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Kommentarer til indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.
Først og fremmest er vi utroligt glade for, at der kommer en indsatsplan for bekæmpelse af KæmpeBjørneklo i Københavns Kommune, fordi det er et absolut nødvendigt værktøj i arbejdet med at
bevare vores grønne arealer biologisk mangfoldige og rekreativt tiltrækkende.
Netop pga. værktøjets nødvendighed, ser vi gerne selve planen for bekæmpelse gjort endnu klarere
på 2 punkter:
1. På side 12 fremgår det, at Kæmpe-Bjørnekloen på Københavns Kommunes arealer bekæmpes af
den forvaltning, der råder over arealet. Der står endvidere, at ”Ved mindre bestande er
medarbejderne i forvaltningerne forpligtet til at sikre bekæmpelsen, ved enten selv at foretage den
eller ved at informere deres daglige leder om forekomsten”.
Vi ser dels gerne en præcisering af, hvordan bekæmpelsen sikres ved større bestande, dels en
præcisering af, hvem der har påtaleret overfor forvaltningerne og hvilke sanktionsmuligheder der
rådes over.
2. På side 13 fremgår det, at Københavns Kommune også fører tilsyn med bekæmpelsen på privat
grund og kan iværksætte bekæmpelse af en eventuel bestand, hvis ikke grundejeren selv gør det. Vi
er meget begejstrede for denne del af planen og formoder, at dette vil ske for grundejerens regning,
hvilket vi gerne ser tydeliggjort.
Endvidere ser vi gerne en stramning af formuleringerne om anvendelse af pesticider, således at en
passiv ’ikke-anbefaling’ erstattes med en aktiv ’opfordring’.
På side 9 beskrives muligheden for og metoden til anvendelse af Glyphosat (Roundup) i bekæmpelsen
af Kæmpe-Bjørneklo. Der står bl.a.: ”Som tidligere nævnt anvender og anbefaler Københavns
Kommune ikke kemisk-bekæmpelse.”
Sidste sætning kan f.eks. erstattes af følgende:
”Der vil altid være en risiko for at Glyphosat kan sive ned i jorden og på sigt forurene grundvandet. Af
samme grund anvender Københavns Kommune ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder og opfordrer andre
grundejere til at gøre det samme.”
Til sidst vil vi opfordre til, at I ved udarbejdelsen af en folder om bekæmpelsesmetoder tager kontakt
til Claus Andersen, der også har stor erfaring i ikke-kemisk Kæmpe-Bjørneklobekæmpelse og som med
stor succes udfører slåningen på en lidt anden måde end beskrevet i materialet. Det sker i hans
egenskab af formand for Grøn Sydhavn Naturgruppen, der udfører et betragteligt bekæmpelsesarbejde
på Sydhavnstippen.
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