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Kære Klaus
GRØN VESTERBRO/SYDHAVN og Agendaråd Sydhavn vil gerne gøre dig opmærksom på et stort
problem for den fauna, som din forvaltning prøver at pleje og vedligeholde: Bjørnekloen.
Bjørnekloen er en af de mest aggressive af de såkaldt invasive arter/landskabsukrudt og
breder sig visse steder med foruroligende hast.
Københavns Kommune har ikke forpligtet private grundejere at bekæmpe denne plante, som
man har gjort det i andre kommuner. Resultaterne begynder i disse år at være meget synlige.
På Sydhavnstippen, ejet af Udviklingsselskabet By & Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet
og Københavns Havn), er udbredelse af planten blevet et kæmpeproblem og kræver en meget
stor indsats i de kommende år, hvis vi skal gøre os bare en lille forhåbning om at komme
problemet til livs.
Vi vil derfor opfordre dig til at tage initiativ til at gøre det lovpligtigt for grundejere at
bekæmpe bjørneklo på private arealer i Københavns Kommune. Et offentligt pålæg synes
desværre nødvendigt, idet samtlige kampagner om frivillig bekæmpelse, ikke har vist sig at
være tilstrækkelige.
Til din orientering fremsender jeg kopi af skrivelse til Udviklingsselskabet By & Havn, hvori
bestyrelsen for GRØN VESTERBRO/SYDHAVN beklager at se sig nødsaget til at afholde udgifter
til bekæmpelse af bjørnekloen på selskabets private arealer. Imidlertid vil vi også gerne gøre
dig opmærksom på, at en del af Sydhavnstippen er fredet og, at Københavns Kommune, med
fredningen, er udpeget som plejemyndighed. Bjørnekloen bekæmpes hverken af kommunen
eller grundejeren i dette område.
Idet vi håber, at du, som ansvarlig borgmester, vil tage de fornødne skridt.
På bestyrelsen vegne
Niels Birk, daglig leder
vedlagt: kopi af brev til Udviklingsselskabet By & Havn
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