Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo
og andre invasive arter i Billund Kommune.

1. Indledning
Bekæmpelsen af invasive arter sker for at beskytte de naturligt hjemmehørende planter og dyr, samt
undgå forringelse og indskrænkning af naturtyper.
2. Lovgrundlaget
Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 862 af 10.
september 2009: ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo”
3. Indsatsområdet og indsatsperiode
3.1 Indsatsområdet omfatter hele Billund Kommune.
3.2 Indsatsplanen er gældende fra vedtagelsen i 2011 til og med 31. december 2021.
4. Pligt til bekæmpelse
4.1 Ejer af arealer hvor der findes kæmpe-bjørneklo er forpligtiget til at bekæmpe planten.
4.2 Bekæmpelsen skal være effektiv, hvilket er en bekæmpelse som medfører at den enkelte plante
dør og at der ikke sker frøspredning. Dette gøres som følgende:
Tidsfrister for årlig bekæmpelse
1. Bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af maj.
2. Bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juni.
3. Bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juli.
I 2011 skal den første bekæmpelse være foretaget inden udgangen af august.
4.3 Vejledning i bekæmpelsesmetoder
Hæftet ” Kæmpe-Bjørneklo – forebyggelse og bekæmpelse” indeholder en oversigt over hvilke
bekæmpelsesmetoder der er bedst i forhold til bevoksningsstørrelsen. Folderen kan rekvireres ved
kommunen: Billund Kommune, Teknik og miljø, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller via telefon
79 72 72 00.
OBS! Vær opmærksom på sikkerheden ved alle former af bekæmpelse, da kæmpe-bjørneklo
indeholder en række kemiske stoffer der er skadelige. Plantesaften kan bevirke forbrændinger og
overfølsomhedsreaktioner hvis saften kommer i kontakt med hud og sollys. Ved bekæmpelse skal
der anvendes relevante sikkerhedsforanstaltninger.
Valg af bekæmpelsesmetode afhænger især af bestandsstørrelsen. Få individer bekæmpes ved
rodstikning om foråret mens planterne er under en halvmeter høj. Med en spade kappes planten over

20-25 cm under jordoverfladen. Indsatsen gentages mod nye kimplanter senere på sæsonen. Det er
meget vigtigt at planterne ikke når at sætte frø.
I stedet for at rodstikke kan man slå eller opgrave kæmpe-bjørnekloen. Slåning kan ske med le eller
slåmaskine.
De afhøstede plantedele kan efterlades til udtørring eller til afbrænding. Kæmpe-bjørneklo må
aldrig lægges på komposten.
4.4 Kommunens forpligtigelser
Billund kommune bekæmper kæmpe-bjørneklo på kommunens egne arealer. Andre invasive arter
bekæmpes i det omfang kommunen har midler til bekæmpelsen (bilag 1).

5. Tilsyn og opfølgning
5.1 Billund Kommune fører tilsyn med, at indsatsplanen bliver overholdt.
5.2 Billund Kommune har altid adgang til arealer omfattet af indsatsplanen mod behørig
legitimation.
5.3 Billund Kommune kan påbyde den pågældende ejer at foretage en bekæmpelse, hvis
indsatsplanens bestemmelser eller tidsfrister ikke er overholdt. Efterkommes påbudet ikke indenfor
den aftalte tidsfrist, kan kommunen foretage bekæmpelsen og ejeren kan straffes med bøde.
5.4 Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo indgår i KO-kontrol hvorfor der vil ske en indberetning til
Direktoratet for FødevareErhver ved manglende overholdelse af indsatsplanen.
6. Revision af indsatsplan
Det er Billund Kommunens holdning at indsatsplanen fortløbende skal kunne revideres, således at
planen er optimal, og til enhver tid følger lovgivningen på området.

7. Klagemulighed
Ejere af jord i indsatsområdet kan klage til Plantedirektoratet over indsatsplanen og påbud om
bekæmpelse. Desuden er Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet
klageberettiget ved deres hovedorganisationer.
Klagen indgives til Billund Kommune som videresender denne med kommunalbestyrelsens
bemærkning til Plantedirektoratet.
Klage skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen eller inden fire uger fra
endelig vedtagelse af indsatsplanen.
Plantedirektoratets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Bilag 1: Invasive arter
Bjergfyr
Bynke-ambrosie
Canadisk bakkestjerne
Contortafyr/klitfyr
Glasbladet hæg
Gul Kæmpekalla
Gyldenris ( Canadisk gyldenris og Sildig gyldenris)
Japansk pileurt
Kæmpe-balsamin
Kæmpe-pileurt
Mangebladet lupin
Pastinak
Rød hestehov
Rynket rose

