INDSATSTABEL
Med en veltilrettelagt indsats kan du bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo effektivt og få planten udryddet. Tabellen giver et overblik over den
bedst mulige indsats gennem vækstsæsonnen, når du følger kommunes indsatsplan.
Bestandsstørrelse

1. bekæmpelse

2. bekæmpelse

3. bekæmpelse

Inden 1. maj

Inden 15. juni

Inden 15. august

Få planter / lille bestand færre Rodstikning
Fjern frøplanter
end 100 planter

Rodstikning
Fjern frøplanter

Rodstikning
Fjern blomsterstande

Slåning
Fjern frøplanter

Slåning
Fjern frøplanter

Fjern blomsterstande

Manuel slåning
Maskinel slåning
Jordbehandling

Fjern blomsterstande

Mellemstor bestand

Stor bestand – flere end 1000 Manuel slåning
Maskinel slåning
planter
Jordbehandling

KOM DU FOR SENT I GANG MED BEKÆMPELSEN ?

Foto: Terkel Broe Christensen – Kæmpe- Bjørneklo.

Det er bedst at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo inden den sætter frø.
Så kan du begrænse spredningen mest muligt. Er du for sent ude,
og planten allerede blomstrer og evt. har sat frø, skal du kappe
blomsterstanden af og fjerne den i en tæt sæk. Sækken kan du
eventuelt brænde af.
Planter, der overlever rodstikning, kan også efterfølgende sætte
sene blomsterstande. De er ikke så kraftige som på urørte planter,
men bør ligeledes kappes af og brændes.

Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune

skal bekæmpes i
Assens Kommune –
vi håber du vil være med !

Siden 2006 har det været muligt for kommunerne, at vedtage
indsatsplaner til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. KæmpeBjørneklo findes rundt omkring i Assens Kommune og nogle
steder desværre i store og dominerende bestande. Der er derfor
god grund til at bekæmpe den aktivt.

- Som lodsejer kan du her læse om

Ifølge indsatsplanen skal både private og offentlige ejere af arealer med Kæmpe-Bjørneklo, tage fat på arbejdet med at fjerne
den. Det gælder også dig, hvis planten er på din ejendom.

• Hvorfor Kæmpe-Bjørneklo er et
problem i den danske natur ?

Indsatsplanen er gældende fra 1. maj 2011 og frem til udgangen
af 2018. Den første bekæmpelse skal ske fra april 2011. Planen
evalueres hvert 2. år.

• Bekæmpelsesmetoder
• Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo på
din ejendom

Fordelen ved en indsatsplan er, at planten effektivt kan bekæmpes i hele kommunen. Det gælder også i værdifulde naturområder, som kan have international betydning som f.eks. arealer
langs Odense Å.

• Hvad siger loven ?

I 2 m bræmmerne langs offentlige vandløb gennemgår, registrerer og bekæmper Assens Kommune Kæmpe-Bjørneklo.
Grundejere, som ikke ønsker denne bekæmpelse, skal senest 15.
marts hvert år meddele det til Assens Kommune. Matrikelnummer og ejers navn, adresse, tlf.nr. og evt. e-mail sendes til Assens
Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.
Det er Assens Kommune der fører tilsyn med, at indsatsplanen
bliver overholdt. Det betyder;
• at kommunen til enhver tid mod behørig legitimation har
adgang til arealer, hvor der forekommer Kæmpe-Bjørneklo,

FORHOLDSREGLER OG SIKKERHED

Foto: Scanpix – Skader fra Kæmpe -Bjørneklo.

Kæmpebjørneklo er giftig. Den indeholder et giftstof, som ved kontakt med huden kan give væskefyldte blærer ved sollys (fototoksisk allergi). Udslettet kan medføre permanent allergi og eksem.
Ved bekæmpelse er det derfor meget vigtigt, du ikke kommer i direkte kontakt med planten. Vi anbefaler følgende forholdsregler:

• at kommunen kan påbyde den pågældende ejer at foretage
bekæmpelse, hvis indsatsplanens bestemmelser og tidsfrister
ikke overholdes,
• at ejeren har en frist på 14 dage til at foretage bekæmpelse fra
modtagelse af et påbud, og
• at kommunen kontrollerer om påbuddet efterkommes.

• Ved kapning af blomsterstanden brug gummihandsker og
regntøj. Det samme gør sig gældende ved slåning med
f.eks. le.

Klage over et påbud har ikke opsættende virkning og undlader du
at efterkomme et påbud kan det straffes med bøde.

• Brug ikke buskrydder. Det udsætter dig for tåger af plantesaft.

Assens Kommune ønsker at gennemføre indsatsplanen gennem
dialog og frivillighed.

• Bekæmp ikke Kæmpe-Bjørneklo i direkte sollys. Så mindsker du risikoen for udslæt og allergi.

Læs hele indsatsplanen på kommunens hjemmeside:
www.assens.dk under Miljø & Natur.

• Husk beskyttelse ved brug af maskiner.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om
bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

INDSATSPLANENS LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at vedtage en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Med indsatsplanen er der mulighed for at gennemføre en fælles og målrettet indsats.

Assens Kommune
Miljø og Natur
Rådhus Allé 5 · DK-5610 Assens
Tlf. +45 6474 7511

Indsatsplanen siger, at du som borger fra 2011 skal hjælpe til med
at bekæmpe planten på dine arealer. Så skal kommunen nok tage
sig af de øvrige områder.
www.pefc.org

Forside: Scanpix – Historisk billede.

§

Assens Kommunes indsatsplan er udarbejdet på grundlag af
bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo.

KÆMPE-BJØRNEKLO HØRER IKKE HJEMME I DANMARK

METODER TIL BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO

Assens Kommune ønsker en effektiv bekæmpelse af KæmpeBjørneklo til glæde for kommunens borgere og naturen. Kommunen
har derfor fremlagt en indsatsplan til bekæmpelse af planten. Med
denne folder giver vi dig klar besked om, hvordan du kan hjælpe
med at fjerne Kæmpe-Bjørneklo på din ejendom.

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv og uønsket plante i Danmark.

Foto: Biopix - Skov-Angelik

Foto: Biopix - Alm. Bjørneklo.

Foto: NatureEyes/Jakob Damborg - Strand Kvan.

FORVEKSLINGS MULIGHEDER
Kæmpe-Bjørneklo er en såkaldt skærmplante sammen med f.eks.
Vild Gulerod og Vild Kørvel. Den bliver mellem 2 og 4 m høj med en
tyk blomsterstængel på indtil 10 cm. Skærmen kan nå en imponerende størrelse på over 1 m i diameter! Før blomstringen kendes
Kæmpe-Bjørneklo især på de meget store grove grundblade.
Kæmpe-Bjørneklo kan især om foråret forveksles med andre skærmplanter. Det gælder f.eks. Strand-Kvan. Kæmpe-Bjørneklo overgås
dog ikke af andre planter i størrelse.
Du bør altid undgå direkte berøring med Kæmpe-Bjørneklo.
Kommer plantesaft på huden kan det medføre overfølsomhed
overfor sollys i form af eksem og allergi.
Undgå at indsamle blomsterstanden til dekorative formål. Det
kan medføre spredning af frø og hurtigt bidrage til nye bestande.
Vær opmærksom på, at du ikke bekæmper de planter som
Kæmpe-Bjørneklo kan forveksles med.

På arealer hvor Kæmpe-Bjørneklo ikke bekæmpes, kan planten udvikle sig så kraftigt, at området bliver ufremkommeligt. Om vinteren
fremstår områderne blottet for vegetation, når bladene dør, hvilket
øger risikoen for erosion og tab af jord og næringsstoffer til vandmiljøet.
Når du bekæmper Kæmpe-Bjørneklo bidrager du til
• at bevare den naturlige danske flora,
• at opretholde adgangen til naturarealer,
• at begrænse skadelig erosion.

Foto: Polfoto – Kæmpe- Bjørneklo stor bestand.

Store bestande:
Afhængig af om arealet er et naturareal eller et landbrugsareal kan
du anvende forskellige metoder. På naturarealerne anbefales slåning
med le eller maskine, mens der på landbrugsarealer kan anvendes
mere radikale metoder som f.eks. jordbearbejdning.
Vær særlig opmærksom på, at den bekæmpelsesmetode der vælges
ofte vil afhænge af, hvordan arealet tidligere har været drevet. Der
er særlige regler for bekæmpelsesmetoder på naturbeskyttede arealer og braklagte arealer. Er du i tvivl om, hvilken metode der er
bedst egnet på dit areal opfordres du til at kontakte kommunen. Vi
kan give dig gode råd om den bedste metode.
I de lidt større bestande kan du få hjælp til bekæmpelsen ved at
lade arealet afgræsse. Særligt får er effektive til at holde KæmpeBjørneklo i skak.

Kæmpe-Bjørneklo kan kun spredes med frø. Hver plante har en
enorm frøsætning og frøene spredes let via f.eks. vandløb. Store
bestande forekommer derfor især på arealer langs vandløb. KæmpeBjørneklo er en flerårig plante med en dybtgående pælerod, hvorfra
planten spirer om foråret. Blomstringen sker tidligst efter 2 år, men
har planten først blomstret dør den efterfølgende. De mange frø er
spiringsdygtige i flere år, men efterhånden klinger spiringsevnen
dog af.
Kæmpe-Bjørneklo presser den danske natur. Med de store blade
kvæler planten den øvrige vegetation, og med tiden kan der opstå
store ensartede bestande. Det er et problem for den danske natur,
hvor naturlige plantesamfund i f.eks. moser og enge forsvinder, når
Kæmpe-Bjørneklo får lov at brede sig.

Mellemstore bestande:
I mellemstore bestande er den mest effektive bekæmpelsesmetode,
at slå planten med le. Det betaler sig desuden at hakke frøplanterne
væk bagefter. Har du ikke en le, er skuffejernet også en mulighed.

Foto: NatureEyes.dk – Kæmpe- Bjørneklo.

Der vil sandsynligvis være behov for en indsats over flere år, men vi
håber, du vil være med! Så skal vi nok tage os af bekæmpelsen på de
kommunale arealer samt i 2 m bræmmen langs offentlige vandløb.

Få planter eller mindre bevoksninger:
Rodstikning er en god metode til at slå planten ihjel. Metoden er enkel, da du kun behøver en skarpsleben spade. Med spaden kappes
roden ca. 10-15 cm under jordoverfladen. Det er meget vigtigt, at
pæleroden skæres helt over, ellers skyder planten igen. Derfor er det
en god ide at trække stænglen op. Så er du sikker på, at rodstikningen er udført korrekt.

Læs mere om bekæmpelsesmetoder på forskellige arealtyper
på Naturstyrelsens hjemmeside (Naturstyrelsen.dk).

Foto: Vejle Kommune - Afgræsning.

Planten vil fortsætte med at brede sig, hvis den ikke bekæmpes
effektivt overalt, hvor den findes.

Bekæmpelsesmetoderne er beskrevet detaljeret her (www.
Hedeselskabet.dk/bjorneklo).
Du kan søge støtte til at etablere afgræsning på græs- og
naturarealer under det danske landdistriktprogram (FERV.
fvm.dk).

Type af areal

Bekæmpelsesmetode

Langs vandløb

Rodstikning og måske afgræsning

Naturarealer

Rodstikning, slåning og afgræsning,

Landbrugsarealer

Jordbehandling, slåning, afpudsning og afgræsning

PLANLÆG BEKÆMPELSEN PÅ DIN EJENDOM
En effektiv bekæmpelse kan kun gennemføres ved en fælles indsats. Derfor er der brug for din hjælp til at få bugt med KæmpeBjørnklo.
Foto: Polfoto – Kæmpe- Bjørneklo langs vandløb.

Foto: NatureEyes/Jakob Damborg - Kæmpe-Bjørneklo.

Kæmpe-Bjørneklo er ikke en naturlig plante i Danmark. Alligevel er
den vidt udbredt herhjemme og er mange steder en trussel mod de
hjemmehørende planter. Kæmpe-Bjørneklo hører egentlig hjemme
i Kaukasus, men er bragt til Danmark som have- og prydplante i
1800 tallet. Indenfor de sidste 50 år har planten bredt sig hurtigt og findes nu overalt i naturen - lige fra fugtige områder langs
vandløb, moser og kystområder til tørre steder på brakmarker,
langs hegn og skel m.v.

Målet med at bekæmpe planten er, at den dør så frøsætning undgås.
Metoden til bekæmpelse afhænger af antallet af planter, og hvilket
areal der er ramt. I alle tilfælde vil der være behov for at gentage
behandlingen flere gange i løbet af foråret og sommeren.

På grund af plantens enorme spredningsevne, nytter det ikke at
bekæmpe planten nederst i vandløbssystemerne, hvis den findes
ovenfor. Langs vandløb bør indsatsen derfor starte øverst oppe
i vandløbssystemet. Ved store bestande starter bekæmpelsen
bedst fra kanten og indefter.
Bekæmpelsen tager tid og skal gentages gennem vækstsæsonen. På grund af den store frøpulje er det nødvendigt at gentage
bekæmpelsen i nogle år, hvis bestanden skal udryddes helt.

