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Kritik af Københavns Kommunes indsatsplan mod kæmpebjørneklo

I 2008 sendte kommunen et udkast til en indsatsplan mod kæmpebjørneklo i høring. Grøn Sydhavn 
Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) sendte sammen med gartner Rikke Gram et høringssvar 
med en række konkrete ændringsforslag, og det nu nedlagte Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn opfordrede i sine 
kommentarer forvaltningen til at tage en faglig dialog med naturgruppens formand. Dialogen udeblev 
imidlertid og siden har kun udkastet til indsatsplanen tilsyneladende været tilgængeligt på nettet.

I det følgende vil vi kommenterer indsatsplanens møde med virkeligheden på Sydhavnstippen (ca. 40 ha 
natur) og de omkringliggende arealer. Hvorvidt de nedslående erfaringer uden videre kan overføres på resten 
af kommunen kan vi kun gisne om.
 
Siden 2002 er der gennemført en systematisk og effektiv bekæmpelsesplan på Sydhavnstippen. 
Før 2008 udførtes planen af frivillige (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) og efter 2008 er planen 
gennemført af et gartnerfirma finansieret af grundejeren By & Havn. De senere år har der været afgræsning 
med får på ca. halvdelen af arealet - denne bekæmpelsesmetode slår alt andet. Bekæmpelsen på 
Sydhavnstippen er på alle måder en succeshistorie, omend en lang historie!

Næsten hvert forår har By og Havn og gartnerfirmaet imidlertid fået at vide af forvaltningen, at 
bekæmpelsen af kæmpebjørneklo på den vestlige del af Sydhavnstippen igangsættes for sent ifølge 
kommunens indsatsplan. Dette er en generende og kontraproduktiv besked af få for de implicerede, da 
bekæmpelsen kører efter planen under særdeles vanskelige forhold med stenet undergrund, tæt tjørnekrat og 
et stort område (vi har fx haft gode grunde til at udskyde rodstikningen på ovennævnte areal). Særlig 
frustrerende er det fordi forvaltningen som nævnt ignorerede konstruktivt og rettidigt input til indsatsplanen. 

Men det værste er dette: På en lang række arealer rundt om Sydhavnstippen bliver der hvert år uhindret 
spredt hundredetusindvis af bjørneklofrø. Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på problemet, men har 
ikke reageret. Vi er målløse over forvaltningens ignorering af massive bjørnekloforekomster på visse arealer, 
og samtidige nidkære, formålsløse indblanding i bekæmpelsen på Sydhavnstippen som foregår driftsikkert, 
langsigtet og ansvarsbevidst. Helt absurd var det for et par år siden da forvaltningen betegnede bekæmpelsen 
på kommunale arealer vest for Sydhavnstippen, som ”effektiv”, selvom vi har fotodokumentation for 
udbredt frøspredning langs Enghave Kanal og bassinet syd for HF Musikbyen.        
 
Det fører for vidt at gennemgå de mange faglige og praktiske svagheder og uklarheder i kommunens 16 
siders indsatsplan og i stedet vedlægges som dokumentation 30 fotos af kæmpe-bjørneklo i frø på arealer 
som grænser op til Sydhavnstippen. Billederne er taget på en to timers vandretur den 30. august 2012 og er 
på ingen måde fyldestgørende. Efterfølgende er frøene drysset og kan spredes og spire de næste 10-12 år. 
Situationen er efter vores opfattelse et udtryk for en forfejlet prioritering af kommunens resurser pga. en 
urealistisk og uklar indsatsplan, som bør revideres snarest. 
    
Mvh
Grøn Agenda Sydhavn
http://www.sydhavnstippen.dk/groenagenda
Fmd. Claus Andersen

Bilag 1-30: Dokumentation af modne bjørneklofrø på arealer i nærheden af Sydhavnstippen (fotograferet 
den 30. august 2012).
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