Kortlægning af 21 invasive arter i
Furesø Kommune 2021

Denne rapport er en af to rapporter der er lavet i forbindelse med kortlægning af 21 invasive
plantearter på kommunalt ejede arealer i Furesø Kommune i 2021. Nærværende rapport indeholder en metodebeskrivelse og en behandling af de resultater der er indsamlet.
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1. Introduktion
Invasive planter er plantearter, der er blevet flyttet af mennesker fra en del af verden til en anden, hvor den påvirker hjemmehørende arter negativt. De er ofte bragt til landet som haveplanter eller nytteplanter, og de er derfor i mange tilfælde værdsat blandt befolkningen. Problemet er
at de invasive planter er ”hoppet over hækken” og ud i naturen, hvor de fortrænger de hjemmehørende planter og ødelægger balancer i økosystemerne. De kan true selve eksistensgrundlaget
for den hjemmehørende naturs plante- og dyreliv og er en væsentlig faktor i biodiversitetskrisen.
Invasive arter kan endog føre til store økonomiske tab og helbredsmæssige problemer. F.eks. kan
invasive træarter betyde økonomiske tab i skovbrug og plantager, japansk pileurt kan vokse gennem asfalt og beton og medføre ødelæggelser på bygninger, vejanlæg og kanaler, kæmpe-bjørneklo blotlægger jorden og medfører på den måde erosionsskader ved vandløb samt forhindrer
den rekreative brug af fritidsområder.
Der er i 2020 registreret mere end 12.000 invasive arter1 indenfor EU og det er estimeret, at direkte tab og omkostninger ved bekæmpelse af invasive arter kostede medlemslandene i alt 861
mia. kr. i 20202.
Da invasive planter ikke er hjemmehørende, har de ofte begrænset konkurrence eller naturlige
fjender i Danmark, og kan dermed brede sig mere eller mindre uhæmmet i naturen. Derfor er det
op til mennesket at agere konkurrence og tage ansvar for at have indført en række af disse problem-arter, så vi kan reducere og kontrollere den invasive trussel.
For at dæmme op for de invasive arter i Europa, vedtog EU i 2014 forordning 1143/20143, hvor i
en række arter blev gjort ulovlige i EU. Dette førte i 2018 til dansk lovgivning om invasive arter
med bekendtgørelse 1285 af 12/11/20184 om ”forebyggelse og håndtering af introduktion og
spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter”.

1.1. Formål
Formålet med kortlægningen er at etablere overblik over de arter der er omfattet af bekendtgørelse 1285 og som vokser på kommunal jord og langs vandløb i Furesø Kommune. Dermed kan
kommunen danne et overblik over den byrde bekæmpelsen medfører og iværksætte bekæmpelse på et sagligt grundlag.

2. Metoder
Der er kortlagt i alt 21 arter, som fremgår af tabel 1.
Care4Nature har systematisk gennemgået alle Furesø Kommunes kommunalt ejede arealer, samt
vandløb og kommunale søer, hvor kommunen har vedligehold indenfor 2 meterzonen. Forekomster langs veje og stier er registreret enten gående eller på cykel. I landzonen er forekomster
screenet ved langsom forbikørsel. Ved fund af en af de invasive arter, er disse indtegnet som polygoner på luftfoto eller som punkter, hvis bestanden var mindre end 10 m i diameter. Lineære
bestande, f.eks. langs stier er enten registreret som punkt, eller som polygon.
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Kortlægningen er sket ved en screening af arealerne, så der er lommer, delområder, bagsider af
bygninger og hegn, som ikke er besøgt. Det vurderes at 90% af arealet er velundersøgt og det
vurderes at 80-90% af alle bestandene er kortlagt.

Arter på EU-listen
Skyrækker
(Ailanthus altissima)

Carolina cabomba
(Cabomba caroliniana)

Smalbladet vandpest
(Elodea nuttallii)

Kæmpe-bjørneklo
(Heracleum mantegazzianum)

Hårfrugtet bjørneklo
(Heracleum persicum)

Rundlobet bjørneklo
(Heracleum
sosnowskyi)

Gul kæmpekalla
(Lysichiton americanus)

Kæmpe-balsamin
(Impatiens glandulifera)

Arter på den nationale liste
Almindelig vandpest
(Elodea canadensis)

New Zealandsk korsarve (Crassula helmsii)

Stor andemadsbregne (Azolla filiculoides)

Rynket rose (hybenrose)
(Rosa rogusa)

Glansbladet hæg
(Prunus serotina)

Japansk pileurt
(Reynoutria japonica)

Hybrid-pileurt (Reynoutria bohemica)

Kæmpe-pileurt (Reynoutria
sachalinensis)

Canadisk gyldenris
(Solidago canadensis)

Sildig gyldenris (Solidago gigantea)

Kap balsamin (Impatiens capensis)

Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora)

Øvrige problemarter
Armensk Brombær
(Rubus armeniacus)

Tabel 1: Invasive arter der er kortlagt ved denne undersøgelse. Arter på EU-listen er omfattet af
forbud mod handel, transport og frøsætning. Arter på den nationale liste er omfattet af forbud
mod handel og transport. Armensk brombær er endnu ikke optaget på en invasiv liste, men spreder sig med foruroligende hast.
Udover indtegning af bestanden, er der beskrevet en række parametre, som er af væsentlig betydning for prioriteringen og udførslen af en efterfølgende effektiv bekæmpelse. De første fire
parametre: areal, antal, trivsel og spredningsrisiko beskriver invasionen, mens: anbefalet bekæmpelsesform, tidsforbrug for optimal bekæmpelse og kommentarfelt bruges i bekæmpelsesplanen.
De første fire parametre er beskrevet nærmere i det følgende.

2.1. Areal
Ved fund af de forskellige arter er deres areal indtegnet direkte på luftfoto på en tablet. Arealerne er umiddelbart blevet vurderede på stedet i hele meter, f.eks. 3x2m. Mindste enhed er
1x1m. Ved større bestande er grænserne indtegnet og arealet er efterfølgende beregnet af kortprogrammet. Tætliggende mindre bestande, eller spredte planter i et afgrænset område, er opfattet som én bestand og det er i kommentarfeltet beskrevet om bestanden består af mindre
spredte bestande eller enkeltstående planter.
Alle vandplanter er indtegnet som punkter og det er beskrevet, hvor voldsom invasionen er.
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2.2. Antal
Antallet af planter i den enkelte bestand, er estimeret afhængig af vækstform og voksested. For
vandplanterne er forekomst blot noteret som få eller massiv forekomst. Planter med klonal
vækst som f.eks. rynket rose og pileurt er ikke optalt, her er bestandens tæthed i stedet vurderet
som lav, middel eller høj. Antallet af enkeltstående planter som småblomstret og kæmpe-balsamin er estimeret i hele runde tal efter en logaritmisk skala således at antallet af planter er angivet
i kategorierne 1-10, 10-100 osv.

2.3. Trivsel
Planternes trivsel er skønnet ud fra deres visuelle udtryk og plantens vækstvilkår. Det bruges til
vurdering af bekæmpelsens nødvendighed, hvor bestande i mindre god vækst kan prioriteres lavere, mens planter med optimale vilkår kan have brug for mere intensiv bekæmpelse. Trivsel vurderes i tre niveauer 1 lav, 2 middel og 3 høj.

2.4. Spredningsrisiko
Spredningsrisiko er en vurdering af, hvor høj risikoen er for at bestanden spreder sig til omgivende arealer. Her skønnes der ud fra hvilket spredningspotentiale den pågældende planteart
har på netop den lokalitet. Hvis en plante som japansk pileurt står omkring et gadekær, som er
helt omkredset af befæstede arealer, er spredningsrisikoen lille da japansk pileurt med sin vegetative formering ikke er i stand til at overskride en sådan barriere. Hvis japansk pileurt derimod
blev fundet som en mindre nyetableret bestand ved en sø i det åbne land, hvor bestanden kun
støder op til områder med samme miljø, som det den allerede har vist at den kan trives godt i, så
er risikoen meget høj for en spredning. Spredningsrisiko vurderes i tre niveauer, 1 lav, 2 middel
og 3 høj.
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3. Resultater
3.1 Overordnede resultater
Kortlægningen af de 21 invasive arter, har givet en række resultater, der kan bruges i fremtidig
planlægning og håndtering af de invasive arter. I det følgende gennemgås først de samlede resultater og dernæst ses der på de enkelte arter.
Kortlægning viste at invasive arter er vidt udbredt i Furesø Kommune (Kort 1). Der blev registreret i alt 749 bestande af invasive arter. Følgende 8 arter blev ikke fundet: Carolina cabomba,
smalbladet vandpest, hårfrugtet - og rundbladet bjørneklo, gul kæmpekalla, new zealandsk korsarve, stor andemads-bregne og kap balsamin.

Kort 1: Udbredelsen af de 13 invasive arter, der blev registreret ved kortlægningen.
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I tabel 2 er opgjort, hvor mange bestande af de enkelte arter der er fundet. Det ses af tabellen at
fem arter: sildig gyldenris, småblomstret balsamin, armensk brombær, rynket rose og japansk pileurt udgør 89,5% af alle fund. De resterende 8 invasive arter er kun fundet i få spredte bestande.
De mest alvorlige invasive arter, japansk og hybrid-pileurt er fundet 53 gange.
Skyrækker
Alm. vandpest
Japansk pileurt
Canadisk gyldenris
Armensk brombær

2 (0,3)
12 (1,6)
47 (6,3)
20 (2,7)
192 (25,6)

Kæmpe-bjørneklo
Rynket rose
Hybrid-pileurt
Sildig gyldenris

13 (1,7)
57 (7,6)
6 (0,8)
311 (41,5)

Kæmpe-balsamin
Glansbladet hæg
Kæmpe-pileurt
Småblomstret balsamin

10 (1,3)
14 (1,7)
2 (0,3)
63 (8,4)

Tabel 2: Antal bestande af de invasive arter der er registreret i Furesø Kommune i 2021. I parentes
er angivet den procentvise fordeling.
Værdierne i tabel 2 er omsat til en graf i figur 1. Figuren viser tydeligt at de fem arter: sildig gyldenris, småblomstret balsamin, armensk brombær, rynket rose og japansk pileurt er de dominerende invasive arter i kommunen.
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Figur 1: Viser forekomsterne fordelt procentvis på arter i Furesø Kommune.
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Ved kortlægningen blev de invasive arters trivsel vurderet. tabel 3 viser resultatet.
Sky
K-bjø K-bal AV
RR
GH
JP
HP
KP
CG
SG
SB
AB
54
50
33
28
38
50
50
80
58
51
31
46
40
17
49
36
30
17
50
20
23
35
38
100
60
33
18
36
32
33
0
0
19
14
31
Tabel 3: De invasive arters trivsel i procent. Øverste række (grøn) er lav trivsel, midterste række
(gul) er middel trivsel og nederste række (rød) er høj trivsel. For at lave en overskuelig oversigt, er
alle arterne forkortet med initialerne, dog er skyrækker angivet som ”Sky”, kæmpe-bjørneklo som
”K-bjø” og kæmpe-balsamin som ”K-bal”.

Trivsel
Lav

18%

Middel

Høj

33%

49%

Figur 2: De invasive arters trivsel er her illustreret med rynket roses trivsel. Det
generelle billede for de invasive arter er, at de trives godt.

På figur 2 er trivsel for rynket rose illustreret. Generelt trives de invasive arter godt og typisk har
mere end halvdelen af bestandene middel til høj trivsel. For de fleste arter er nye bestande under
etablering, disse består af mindre planter eller spæde skud, hvorfor trivslen er vurderet lav. De
bestande der allerede er etableret trives godt, medmindre der sker en aktiv bekæmpelse. Således
er trivsel lav for kæmpe-bjørneklo (54%) og sildig gyldenris (58%) og canadisk gyldenris (80%), da
de 3 arter bekæmpes. For alm. vandpest har 50% af fundene lav trivsel, hvilket skyldes at knap
halvdelen af alle fund er opskyl på bredden af Søndersø. At halvdelen af hybrid-pileurt (50%) og
kæmpe-pileurt (50%) bestandene har lav trivsel, skyldes at bestandene vokser i skov, eller vokser
ud fra haver.
Udover trivsel blev de invasive arters spredningsrisiko også vurderet under kortlægningen. Tabel
4 viser resultatet og på figur 3 er spredningsrisiko for rynket rose illustreret.
Spredningsrisikoen er ikke vurderet for kæmpe-bjørneklo, sildig og canadisk gyldenris og armensk
brombær. Spredningsrisikoen kan umiddelbar synes lav, da invasive arter er potente planter må
en god spredning formodes. Kun for kæmpe-balsamin og glansbladet hæg har mere end
halvdelen af alle bestande mellem-høj spredning. Mange af rynket rose bestandene står i
vejrabatter der slås og mange af pileurt bestandene vokser ud fra private med få skud, eller er
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nyetablerede eller bekæmpede bestande, alt sammen faktorer der lægger en dæmper på
spredningen.
Sky
K-bjø K-bal AV
RR
GH
JP
HP
KP
CG
SG
SB
AB
10
50
60
43
51
50
100
52
60
0
36
28
23
0
0
32
100
30
50
4
29
26
50
0
16
Tabel 4: De invasive arters spredningsrisiko i procent. Øverste række (grøn) er lav
spredningsrisiko, midterste række (gul) er middel spredningsrisiko og nederste række (rød) er høj
spredningsrisiko. For at lave en overskuelig oversigt, er alle arterne forkortet med initialerne, dog
er skyrækker angivet som ”Sky”, kæmpe-bjørneklo som ”K-bjø” og kæmpe-balsamin som ”K-bal”.

Figur 3. Alle de invasive arters bestande har risiko for at sprede sig til
andre arealer, her illustreret med rynket roses spredningsrisiko.
Ved at kombinere trivsel og spredningsrisiko, fås et mål for, i hvor alvorlig invasionen er. En alvorlig invasion er en bestand som både trives og let spredes, hvilket kategoriseres som 3, mindre alvorligt kategoriseres som 2, mens en bestand der mistrives og har ringe spredning kategoriseres
1. I tabel 5 vises resultatet af invasionens alvorlighed for de enkelte arter, mens at invasionens
alvorlighed er illustreret med japansk pileurt i figur 4.
Sky
K-bjø K-bal AV
RR
GH
JP
HP
KP
CG
SG
SB
AB
50
33
28
34
50
50
46
50
0
53
43
32
0
50
35
100
50
50
14
29
34
50
0
19
Tabel 5: Graden af invasionens alvorlighed i procent. Øverste række (grøn) er lav alvorlighed,
midterste række (gul) er middel alvorlighed og nederste række (rød) er høj alvorlighed. For at
lave en overskuelig oversigt, er alle arterne forkortet med initialerne, dog er skyrækker angivet
som ”Sky”, kæmpe-bjørneklo som ”K-bjø” og kæmpe-balsamin som ”K-bal”.
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Invasionens alvorlighed er lav i halvdelen af bestandene for alm. vandpest, hybrid-pileurt og
kæmpe-pileurt, samt småblomstret balsamin. Alm. vandpest har lav trivsel grundet de mange opskyllede planter på Søndersøs bred. En anden måde at anskue Søndersø på er at hele søen er
voldsomt inficeret med de mange fund, og i så fald ville alle fundene af alm. vandpest have en høj
grad af alvorlighed. Hybrid- og kæmpe-pileurt er forklaret under spredningsrisiko, mens at forklaringen på at halvdelen af småblomstret balsamins bestande har lav alvorlighed, hænger sammen
med en del fund af små eller nyetablerede bestande, som ikke er alvorlige endnu.

Invasionsgradens alvorlighed
Lav

Middel

34%

Høj

34%

32%

På figur 4 er invasionsgradens alvorlighed illustreret for japansk pileurt.
Alle bestande af kæmpe-balsamin har middel-høj alvorlighed i invasionsgraden, mens ca. 70% af
glansbladet hæg, rynket rose og japansk pileurt har middel-høj alvorlighed i invasionsgraden.
Dette indikerer at Furesø Kommune står overfor en stor udfordring.

3.2 Spredningsmønstre og forekomster
Generelt set er de kommunale arealer i Furesø Kommune og flere vandløb hårdt ramt af de undersøgte invasive arter. Og kommunen står med en meget stor udfordring, som vokser år for år.
Ikke mange kommunale arealer er fri for invasive arter og arealerne på kort 1 uden invasive arter
er hovedsageligt privat, hvor der ikke er screenet for invasive arter.
I de efterfølgende afsnit vurderes invasionen for de enkelte arter.
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3.2.1 Skyrækker
Udbredelsen af skyrækker er stærkt begrænset i kommunen og planten er kun fundet 2 steder i
Hareskovby. Begge fund er plantede træer på forpladsen ved Hareskov Skole. Skyrækker er ikke
et problem i Furesø Kommune. De plantede træer kan relativt let fjernes og da arten ikke længere må sælges og den ikke er set i stor stil i private haver, må det klart forventes at arten ikke
kommer til at skabe problemer på lang sigt.

Kort 2: Udbredelsen af skyrækker
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3.2.2 Kæmpe-bjørneklo
Planten har været bekæmpet igennem mange år og findes nu meget spredt i kommunen, typisk i
meget små forekomster. De foregående års bekæmpelse må anses for at være vellykket. Ingen
planter med skærme er fundet. Flere mindre vegetative forekomster er set langs Bundså og Værebro Å, i den sydvestlige del af kommunen. I den nordlige del af kommunen er set enkelte forekomster med få skud, fortrinsvis langs større veje, fx Slangerupvej og Hillerødmotorvejen. En lille
gruppe planter vokser ved Frederiksborgvej. På støjvolden mod Bistrupvej i Fuglsangpark er set
flere planter i tæt krat. En del vegetative planter er set i pilekrat ved Farum Enghave lidt nord for
Furesø. De øvrige forekomster er fundet i mindre grønne områder. I Værløse By og ved Bavnebjerg er få skud set i mose eller ved en søbred. I en mindre træbeplantning nord for Dalsø Park
er ligeledes set få skud.

Kort 3: Udbredelsen af kæmpe-bjørneklo
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3.2.3 Balsamin arter
Småblomstret balsamin
Mange forekomster af planten ses fortrinsvis i skov- og moseområder. Men planten findes også
nær eller langs skovbryn, fx syd for Farum Sø, vest for Lille Hareskov og nord for Jonstrup. Særligt
mange forekomster ses langs bredderne af Søndersø, hvor en bestand rummer ca. 10.000 planter. Herudover er mange fund gjort nord for Farum Sø og i Oremosen ved Bundså. I den nordvestlige del af kommunen ses flere forekomster langs skovveje. Ved Bromosevej og Jonstrup ses bestande på ca. 10.000 planter langs skovbryn. En typisk forekomst er på 1-100 planter. 6 bestande
er på 1000-2000 planter. Der skal en væsentlig indsats til for at udrydde planten.
Kæmpe-balsamin
Planten er ikke ret udbredt i kommunen. Ved den nordlige bred af Farum Sø og Furesø ses dog
flere forekomster i skov- og moseområder. Den største forekomst (ca. 1000 planter) findes i skovbevokset mose lidt øst for Skovvænget (nord for Farum Sø). Nord for Furesø ses en stor forekomst (ca. 500 planter) ved et bådhus. De øvrige forekomster nord for søerne er på ca. 10-100
planter. Det er realistisk at udrydde kæmpe-balsamin inden for 5 år med en målrettet indsats.
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Kort 4: Udbredelsen af kæmpe-balsamin og småblomstret balsamin

3.2.4 Alm. vandpest
Planten er sporadisk forekommende i mindre småsøer i Farum, fx i en park og et regnvandsbassin. Den vokser tæt i en sø ved Farum Kaserne, samt tæt eller sparsomt i småsøer ved Ryget
Skovby vest for Værløse. En del opskyllede planter er set langs den nordlige bred af Søndersø.
Tæpper af planten er set flere steder i Jonstrup Å.
Alm. vandpest findes kun i et fåtal af kommunens søer og det kræver hovedsageligt omtanke at
forhindre yderligere spredning til andre søer. Forekomsten i Søndersø, hvor fra den spredes til
Tibberup Å og forekomsten i Jonstrup Å, som løber ud i Værebro Å (og Roskilde Fjord) vækker bekymring. Desværre findes der ingen brugbare metoder til at standse denne spredning.

Kort 5: Udbredelsen af alm. vandpest
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3.2.5 Rynket rose
Rynket rose er i mange tilfælde udplantet og sat som f.eks. hække eller busketter ved institutioner, men optræder også forvildet. Planten er let spredt langs veje i parcelhuskvarterer i Værløse,
Farum, Kirke Værløse og Hareskovby, samt ved idrætsanlæg. Planten ses også let spredt langs
Frederiksborgvej og i mindre grad langs Slangerup- og Bistrupvej. Rynket rose har forvildet sig til
vejrabatter fra haver og hække. De fleste forekomster er under 50 m2. 5 forekomster i Furesø
Kommune er 100 m2 eller derover, fx en bestand på et overdrev ved Gretesholm. Den største bestand vokser i en park nord for Farum Midtpunkt (ca. 700 m2). Langs det vestlige skovbryn af Nørreskov vokser planten også let spredt. Det vil kræve en større indsats at udrydde rynket rose i Furesø Kommune, men langt de fleste bestande står ved arealer der i forvejen slås, så meget af bekæmpelsen kan klares ved en justering af slåningen.

Kort 6: Udbredelsen af rynket rose
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3.2.6 Glansbladet hæg
I Farum er fundet enkelte træer eller mindre grupper af træer. Mellem sportsbaner ved Solvang
hallen er en forekomst i eksisterende beplantning og opvækst er set på en græsskråning. I Fuglsangpark er plantet flere vejtræer. I Værløse findes flere grupper af træer let spredt langs Fiskebækvej. Vest for Nørreskov er enkelte træer set i brynet af en skov langs Hillerødmotorvejen. Invasionen af glansbladet hæg i Furesø Kommune er begrænset. Det er realistisk at udrydde planten inden for 5 år med en dedikeret indsats.

Kort 7: Udbredelsen af glansbladet hæg
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3.2.7 Pileurt arter
Japansk pileurt:
Nord for Farum er flere store forekomster, særligt langs Frederiksborgvej og Trevangsvej. Mange
bestande er dog endnu under 100 m2. I Værløse findes flere mindre forekomster Grønne arealer
ved skoler og idrætsanlæg i Kirke Værløse, Hareskovby og Jonstrup rummer flere mindre forekomster (få m2). De 47 bestande vil samlet koste mange millioner at udrydde og der må forventes
mere end 10 års indsats.
Hybrid-pileurt:
Planten findes i større bestand langs Bregnerødvej og i vejgrøft ved Trevangsvej (50 m2). Enkelte
forekomster er set i et grønt område syd for Farum Idrætsanlæg (op til 20 m2). To mindre forekomster er set langs Værebro Å (op til 10 m2). De 6 bestande vil kræve en stor indsats at udrydde.
Kæmpe-pileurt:
Planten er set ved bredden af Værebro Å (20 skud) og i kant af skov langs Hillerødmotorvejen.
Den kan relativt let udryddes.

Kort 8: Udbredelsen af japansk pileurt, hybrid-pileurt og kæmpe-pileurt.
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3.2.8 Gyldenris arter
Med 20 fund af canadisk gyldenris og 311 fund af sildig gyldenris, er de to gyldenrisarter samlet
klart den mest forekommende invasive art i Furesø Kommune. Det vil ikke give mening at remse
findestederne op, for den findes overalt. Gyldenris har været bekæmpet i kommunen siden 2012
og med de mange fund i 2021 er det tydeligt at indsatsen har været utilstrækkelig.
Der er to hovedårsager til at gyldenris ikke er bekæmpet tilstrækkeligt. For det første er mange
bestande bekæmpet maskinelt ved slåning, hvor maskinen i flere tilfælde blot har lagt planterne
ned og uden at der er fulgt op manuelt med slåning af skæve hjørner, i træer og krat mv. Og for
det andet så sker der meget lille bekæmpelse på statslige og private naboarealer, hvilket betyder
at der hele tiden sker en reinvasion på bekæmpede arealer og på nye områder.
Skal bekæmpelsen af gyldenris i fremtiden være mere succesfuld, skal metoden revurderes og
der skal lægges større pres på, for at få alle lodsejere i kommunen til at løfte i samlet flok.
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Kort 9: Udbredelsen af sildig gyldenris og canadisk gyldenris

3.2.9 Armensk brombær
Med 192 fund er planten vidt udbredt med bestande over alt på de kommunale arealer. Rigtig
mange fund er nyetablerede enkelte skud i hegn, hække og krat, og hovedparten af bestandene
er under 100 m2, men der er også meget store bestande, f.eks. 3. 000 m2 langs den nordlige bred
af Søndersø.
Invasionen af armensk brombær må anses at være meget alvorlig og da planten er svær at udrydde, må der forventes høje omkostninger i fremtiden til bekæmpelse.

Kort 10: Udbredelsen af armensk brombær
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4. Konklusion
Furesø Kommune står med en stor udfordring i at håndtere de invasive arter i fremtiden. Af de 21
eftersøgte arter blev de 13 fundet, i alt 749 bestande. Enkelte arter blev fundet i meget lille antal,
mens der blev fundet flere hundrede bestande af 2 arter og det samlede billede er at der er tale
om en alvorlig invasion.
I 2011 og 2012 blev en række arter i Furesø Kommune kortlagt og det er relevant at sammenligne
de gamle fund med de nye.








Trods 10 års intensiv bekæmpelse er gyldenris stadigvæk vidt udbredt i Furesø Kommune.
Antallet af kæmpe-balsamin er 5-doblet fra 2 til 10 bestande.
Japansk pileurt er forøget 34% fra 35 til 47 bestande
Hybrid-pileurt er øget fra 0 til 6 bestande
Kæmpe-pileurt er stabilt med 2 bestande
Småblomstret balsamin er forøget 370% fra 17 til 63 bestande
Armensk brombær er forøget 252% fra 76 til 192 bestande

Disse tal taler deres eget sprog og det er tydeligt for enhver at problemet forøges markant, hvis
ikke der målrettet gribes ind. Det mest positive er at kæmpe-bjørneklo kun blev fundet i 13 bestande og typisk kun med ganske få planter, her har indsatsen nyttet, ikke mindst fordi lovgivning
har sikret at private også har bekæmpet på egen grund.
Med kortlægningen har Furesø Kommune fået et overblik over invasionens omfang og med den
medfølgende bekæmpelsesplan, har de fået et værktøj til at håndtere de invasive arter og iværksætte bekæmpelse. Der er dog stadigvæk et stykke vej til succesfuld bekæmpelse.
Med en så alvorlig invasion er der behov for at forøge budgetterne til bekæmpelse markant. Med
det forholdsvist store antal invasive arter vil der være behov for at efteruddanne personale, for
at sikre tilstrækkeligt kendskab til arterne og bekæmpelsesmetoderne og derved sikre effektiv
bekæmpelse. På det administrative plan kræves grundig planlægning, hvis det ønskes at iværksætte bekæmpelse af alle 749 bestande samtidig. Og der skal gøres en stor indsats for at informere og inddrage kommunens borgere, da kommunen ikke kan løfte opgaven alene uden at der
samtidig bekæmpes på naboarealerne.
Det anbefales at starte med at bekæmpe hybrid- og japansk pileurt, da disse er langt de dyreste
arter at bekæmpe og da de aktivt spredes uagtsomt ved igangværende rabatklipning. Gyldenris
bekæmpelsen skal intensiveres og bjørneklo skal som minimum fortsætte uændret. Bekæmpelse
af armensk brombær bør iværksættes på alle lettilgængelige arealer. Kæmpe-balsamin må ikke
være frøsættende, så en bekæmpelse skal iværksættes. De øvrige arter har lavere prioritet i første omgang, men må især for småblomstret balsamin forventes at forøge udbredelsen, hvis der
ikke påbegyndes bekæmpelse.
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