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Indstillingsnotat 

Overskrift
Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til vedtagelse af Indsatsplan for bekæmpelse af 
Kæmpe-Bjørneklo.

Økonomi
Ingen

Personale
Registrering, vejledning, håndhævelse og kontrol vil kræve 50-60 timer for hver bekæm-
pelsesrunde, hvilket forventes at aftage når lodsejere for opbygget en erfaring med be-
kæmpelsesmetoderne.

Historik
Siden 2004 har det været muligt for kommunerne at vedtage en indsatsplan for bekæm-
pelse af Kæmpe-Bjørneklo, som gør det muligt for kommunen at gøre private lodsejere 
ansvarlige for bekæmpelse på egen ejendom. Vores nærmeste nabokommuner har ved-
taget sådanne indsatsplaner.

Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo har været i offentlig høring i 
mindst 8 uger.

Sagsfremstilling
Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo har været i offentlig høring. 
Der er indkommet èt høringssvar, som er fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen afgiver ikke høringssvar om planens indhold, men gør opmærksom på føl-
gende:
Pr. 1. juli 2017 trådte bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni i 2017 om bekæmpelse af
kæmpebjørneklo i kraft. Samtidig hermed blev den tidligere bekendtgørelse nr.
871 af 27. juni 2016 ophævet.

Med den nye bekendtgørelse foretages bl.a. følgende ændringer:
- kommunen får mulighed for, under visse betingelser, at fortage bekæm-
pelse for ejerens eller brugerens regning i de tilfælde hvor ejeren eller bru-
geren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse.

- strafmuligheden ophævet, således at der ikke kan indgives politianmeldel-
se mod ejeren eller brugeren, og disse ikke kan straffes med bøde.

- Ændrede krav til indhold af påbud når kommunen påtænker at foretage 
bekæmpelse.
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De lovmæssige ændringer er blevet indarbejdet i indsatsplanen.

Kæmpe-Bjørneklo er en giftig plante, med omfattende spredningsevner og som ikke er 
hjemmehørende i den danske natur. Derfor er der generelt et ønske om at bekæmpe 
denne art. På offentlige arealer er der et krav om at bekæmpe planten.

Hvis en kommune vælger at lave en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, vil 
det være muligt at pålægge kommunens borgere at bekæmpe planterne på deres ejen-
dom i henhold til de krav og tidsfrister, der er opstillet i indsatsplanen. 

Der findes ikke lovhjemmel til at påbyde private at bekæmpe, uden at man i kommunen 
har vedtaget en indsatsplan, derfor er det i dag kun muligt at sikre en fast bekæmpelse 
på kommunens egne arealer.
 
Natura 2000 planen for "Skove langs nordsiden af Vejle fjord" indeholder en områdespe-
cifik retningslinie om, at der i denne planperiode skal sættes særligt fokus på bekæmpel-
sen af invasive arter, Kæmpe-Bjørneklo og Rynket Rose.
Jf. "Natura 2000-handleplan 2016-2021 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord" undersø-
ges det, om der i Hedensted Kommune skal vedtages en indsatsplan for bekæmpelse af 
Kæmpe-Bjørneklo.
  
Det er vigtigt at bekæmpe planten kontinuerligt over en periode på 10-12 år for at få 
bugt med den frøpulje, der findes i jorden.

En indsatsplan bør indeholde 4-5 faste bekæmpelsesterminer, der skal sikre, at ingen 
planter opnår en størrelse, hvor de kan afgive frø, og forny frøpuljen i jorden.
Planten har en evne til at sprede sig, specielt langs vandløb/kyster og søer. Derved vil en 
lille bestand hurtigt kunne sprede sig til andre arealer, og derved de omkringliggende 
lodsejeres arealer. Så bare èt sted uden bekæmpelse kan påvirke mange lodsejere.
 
Vi har på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik over udbredelsen i kommunen, ud 
over at vi ved, at den største forekomst er på arealerne langs Rohden Å.  

Hedensted Kommune har siden kommunesammenlægningen, og tidligere har Vejle Amt, 
foretaget bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo langs Rohden Å, som forsøg, for at begrænse 
spredningen af planten. Denne indsats vil uden en indsatsplan være forgæves, hvis ind-
satsen stoppes nu. Ligeledes er der store arealer, hvor der er blevet igangsat afgræsning 
for at holde Kæmpe Bjørneklo nede.
 
Der er hidtil betalt ca. 40.000 kr. årligt til bekæmpelse på private arealer langs Rhoden 
Å, hvor statsfængslet udfører opgaven, og har opnået stor erfaring hermed.
Der er til og med 2016 blevet ansøgt og udbetalt tilskud, fra kommunens tilskudspulje til 
naturpleje og friluftsliv, til private, som ville gøre en indsats for bekæmpelse af Kæmpe-
Bjørneklo på egne arealer.

Kortlægningen af udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo forventes at kunne ske ved en kom-
bination af droneoverflyvning på forskellige tidspunkter af året sammenholdt med gamle 
registreringsdata fra Vejle Amt og feltovervågning.

Der er også mulighed for at melde ind til kommunen når man observerer Kæmpe Bjørne-
klo, via APP’en ”Giv et Praj”. Kampagner på hjemmesiden vil kunne fremme borgernes 
deltagelse i at observere Kæmpe-Bjørneklo og melde ind til kommunen og tage ansvar 
for at vi i fællesskab søger at bekæmpe planten.

Strategien for bekæmpelsesindsatsen fra kommunens side kunne være, at der arbejdes 
med et helt vandsystem ad gangen, for at opnå den mest hensigtsmæssige og holdbare 
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bekæmpelse. Der vil kunne anvendes flere forskellige bekæmpelsesmetoder som afgræs-
ning, slåning, rodstikning og kemisk bekæmpelse. 

Langs Rhoden Å, hvor der allerede er lagt mange kræfter og penge i at bekæmpe, vil det 
være oplagt at få kortlagt hvor stor udbredelsen er, og fortsætte med at udrydde Kæmpe 
Bjørneklo, men hvor de private lodsejere gives et større ansvar end tidligere.

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at bekæmpe effektivt i nye udbredelsesområder, 
for at undgå at nye områder invaderes.

Konsekvenser for lodsejere vil være, at de kan blive pålagt at fjerne Kæmpe-Bjørneklo 
på deres ejendom. Et sådan påbud vil kunne påklages af lodsejeren.

Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud, kan kommunen lade bekæmpelsen fo-
retage og beslutte at foretage bekæmpelsen for ejerens eller brugerens regning.

Med dialog og samskabelse kan kommunen facilitere samarbejde om bekæmpelse i stør-
re sammenhængende områder.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 
2017.
Lov om drift af landbrugsjorder jf. lovbekendtgørelse nr. 958 af 10. juli 2017.

Kommunikation
Offentliggørelse og informationskampagne sker via Hedensted Kommunes hjemmeside, 
pressemeddelelse, avisannonce m.v.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
At indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo vedtages.


