påbud og derefter give påbud. I angiver
en frist på 14 dage for varsel af påbud samt 14 dage til efterkommelse af
påbud. Det giver i alt minimum 4 uger fra I har konstateret mgl bekæmpelse
til I selv kan gå ud og gøre noget. Til den tid vil planterne ha sat blomst og
eller frø. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Vi har spurgt vores advokat
Mads K., der siger at man godt kan nøjes med 2 dage til varslet og derefter
14 dage til efterkommelse af påbud. Det giver mere fleksibilitet i
bekæmpelsen.
Ellers ingen kommentarer.
Det er korrekt at bekæmpelsesfristen sammenholdt med forvaltningen af
varsel og påbud medfører en sen indsats.
Køge Kommunes afdeling for jura og forsikring bekræfter at kort
varslingsfrist er rimelig i denne type sager.
Varslingsfristen ændres til 5 hverdage.

Forvaltningens
kommentar

Konsekvens for
Indsatsplanen

Ingen.

