Indsatsplan for bekæmpelse
af Kæmpe Bjørneklo i
Vesthimmerlands Kommune
2015-2020
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1.

INDLEDNING

1.1

Hvad er Kæmpe Bjørneklo

Kæmpe Bjørneklo er en flerårig plante. Den kan blive 2-5 meter høj. Den har store
blade (op til 1,5 meter), der er delt i tre lige store dele, som igen er delte. Stænglen
har røde pletter og stive hår. Blomsterne er hvide eller hvidgule.

1.2

Hvorfor

Kæmpe Bjørneklo er uønsket af flere årsager, blandt andet:





den
den
den
den

2.

udkonkurrerer alle andre plantearter
er kun levested for få dyrearter
breder sig voldsomt
kan give alvorlige hudskader ved berøring

BEKÆMPELSESPLAN

Denne plan erstatter ”Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i
Vesthimmerlands Kommune 2009-2019”.

Grundlaget for denne indsatsplan er ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af
kæmpebjørneklo” nr. 862 af 10-09-2009.
Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af ”Bekendtgørelse af lov om drift af
landbrugsjorder” nr. 191 af 12-03- 2009.

2.1

Hvor

Kæmpe Bjørneklo skal bekæmpes i hele Vesthimmerlands Kommune – på private og
på offentlige arealer.

2.2

Hvem

I kommunen er det den enkelte grundejers ansvar at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo –
det gælder både private og offentlige grundejere.

2.3

Hvornår

Der er pligt til at bekæmpe planterne mindst tre gange i løbet af sæsonen. Der
følgende frister for bekæmpelsen:
1. gang inden 20. maj
2. gang inden 20. juni
3. gang inden 20. august
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3.

BEKÆMPELSE

Planterne vokser mange steder og bliver bekæmpet med forskellige metoder. Hver
metode har fordele og ulemper. Fælles for alle metoder er, at behandlingen skal
gentages løbende gennem vækstsæsonen. I de fleste tilfælde skal bekæmpelsen
gentages over flere år. Det kan være en fordel at skifte metode undervejs.
Her er beskrevet de hyppigst anvendte metoder:

3.1

Rodstikning

Hvor: Mindre bestande (under 100 planter). Velegnet i vanskeligt terræn og i tæt
bevoksning.
Hvordan: Med en spade skæres roden over ca. 10 cm under jordoverfladen, hvorefter
planten trækkes helt op.
Effektivitet: Høj.
Hvornår: Når planterne er ca. en halv meter høje – typisk i starten af maj.
Gentagelse: Gentages med ca. 1 måneds mellemrum i hele sæsonen, så nye og
overlevne planter udryddes. Kontroller området igen året efter, først i maj.
OBS! Beskyt dig med briller, lange ærmer, lange bukser, lange støvler og vandtætte
handsker.

3.2

Sprøjtning

Hvor: Alle størrelser af bestande. Vær dog opmærksom på, at sprøjtning ikke må
anvendes på alle lokaliteter (bl.a. beskyttede naturområder).
Hvordan: Glyphosat bekæmper planten, og stoffet findes bl.a. i Round-up. Anvend
rygsprøjte, Easy Roller, Weed Wiper eller pensling. Det er tilstrækkeligt, at behandle
stænglen eller et blad på hver plante.
Effektivitet: Høj.
Hvornår: I starten af maj, når planterne er ca. en halv meter høje.
Gentagelse: Kontroller området igen efter 2 uger og se efter planter, der ikke viser
sikre tegn på begyndende gulning. Disse planter skal sprøjtes igen.
Kontroller området igen i august og rodstik eventuelle friske skud. Kontroller området
igen året efter, først i maj.
OBS! Hold afstand til vandløb, beskyttet natur og økologisk dyrkede marker. Læs
produktbeskrivelsen grundigt for at sikre, hvor og hvordan du kan anvende midlet.
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3.3

Græsning

Hvor: Store bestande (over 1000). Velegnet i beskyttede naturområder og
utilgængeligt terræn.
Hvordan: Får og kreaturer æder planterne. Du skal hegne området ind og se til
dyrene. Græsningstrykket skal være moderat-højt.
Effektivitet: Høj.
Hvornår: Dyrene skal sættes ud så tidligt som muligt på sæsonen (april-maj).
Gentagelse: Gentages mange år i træk, indtil alle planter er døde, og de spiredygtige
frø er borte.
Husk også: at fjerne planter, der vokser udenfor hegnet.

3.4

Tildækning med sort plast

Hvor: Mellemstore (100-1000 planter) og tætte bestande på åbne arealer. Velegnet i
vanskeligt terræn. Vær opmærksom på, at neddækning kræver en dispensation i
beskyttede naturområder.
Hvordan: Mangel på lys og høje temperaturer under plastikken dræber planterne.
Effektivitet: Høj.
Hvornår: Planterne dækkes ned i foråret, og plastikken forbliver på resten af
sæsonen eller i 2-3 år.
Gentagelse: 2-3 år.
Husk også: at fjerne planter, der gror udenfor plastikken.

3.5

Slåning

Hvor: Mellemstore bestande (100-1000 planter). Egnet på åbne, lettilgængelige
arealer.
Hvordan: Slå planten over med en le eller en buskrydder med klinge. Planten skal
slås over, lige over jordoverfladen.
Effektivitet: Middel.
Hvornår: I foråret, når planterne når en halv meters højde.
Gentagelse: Når planterne igen når en højde på en halv meter, i alt 4-5 gange i løbet
af vækstsæsonen. Kontroller området igen året efter, først i maj.
OBS! Beskyt dig med briller, lange ærmer, lange bukser, lange støvler og vandtætte
handsker. Brug ikke buskrydder med snøre.
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3.6

Skærmkapning

Hvor: Mindre bestande (under 100 planter). Egnet, hvor bekæmpelsen er kommet for
sent i gang.
Hvordan: Blomsterstanden kappes af stænglen med et høgenæb. Herefter samles
blomsterstanden op og brændes, eller bortskaffes som affald.
Effektivitet: Lav-middel.
Hvornår: I juni-juli, efter planten har smidt blomsterne, men før frøene modner.
Gentagelse: Gentages igen efter 2-3 uger, da nogle planter sætter små nye
blomsterskærme. Kontroller området igen året efter, først i maj.
OBS! Beskyt dig med briller, lange ærmer, lange bukser, lange støvler og vandtætte
handsker. Anvend et langskaftet høgenæb.

3.7

Alternativer

Du kan også bruge en af følgende metoder: Jordbehandling, slåning med skive- eller
slagklipper, sprøjtning fra maskine og genopdyrkning.
Du kan læse mere om alle metoderne på dette link
http://www.hedeselskabet.dk/media/Bekampelse_af_bjorneklo.pdf

3.8

Hvis du får saft på dig

Får du saft på huden, skal du dække huden til. Du skal vaske huden med vand og
sæbe så hurtigt som muligt. Derefter må huden ikke få dagslys i minimum to døgn.
Får du saft i øjnene skal du skylle dem, beskytte dem med solbriller og søge læge.

4.

KONTROL OG OPFØLGNING

Kommunen tjekker bekæmpelsen af Kæmpe Bjørneklo på private arealer. Vi kommer
ud flere gange i perioden 20. maj til 1. september.
Hvis planterne ikke er bekæmpet, meddeler vi et påbud til grundejeren. Påbuddet
indeholder et krav om bekæmpelse af planterne indenfor 14 dage. Vi kontrollerer
arealet igen efter de 14 dage.
Hvis grundejeren efterkommer påbuddet, afsluttes sagen.
Hvis grundejeren ikke efterkommer påbuddet, kan det have følgende konsekvenser:
 Kommunen kan gå ind og bekæmpe planterne. Dette kan ske på grundejerens
regning (godkendt frikommuneforsøg, § 24 c i lov om frikommuner nr. 550 af 0107-2012, lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20-08-2013).
 Bødestraf
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5.

IKRÆFTTRÆDELSE

Indsatsplanen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2015. Planen bliver
offentliggjort og træder i kraft den 15-04-2015. Planen gælder frem til 2020.

Teknik- og Miljø
Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk
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