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Den 5. maj 2017 

 

Til de på høringslisten anførte 

   

  

 

Høring over ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af 
kæmpebjørneklo 
 

Miljøstyrelsen sender hermed bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo 

i offentlig høring som følge af det af økonomi- og indenrigsministeren fremsatte 

lovforslag L 164 om opfølgning på Frikommuneforsøget 2012-2015, som p.t. er 

under behandling i Folketinget. I lovforslaget foreslås det, at miljø- og 

fødevareministeren i lov om drift af landbrugsjorder bemyndiges til at fastsætte 

regler, hvorefter kommunerne kan foretage bekæmpelse af kæmpebjørne for 

ejerens eller brugerens regning, såfremt påbud om bekæmpelse ikke er 

efterkommet. I vedlagte udkast til bekendtgørelse udmøntes disse regler.  

 

Forudsætningen for udstedelsen af bekendtgøren er derfor, at forslaget om 

lovforslaget vedtages, og at hjemmelsgrundlaget vedrørende driftsloven under 

folketingsbehandlingen ikke ændrer sig. Der tages herudover forbehold for 

eventuelle lovtekniske ændringer. 
 

Kommunerne kan efter de nugældende regler i bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 

2016 om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo på baggrund af en vedtaget og 

offentliggjort indsatsplan påbyde ejer eller bruger at foretage bekæmpelse af 

kæmpe bjørneklo. Bliver dette ikke efterkommet, kan kommunen indgive en 

politianmeldelse og/eller foretage bekæmpelse for kommunens egen regning på 

ejers eller brugers areal.   

 

Reglerne i bekendtgørelsen er fastsat således, at kommunerne nu kan foretage 

bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning, såfremt et påbud om bekæmpelse 

ikke er efterkommet.  Reglerne er udformet sådan, at bekæmpelse forudsætter, at 

kommunen har iværksat bekæmpelse på arealer, som kommunen råder over som 

ejer eller bruger, og som er omfattet af indsatsplanen. 

 

Endvidere er der i bekendtgørelsen, i overensstemmelse med lovbemærkningerne, 

fastsat et loft over de udgifter kommunerne kan vælte over på ejeren eller 

brugeren. Dette loft kan kun undtagelsesvis fraviges og kun med en 

veldokumenteret begrundelse. Loftet er fastsat til 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016-

priser).  Loftet reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned. 
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Yderligere er strafmuligheden ophævet, således at der ikke kan indgives 

politianmeldelse mod ejeren eller brugeren, og disse ikke kan straffes med bøde. 

Endelig er der indsat en bestemmelse om, at disse nye regler alene gælder for 

indsatsplaner vedtaget og udstedt den 1. juli 2017 eller senere. 

 

Miljøstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er styrelsen i hænde 

senest den 2. juni 2017. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til fuldmægtig Jens Frydenberg, 

jfryd@mst.dk med kopi til mst@mst.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Jens Frydenberg, på 

telefonnummer 93 58 79 35. 

   
Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk). Ved at 
afgive høringssvaret samtykkes til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og 
mailadresse.  

 

Det bemærkes, at høringsvar tillige vil blive sendt til Miljø- og fødevareudvalget. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Jens Frydenberg 

jfryd@mst.dk 
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