






































































































From:                                 Kristine Bollerup
Sent:                                  Wednesday, May 24, 2017 8:10:04 AM (GMT+00:00)
To:                                      Jens Frydenberg
Subject:                             Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Hej Jens
 
Plejer I ikke at sende lovforslag hvor Kommunerne er myndighed i høring ved alle kommuner og ikke kun 
KL?
 
Desuden er det virkelig 3,81 kr. pr m2 og ikke 381 kr. pr m2?
Nogle gange er det jo kun et par m2, hvor der står Bjørneklo. Dvs. at det kun koster 7,62 kr. at få en fra 
kommunen ud og bekæmpe bjørneklo og selv hvis det var 10 m2, er det kun 30 kr. Så er der nok ikke 
mange lodsejere, der gør det selv.
 
 

 

Venlig hilsen
Kristine Bollerup
Landbrug & Virksomhed
__________________________________
 

Ikast-Brande Kommune
Bygge- og Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.:  +4599604000
Direkte: +4599603372
E-mail: krbol@ikast-brande.dk
Sikker e-mail: sikkerpost@ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk

Se hvordan du sender en sikker e-mail her
 

           

http://www.ikast-brande.dk/
http://www.ikast-brande.dk/selvbetjening/send-sikker-post
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Til Miljøstyrelsen att. Jens Frydenberg  jfryd@mst.dk 

Vedr. Høring om bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo.  

Dato 1. juni 2017 

 

Vedr. Bekendtgørelse om kæmpebjørneklo i høring 

Miljøstyrelsen har d 5/5 2017 sendt bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i offentlig høring.  

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60587  

Ifølge forslaget er der sat et loft over prisen for bekæmpelse, og mulighed for politianmeldelse er ophævet. 

Desuden er det krævet at kommunen har igangsat bekæmpelse på egne arealer. 

 

Dansk Botanisk Forening (DBF) skal hermed udtrykke stor bekymring, hvis 

bekendtgørelsen gennemføres i den foreliggende form. DBF er bekymret for, om den 

bekæmpelse, der er foregået til nu, kan være forgæves, og at vi i fremtiden vil se alle vore 

naturtyper invaderet af Kæmpe Bjørneklo uden mulighed for at gribe effektivt ind. 

 

Det fremgår af forslaget, at der er citat: ”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. ” 

 

Samt (citat;) ”Yderligere er strafmuligheden ophævet, således at der ikke kan indgives 

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

 

DBF er bekymret for, om bekæmpelse vil finde sted, hvis den lave pris betyder kommunal 

tilsætning, og det at der ikke kan politianmeldes medfører at mange lodsejere lader stå til. DBF vil 

derfor opfordre til, at bekendtgørelsen gennemgås, så oplagte ulemper for det store flertal af 

lodsejere undgås, og så flere års store kommunale og private investeringer i effektive 

indsatser med hidtil positive effekter ikke går tabt. Mange lodsejere og naboer er rigtig kede af 

kæmpe bjørneklo. Derfor skal der en samlet indsats til med kommunen som lokomotiv. 

 

I praksis er det store flertal af såvel andre borgere som kæmpebjørneklo-plagede lodsejere faktisk 

glade for indsatsplanerne, der sikrer at ALLE bekæmper, og især undgår frøspredning. En af de 

almindeligste klager er nemlig, at det er svært eller håbløst at bekæmpe, når mange-hundrede-

tusindvis af frø invaderer over skel, som de ofte har gjort. DBF er helt enige i at kommune 

naturligvis også er underlagt indsatsplanen på egne arealer. 

    Visheden for at alle faktisk kan tvinges – evt. med politianmeldelse - til at stoppe frøspredning er 

en afgørende forudsætning for at holde modet, og dermed indsatsen oppe hos øvrige. Uden denne 

vished vil flere give op. Og bestande af kæmpe-bjørneklo vil meget hurtigt mangedoble deres 

mængder overalt, bl. a. gennem spredning via vand, bygge- og haveaffald og entreprenørmateriel, 

sådan som det er foregået i stor stil i tiden inden indsatsplanerne begyndte at virke og blive 

mailto:jfryd@mst.dk
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60587


  
 

DANSK BOTANISK FORENING 

 
 

SØLVGADE 83 • 1307 KØBENHAVN K • TELEFON 33 14 17 03 • 

WWW.BOTANISKFORENING.DK 

 

håndhævet.  

    Indsatsplanerne, og især håndhævelsen af dem er afgørende for at kæmpebjørneklo-problemet 

fortsat kan mindskes, og ikke igen øges som det konstant gjorde inden indsatsplanerne kom til, og 

som det stadig gør alle steder, hvor der ikke holdes omhyggelig justits.  

    Det er derfor vigtigt, hvis man faktisk ønsker at den langsomme, men gode fremgang fortsætter, 

at bekendtgørelsen egner sig til formålet, ikke undergraver det. Det er den nye bekendtgørelse 

desværre uheldigvis blevet udformet så den vil komme til.   

 

Derved kan den ny bekendtgørelse i sin nuværende forslag helt underminere den nationale indsats 

mod den giftige og meget spredningsdygtige art, ved at demotivere aktivitet / belønne passivitet 

hos de, der ellers trænger mest til aktivitets-motiverende incitamenter.  

Fjernes kommunens ret til at bruge retssamfundets muligheder for rets-håndhævelse, fratager 

man retfærdighed fra alle andre end de lovovertrædere, der sætter sig uden for fællesskabet ved at 

insistere på at belemre alle andre med frø af farlige planter.   

    I praksis kan det medføre at der ingen sanktionsmulighed er. Naboer og skatteydere bliver 

retsløse og uden handlemulighed.  

      

DBF skal derfor opfordre til at starte forfra på revisionen af bekendtgørelsen, og denne gang inddrage 

praktikere og borgere, der oplever problemerne på egen eller indirekte hånd, så der kan laves en 

bekendtgørelse, der rent faktisk bidrager til formålet at bekæmpe kæmpe bjørneklo på en for borgerne og 

kommunerne simpel og let procedure. DBF anbefaler opretholdelse af mulighed for anmeldelse og at 

bødebeløbet tilfalder en pulje til bekæmpelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anna Bodil Hald 

Formand Dansk Botanisk Forenings Naturbeskyttelsesudvalg og  

Næstformand i Dansk Botanisk Forening 
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