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Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 

Naturbeskyttelse 

Att.: Jens Frydenberg  

jfryd@mst.dk 

Kopi til mst@mst.dk 

Høring over ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående udkast til bekendtgørelse i høring med frist den 

2. juni 2017. Organisationen har følgende bemærkninger: 

 

I forbindelse med, at der med ændring af lov om drift af landbrugsjorder, som forventes vedtaget 

den 1. juni 2017 (Opfølgning på Frikommuneforsøget 2012 – 2015), gives mulighed for, at 

kommunerne kan udføre bekæmpelse af bjørneklo for lodsejers regning, er det helt afgørende, at 

der fastlægges en klar proces, der sikrer den størst mulige dialog og inddragelse af lodsejere. Dette 

gælder både i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse af indsatsplan, ved varsling og 

udstedelse af eventuelle påbud og i forbindelse med, at kommunen i sidste ende vælger at udføre 

bekæmpelsen på privatejede arealer for lodsejers regning.  

 

En sådan proces bør fremgå af bekendtgørelsen og uddybes i vejledning, således at der ikke 

opstår tvivl om, hvordan kommunerne skal inddrage de berørte lodsejere.  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: 

 

§ 5, stk. 1 og 2: 

Det bør af enten bekendtgørelse eller vejledning fremgå tydeligt, hvilke retningslinjer der gælder for 

kommunernes udstedelse af påbud om bekæmpelse – herunder retningslinjer for varsling og 

udarbejdelse af påbud. 

 

Af høringsnotat af 9. februar 2017 over forslag til ændring af lov om drift af landbrugsjorder m.v. 

(opfølgning på Frikommuneforsøget 2012 – 2015) fremgår det, at reglerne om varsling og 

udstedelse af påbud fremgår af ”Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven 

og Byggeloven (maj 2007)” og at disse regler også gælder i forbindelse med bekæmpelse af 

bjørneklo. 

 

Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse henstille til, at der i bekendtgørelsen henvises til disse 

bestemmelser og at de beskrives udførligt i en vejledning til kommunerne vedr. bjørneklo. 

 

Det bør endvidere være et krav til kommunerne, at de, forud for bekæmpelse, oplyser lodsejer om, 

hvornår en evt. bekæmpelse vil blive gennemført, og hvordan de påtænker at gennemføre den. 

 

§ 5, stk. 3: 

Det er positivt, at det som noget nyt indføres, at kommunen alene kan foretage bekæmpelse for 

lodsejers regning, hvis den har igangsat bekæmpelse på egne arealer. Dette vil være med til at 

styrke lodsejeres retsfølelse.  
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§ 5, stk. 4: 

Landbrug & Fødevarer finder, at der bør være krav til, at kommunerne skal dokumentere de 

faktiske udgifter til bekæmpelse for lodsejers regning, således at der ikke som standard opkræves 

maksimumprisen på 3,81 kr. / kvadratmeter (2016-priser).  

 

I høringsnotatet af 9. februar 2017 fremgår det, at Miljø- og Fødevareministeriet er enig i, at 

kommunen skal dokumentere sine faktiske udgifter. 

 

På denne baggrund bør kravet fremgå af bekendtgørelsen, ligesom det bør fremgå, at kommunen 

skal vælge den bedste og billigste metode til bekæmpelse. 

 

§ 7: 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at bekendtgørelsen foreslås ændret, således at det ikke 

længere vil være muligt for borgerne at ifalde bødestraf for overtrædelse af et kommunalt udstedt 

påbud.  

 

I den forbindelse bør det sikres, at de der er omfattet af indsatsplaner fra før 1. juli 2017, ved 

eventuelle overtrædelser ikke sanktioneres hårdere end de, der omfattes af indsatsplaner fremover. 

Således bør det f.eks. sikres at politianmeldelse og bøder ved forsømmelser ikke kan forekomme. 
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