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Høringssvar ifm. høringen om Revision af indsatsplan 

for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 

Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst indsatsplanen for 

bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.  

 

Baggrund 

Revision af indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet 

bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Kæmpe-

Bjørnekloen er en uønsket invasiv art, fordi den ødelægger det 

naturlige plante- og dyreliv, og fordi saften fra planten er giftig for 

mennesker. Planten har en meget aggressiv vækst, da den ikke har 

nogen naturlige fjender, som hæmmer dens udbredelse. Indsatsplanen 

skal sikre, at Kæmpe-Bjørnekloen ikke i fremtiden ødelægger vores 

natur og udgør en sundhedsrisiko for mennesker. 

I sommeren 2004 vedtog Folketinget en ny lov, der gør at vi kan 

styrke indsatsen mod Kæmpe-Bjørnekloen. København Kommuner 

har vedtage en indsatsplaner, der forpligter både offentlige og private 

grundejere til at bekæmpe Kæmpe-Bjørnekloen. Med andre ord kan 

Kommunen pålægge ejere af arealer med Kæmpe-Bjørneklo at 

bekæmpe planten, som beskrevet i indsatsplan.  

Indsatsplanen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget efter at have 

været i offentlig høring i efteråret 2008. 

 

Kortlægning og status  

Kortlægningen over hvor der gror Kæmpe-Bjørneklo er et vigtigt 

redskab for at nå målet om total udryddelse. Københavns Kommune 

har registreret bestanden af Kæmpe-Bjørneklo. I Vanløse er der 

hovedsagelig registreret forekomster langs Harrestrup Å. Men den er 

også enkelte steder registeret i parkerne. 

 

Metode til bekæmpelse 

Københavns Kommune slår hvert år skrænterne langs Harrestrup å, 

hvilket har betydet at Kæmpe-Bjørneklo forekommer yderst sjældent.  

For de private grundejere drejer det sig generelt om små bestande, 

som bedst bekæmpes manuelt ved rodstikning og/eller slåning. 

Slåning Kæmpe-Bjørnekloen dør ikke af én eller flere slåninger og 

kan overleve selv i græsplæner. Slåning bremser dens vækst, men 

giver også lys til de små ny spirede planter, så færre af dem bliver 

skygget ihjel. 

 



 

 

Side 2 af 2 

Planens formål 

Det er afgørende for opfyldelsen af planens mål er, at den 

kommunikeres hensigtsmæssigt til private og offentlige grundejere. 

Planens mål skal være tydelige og det skal formidles at man har en 

pligt at bekæmpe den.  

 

Forbedring af indsatsplanen 

For at forbedre indsatsplanen anbefales, at der skal der foreligge 

materiale til uddeling til borgerne vedr. bekæmpelse af Kæmpe-

Bjørneklo, som kan uddeles i forbindelse med Lokaludvalgets 

arrangementer.  I materialet skal der være mulighed for at give 

Kommune et praj om hvor der er set Kæmpe-Bjørneklo. Hvis vi i 

fællesskab gør en indsats og giver Kæmpe Bjørnekloen kamp til 

stregen, kan den udryddes indenfor en overskuelig årrække. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Christensen 

Formand for Vanløse Lokaludvalg 

 

 

 

 


