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DN Slagelse har i løbet af 2012 forsøgt at få Slagelse kommune til at intensivere bekæmpelsen af bjørneklo specielt i 

kommunens fire områder med indsatsplaner. Disse områder er: Tude Ådal, Skovsø og Gudum Å, Bække- og 

Hulhøjrenden, samt Skælskør området. Indsatsplanerne er gældende fra 2006-2016.  

 

På grund af Tude Ådals særlige status som fredet område, samt fremtidige planer om genopretning af Tude Ås vestlige 

forløb og forbedring af landskabet og trampestien i det fredede område, har DN Slagelse i første omgang fokuseret på 

bjørneklobekæmpelse i Tude Ådal. DN Slagelse har skriftligt via DNs Fredningstjek i Tude Ådal i november 2011 og på 

møder med Afdelingsleder Bo Gabe fra Teknik & Miljø først i marts 2012 og i kommunens Natursamråd i slutningen af 

marts 2012 opfordret kommunen til at gøre en indsats. DN Slagelse foreslog på disse møder, at DN i 2012 foretog en 

GPS registrering som opfølgning på kommunens registrering i 2005, samt at bekæmpelse af bjørneklo blev taget op og 

drøftet udførligt på et snarligt Natursamrådsmøde. Disse møder førte desværre ikke til nogen initiativer fra 

kommunens side.  

Hvad kan kommunen gøre for at fremme bekæmpelsen af Kæmpe-bjørneklo? Indenfor de fire områder med 
indsatsplaner kan kommunen kræve af de private lodsejere, at bjørneklo fjernes. Hvis dette ikke sker, kan kommunen 
lade arbejdet udføre og sende regningen til lodsejer. Hvis lodsejeren er landmand kan et påbud om fjernelse af 
bjørneklo der ikke effektueres af den private lodsejer betyde, at der skæres i landmandens KO-kontrolmidler 
(KrydsOverensstemmelses midler fra EU, en del af landbrugsstøtten). Kommunen har ikke gjort brug af ovenstående 
sanktioner, heller ikke trusler om sådanne. I forbindelse med kommunens tilsyn med landejendomme skulle der også 
ses på bjørneklobekæmpelse. Desuden kan kommunen selv fjerne bjørneklo langs Vårby Å og Tude Ås kronekanter i 
forbindelse med grødeskæringen. Dette skulle udføres af kommunens å-mænd. Endelig vil kommunen bekæmpe 
bjørneklo i forbindelse med konkrete anmeldelser. 

Kommunens forvaltning har både i 2011 og 2012 søgt politikerne om en bevilling på 500.000 kr. til fremme af 
bjørneklobekæmpelse i de 4 indsatsområder, men der blev hverken bevilget penge i 2011 eller 2012.  

I juli 2012 henvendte DN Slagelse sig til kommunen i forbindelse med bl.a. forhold omkring vedligeholdelse af 

trampestien i Tude Å, samt bekæmpelse af bjørneklo langs Tude Å. Vi kunne se, at der i dele af Tude Ådal kom flere 

bjørnekloplanter, hvorfor vi skrev til kommunen, at vi i løbet af august 2012 overvejede at anmelde samtlige bestande 

og planter af Kæmpe-bjørneklo i det fredede Tude Ådal område til kommunen, med mindre kommunen fremlagde en 

målrette plan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i området. Vi fik ikke nogen tilbagemelding fra kommunen, hvilket 

førte til at vi prøvede at rejse spørgsmålet om bjørneklobekæmpelse på et møde i Tude Å Følgegruppen i august 2012. 

Kommunens forvaltning fandt det ikke relevant at drøfte bjørneklobekæmpelse i følgegruppen men henviste til 

Afdelingsleder Bo Gabe fra Teknik & Miljø.  

DN Slagelse besluttede derfor at anmelde bjørneklobevoksningerne i Tude Ådal på baggrund af en kortlægning vi 

foretog d. 30. august 2012. Kortlægningen blev foretaget fra trampestien, hvorfor der vil være bestande af bjørneklo 

der ikke er blevet registreret i ådalen. DN Slagelse sendte 18 separate anmeldelser af bjørneklobestande på 18 

matrikler og medsendte desuden kort af vores registrering; disse kort var tegnet ovenpå dén kortlægning Slagelse 

kommune selv havde udført i 2005 og som indgår i indsatsplanen.      

Vi har efterfølgende snakket med forvaltningen for Teknik & Miljø og de er indstillet på at henvende sig til lodsejerne i 

Tude Ådal i marts 2013 og efterfølgende samme år at føre tilsyn med lodsejernes bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. 

DN Slagelse håber nu, at der i det mindste i ét af kommunens 4 indsatsområder, nemlig Tude Ådal, vil ske en målrettet 

og overvåget indsats for at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo.  


