
Til alle gæster i Nykøbing og Asnæs svømmehal  
Som noget nyt er det nu muligt at leje sig ind i idrætshallen i skolernes sommerferie. 
Hvis I f.eks. har lyst til at spille en gang badminton, fodbold eller lignende, har I nu 

mulighed for det.  
 

Kampen mod Kæmpe-Bjørneklo fortsætter i 2012 
Der skal en flerårig fælles indsats til for at få udryddet bestanden af Kæmpe-Bjørneklo, 
og Natur og Miljø fortsætter derfor med kampagnen imod den uønskede plante. 

Fakta om Kæmpe-Bjørneklo 

Planten vokser både i sol og skygge, og på tørre og våde arealer. Den har stor 
spredningsevne og sætter hvert år mange tusinde frø. Frøene kan ligge i jorden i 
adskillige år inden de spirer. Det betyder, at selv om et areal bekæmpes effektivt, vil der 

ligge en stor frøpulje, der er parat til at spire i de følgende år. 

Bjørneklo kan blive over tre meter høj, og de store blade skygger for al anden 
plantevækst, og kun få dyrearter kan leve i og på den bare jord under planterne. Om 

vinteren visner planten helt ned og efterlader en bar jordoverflade, der er udsat for 
erosion. 

Planten har ingen naturlige fjender og er meget robust over for slåning og sprøjtning. 

Desuden er plantesaften giftig og kan give voldsomme udslet på huden. 

Indsatsplan 

Bekendtgørelsen fra det daværende fødevareministerie, giver kommunerne mulighed for 
at sætte effektivt ind over for Kæmpe-Bjørneklo. På den baggrund har flere og flere 

kommuner – her i blandt Odsherred Kommune - udarbejdet en indsatsplan for at få 
udryddet Kæmpe-Bjørneklo. Planen er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og forpligtiger 
både det offentlige og private til at bekæmpe planten på egne arealer. 

 

- Det er vigtigt at forstå, at det er det lange seje træk, der tæller. Det nytter ikke noget 
kun at bekæmpe planten ét år, nej tidshorisonten er 7-10 år, før man har fået has på 

ikke bare planten, men også alle de frø, der ligger i jorden. 
Effektiv bekæmpelse 
I følge bekendtgørelsen betyder effektiv bekæmpelse, at man skal forhindre de enkelte 

planter i at formere sig. Det vil sige, at hvert enkelt eksemplar af Kæmpe-Bjørneklo skal 

bekæmpes, inden den når at smide sine frø.  

 

Jo tidligere man går i gang, jo mere overskueligt er arbejdet. Står planterne først 

meterhøjt, er det en besværlig opgave. Risikoen for at få plantesaft på huden med 

efterfølgende eksem er stor, hvis man ikke tager sine forholdsregler. 

 

Der er flere effektive metoder til bekæmpelse. Der er dog det lille men, at effektiv 

bekæmpelse skal gentages, ikke bare flere gange i en sæson, men også i en årrække 

fremadrettet. Vær opmærksom på, at planter, der er blevet slået eller sprøjtet, har 

evnen til at sætte nye blomster, gerne helt ned i ankelhøjde. 

 

Planten kan blomstre og sætte frø helt hen i september og efter nedskæring kan den 

danne nye blomsterskærme og sætte frø.



Der ikke må bruges plantegift i de beskyttede naturområder, der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Giften må heller ikke havne i vandløb, grøfter og lignende. Er du i tvivl om hvad § 3 er, 

kan du kontakte Natur og Miljø i Odsherred Kommune, tlf. 59 66 60 50. 

 

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om de forskellige 

bekæmpelsesmetoder. 

Konsekvenser hvis vi ikke bekæmper 

Ifølge bekendtgørelsen kan lodsejere, der ikke bekæmper Kæmpe-Bjørneklo, blive meldt 
til politiet med et efterfølgende bødeforlæg. Landmænd, der modtager EU-støtte, kan få 

reduktion i støtten. 
 
Efter en lempelig administration af bestemmelserne de første par år, har kommunen i 

2010 og 2011desværre været nødt til at melde en række lodsejere til politiet for ingen 
eller mangelfuld bekæmpelse. Alle er blevet idømt bøder. 

 
I de første år efter indsatsplanens vedtagelse har kommunen ført en lempelig politik 
overfor de lodsejere, der ikke fulgte opfordringen til at bekæmpe Bjørneklo på deres 

arealer. I år følger kommunen samme linje som de to foregående år overfor de lodsejere, 
der ikke foretager en effektiv bekæmpelse. 

 
Du kan også finde oplysninger om Kæmpe-Bjørneklo og anvisninger på 
bekæmpelsesmetoder i ”Den lille Grønne” fra Odsherred Kommune.  

 
På kommunens hjemmeside kan du også anmelde nye fund af Kæmpe Bjørneklo 

http://odsherred.rosyweb.dk/ 
 

Kontaktperson i Odsherred Kommune: Henrik Mysager Knudsen, Afdelingen for Natur, 
Miljø & Trafik, Administrationscenter Fårevejle, direkte tlf. 59 66 60 61, 
hemkn@odsherred.dk 
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