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Under overskriften ”Bjørneklo skal bekæmpes” kalder Center for Park og Natur på sin 

hjemmeside borgerne til kamp mod kæmpebjørneklo.

Begrundelsen lyder:

”Kæmpe Bjørneklo kaldes også "Danmarks mest frygtede landskabsukrudt". Planten kan 

nemlig udkonkurrere den naturlige vegetation i store områder, og så kan den give voldsom 

eksem hos mennesker, der har rørt ved den. (…) Vores tilsynsfolk holder et skarpt øje 

med bjørneklo på kommunens arealer og får dem fjernet, så snart de observeres.” 

Det er et vigtigt arbejde, fordi kæmpebjørnekloen er en trussel mod 

• den øgede biologiske mangfoldighed og

• kvaliteten af de grønne områder (og dermed for målet om københavnernes øgede 

brug af disse). 

Begge dele prioriteres i både ’Et miljøudspil – Miljømetropolen 2015’ og dette forslag til 

agenda 21-plan.

Som det fremgår af Center for Park og Naturs kort over områder med kæmpebjørneklo, er 

der imidlertid en del ikke-kommunale arealer, som er invaderet af planten. 

Flere af disse arealer (f.eks. v. Borups Allé, v. Sjællandsbroen, v. Tuborgvej og ikke mindst 

v. Valbyparken og Tippen i Sydhavnen) ligger endda klos op ad kommunens arealer og 

frøspredningen herfra vil derfor med sikkerhed underminere den vigtige kommunale 
indsats. 

Samtidig er f.eks. Haveforeningen Musikbyen voldsomt generet af kæmpebjørneklo fra de 

tilgrænsende områder, som er ikke-kommunale.

Der er følgelig brug for fælles fodslag i denne sag.



For at styrke kommunens igangværende indsats mod kæmpebjørneklo, foreslår vi 

følgende tilføjelse til Agenda 21-planen:

”Byens grønne og blå rekreative områder”:

Under ”MÅL: Københavnerne besøger i 2015 byens parker, naturområder….”, tilføjes en 

aktivitet, der lyder:

”Inden udgangen af 2009 vedtages en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. 

Indsatsplanen dækker hele Københavns Kommune”.

Ifølge ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo” fra 21. januar 2006 muliggør 

en sådan indsatsplan, at ejere af arealer med kæmpebjørneklo får pligt til at bekæmpe 

planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen. 

Herved kan vi bedre opnå de i Agenda 21-planen berørte mål.

Med venlig hilsen

Agendaråd Sydhavn v. Claus Andersen.
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GRØN VESTERBRO/SYDHAVN v. Niels Birk, daglig leder.
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