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Beslutning: Bekæmpelse af invasive arter
Sagsnr. i ESDH:
20/19255
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Natur og Klima orienteres om, at de invasive arter er blevet kortlagt i 2021 med afrapportering i
2022. Udvalget skal godkende forvaltningens forslag til bekæmpelsesindsats i 2022.
Sagsfremstilling
Kommunen har i 2021 med afrapportering i 2022 fået udarbejdet en kortlægning og
bekæmpelsesplan for 21 invasive plantearter på kommunale arealer.
Kortlægningen viser, at der i Furesø Kommune findes 13 af de 21 undersøgte invasive arter, og
kommunen står derfor med en stor udfordring i at håndtere de invasive arter i fremtiden.
Sammenlignet med kortlægning i 2011/2012 viser bl.a., at japansk pileurt er forøget med 34 % fra
35 til 47 bestande og armensk brombær er forøget med 252 % fra 76 til 192 bestande. Disse tal vil
øges, hvis der ikke gribes målrettet ind. Konsulenten bag kortlægningen anbefaler, at forvaltningen
sætter fokus på at bekæmpe japansk pileurt og hybrid pileurt, da de aktivt spredes i kommunen, især
ved rabatklipning.
Kommunen bekæmper i dag invasive arter, bl.a.





ved at bekæmpe bjørneklo
ved at bekæmpe gyldenris
ved at gennemføre et forsøgsprojekt i Farum Vest for at bekæmpe japansk pileurt, hvor et
område er tildækket med særlig ukrudtsdug
ved at slå pastinak på daginstitutioner, hvor arten udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.

Denne bekæmpelse fortsætter.
Den nye kortlægning viser, at indsatsen ikke er tilstrækkelig til at holde invasive arter nede, da de
invasive arter generelt er i vækst. Pileurtarterne (japansk pileurt og hybrid-pileurt) er det største
problem for kommunen de næste år. Der kan også sættes ind med en indsats for bekæmpelse af
balsamin-arterne (kæmpe-balsamin og småblomstret balsamin) samt armensk brombær.
Forvaltningen foreslår, at fokus rettes mod pileurtarterne, da de spreder sig voldsomt og er de
dyreste arter at bekæmpe. Det er derfor vigtigt at fokusere på disse, før de spreder sig mere i
kommunen. For at holde ”problemet” nede vil der fokuseres på mindre bestande og bestande langs
rabatter, som kan blive spredt når rabatterne klippes.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat om den foreslåede ekstra bekæmpelsesindsats i 2022.
Den øgede indsats omfatter bekæmpelse af japansk pileurt ved Trevangsvej og Christianshøj
grusgravsø. Pileurt -indsatsen vil omfatte klargøring af områder, afdækning med særlig ukrudtsdug
samt efterfølgende tilsyn. Indsatsen omfatter desuden bekæmpelse af træet skyrækker ved Hareskov
Skole, hvor fire træer vil blive fældet og rodfræset. Økonomien forbundet med den ekstra indsats i
2022 afholdes inden for eksisterende driftsramme.
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Økonomiske konsekvenser
Udgiften til den ekstra indsats til bekæmpelse i 2022 vil være omkring 300.000 kroner og afholdes
indenfor eksisterende driftsmidler til natur. Den ekstra bekæmpelse har derfor ikke nye økonomiske
konsekvenser i 2022.
Hvis der også skal gøres en ekstra indsats i 2023 og fremefter vil dette få økonomiske
konsekvenser, som skal indgå i budgetforhandlinger om budget 2023 og fremefter.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Invasive arter udgør en trussel for natur og biodiversitet. Indsatsen peger direkte ind i succeskriterie
1.1 ”mere natur-øget biodiversitet” hvor det specifikt fremgår, at det er målet, at de invasive arter er
kortlagt og mindst 80% arealerne med invasive arter bekæmpes.
Borgerinddragelse
Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe søges inddraget i arbejdet.
Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021).
Det videre forløb
Sagen afgøres i Natur og Klima.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima



drøfter den foreliggende afrapportering om invasive arter
godkender forvaltningens forslag til bekæmpelsesindsats i 2022.

Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt. Udvalget ønsker, at forvaltningen estimerer omkostninger til henholdsvis opretholdelse
af status quo, 80 % reduktion og 100 % reduktion af forekomster af invasive arter.
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