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Introduktion
Care4Nature har i efteråret og vinteren 2010-2011 bistået Furesø Kommune med at kortlægge gyldenris i
hele kommunen. Kortlægningen skal danne grundlag
for at kommunen efterfølgende kan planlægge bekæmpelsen af gyldenris på kommunale arealer og koordinere denne indsats med øvrige lodsejere.

Metoder
Care4Nature har systematisk gennemgået Furesø
Kommune og opsøgt alle potentielle voksesteder for
gyldenris. Alle veje og stier i kommunen er gennemgået. I landzone er alle naturområder besøgt og åer gennemgået. I byzone er ruderater, industrigrunde og parker mm opsøgt, mens forekomster i private haver, kun
er registreret, hvis de er synlige fra vejen.
Ved fund af gyldenris er disse indtegnet som polygoner
på luftfoto. Gyldenrisbestande mindre end 10 m i diameter (78,5 m2), er registreret som et punkt enten med
en håndholdt gps eller indtegnet på luftfoto.
Undtagelser fra disse metoder er statsskov nord/øst for
jernbanen og Hareskov By, hvor små veje og stier ikke
er undersøgt lige så grundigt som resten af kommunen.
Bestande langs jernbanen er noteret så vidt muligt fra
toget med en håndholdt gps og motorvejsstrækning er
undersøgt ved langsom kørsel i myldretiden.
Udover indtegning af bestanden, har Care4Nature beskrevet en række parametre for bestanden, som er af
væsentlig betydning for den efterfølgende planlægning
og bekæmpelse. Parametrene er beskrevet nærmere i
det følgende:
1. Spredningsrisiko (høj/middel/lav)
Spredningsrisiko er en vurdering af, i hvor høj grad
bestanden udgør en risiko for at sprede sig til omgivende arealer. Gyldenris spreder sig årligt med ca.
30 cm i alle retninger via rodskud og kan derudover
spredes milevidt med dens mælkebøtte lignende frø.
Vurderingen af spredningsrisiko er alene relateret til
risiko for frøspredningen. Denne risiko hænger i høj
grad sammen med voksestedet (spredes let på åbne
arealer og dårligt i f.eks. tæt skov) og i nogen grad
med bestandsstørrelsen (jo flere planter, jo flere frø)

og til dels også det omgivende landskab (er der åbninger og gode spirebetingelser i nærheden).
Spredningsrisiko vurderes i tre niveauer, høj, middel
og lav.
• Høj (H) angiver at frø fra bestanden med stor sandsynlighed vil medføre nye bestande indenfor få år.
• Mellem (M) angiver at frø fra bestanden med nogen
sandsynlighed vil medføre nye bestande indenfor
få-flere år.
• Lav (L) angiver at bestanden ikke umiddelbart
spreder sig med frø.
Et par eksempler på typiske bestande med
høj/mellem/lav spredning.
Høj – bestand på brakmark; langs større vej; i skov
med rydning i nærheden
Mellem – bestand i højstaudeeng; bestande med
ringe vindeksponering
Lav – bestand midt i skov; bestand i lysning i tæt
pilekrat eller tilgroet mose; små eller nyetablerede
bestande.
Bemærk at der ofte kan være afvigelser fra de
ovenfor nævnte eksempler, f.eks. har en nyetableret
bestand på en gravhøj i åbent landskab en høj
spredningsrisiko, så spredningsrisikoen er altid en
vurdering der bygger på flere faktorer, som er specifikke for den enkelte bestand. Effektivt bekæmpede bestande er angivet som lav spredningsrisiko.
2. Hidtidige bekæmpelsestiltag (slåning/græsning/ingen)
For alle bestande er det blevet vurderet om de har
været bekæmpet i år. Bekæmpelse vurderes i tre kategorier slåning(S)/græsning(G)/ingen, som er
umiddelbart forståelige. Ingen bekæmpelse er noteret som blankt felt. Såfremt andre bekæmpelsestiltag
observeres som f.eks. opgravning, sprøjtning mm, er
dette angivet i noterne. Hvis der har været slået ineffektivt (f.eks. arealet er slået, men kanterne mangler), er det angivet som 0/S.
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3. Bestandstæthed (tæt/samlet/spredt)
Som udgangspunkt er en gyldenris bestand tæt med
op til 110 skud pr m2 i veletablerede bestande. Ofte
vil man dog se at et ensartet område, f.eks. en eng,
en motorvejsafkørsel eller en brakmark består af flere individuelle bestande som står tæt, samlet eller
spredt over et større område. Da bekæmpelsen af
sådanne bestande er uafhængig af antallet af bestande, er bestandstætheden vurderet som
tæt/samlet/spredt.
• Tæt (T) bruges stort set altid for punktangivelser
(bestande < 10m i diameter), i sjældne tilfælde kan
et punkt godt bestå af et par mindre bestande. Når

tæt bruges om polygoner er der tale om monokulturer af gyldenris, som er velafgrænset.
• Samlet (SA) bruges om større (eller mange små)
bestande der ligger tæt på hinanden. I en ”samlet”
bestand er arealet af den oprindelige vegetation typisk mindre end arealet af gyldenris.
•

Spredt (SP) er typisk mange små eller mellemstore
bestande (typisk mindre end 10 m i diameter) som
er spredt over et større område. I den spredte bestand vil arealet af de oprindelige planter typisk være større til meget større end arealet af gyldenris.

Billede 1 Eksempel på spredt bestand på brakmark ved nyttehaverne ved Jonstrupvangvej.

De tre bestandsparametre: spredningsrisiko, hidtidig bekæmpelsestiltag og bestandstæthed er vurderet for alle bestande, uanset hvor de vokser. En
fjerde parameter vedrørende bekæmpelsesmetode
er kun vurderet for kommunale arealer og Spildevand A/S, og bruges både til at planlægge indsatsen og til at anslå tidsforbruget til bekæmpelsesindsatsen.

• håndholdt enten le eller buskrydder
• maskine fingerklipper, slagleklipper eller andre
motoriserede maskiner på hjul.

4. Tidsforbrug til optimal bekæmpelse (håndholdt/maskine)
På kommunale arealer er den optimale bekæmpelse vurderet for den enkelte bestand, og det er
anslået hvor lang tid bekæmpelsen vil tage det
første år. Bekæmpelsesmetoderne som benyttes
er:
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Vurderingen af den optimale bekæmpelsesmetode
bygger på en vægtning af en række parametre, som
bestandsstørrelse og -tæthed, voksested (græsland/skov/sump/skråning) og tilgængelighed (kan en
maskine transporteres ud til bestanden og kan det
svare sig).
Tidsforbruget er et mål for, hvor lang tid det tager at
slå bestanden. Står bestanden spredt, angiver tiden
slåningen af delbestandene og transport mellem bestandens delbestande.
Der er i tidsforbruget ikke indregnet transport hen til
bestanden, rydning ind til bestanden og klargøring før
slåning (fældning af træer og buske), skærpning af le
eller andre ”tidsrøvere” og det er vigtigt at Furesø
Kommunen inddrager disse som en omkostning, når
bekæmpelsen skal budgetteres og planlægges.
Tidsforbruget er angivet ud fra at der kan slås 1 m2
pr. minut med håndholdt og 40 m2 pr min med maskine (hastighed 40m/min (~2,5 km/t) med 1m bredt
skær). Tidsforbruget er angivet i timer som 0,1; 0,25;
0,5; 1; 2; 3 osv. Særligt for værdien 0,1 gælder at det
er ganske små nyetablerede bestande, som det vil
tage ganske få minutter at slå (maks. ca. 6 min).
Eksempler på tidsforbruget i bestande:
• 50m2 på vanskeligt tilgængelig eng: håndholdt 1
time, maskine 0 time

• 5.000m2 spredt bestand i mose med sti system,
reelt er bestanden ca. på 2.000 m2, som står i
spredte småbestande med mange træer og sump:
håndholdt 25 timer maskine 2 timer. De mange
træer og den bløde bund gør det svært for maskinen at komme til, men så stor en del af bestanden
som muligt forsøges slået maskinelt, mens resten
tages i hånden. Optimalt skulle maskinen kunne
klare det hele på godt 2 timer, men de mange træer og sumpen forhindrer dette.
Udover disse fire beskrivende parametre, tages små
beskrivende noter efter behov. Endvidere noteres det
om kommunale bestande, vokser på både kommunal
og privat grund, dette registreres vha. et særligt GISlag som indeholder de private lodsejeres matrikeloplysninger. Private nabomatrikler som ligger tæt på
kommunale bestande og som også har bestande med
gyldenris indgår også i dette lag, med henblik på at
koordinere gyldenrisbekæmpelsen.
Kortlægningen er foretaget af Hans Wernberg, Charlotte Rosenblad Ralund og Anders Juel, alle fra Care4Nature.
Alle registreringer er indtegnet som et GIS-lag med
polygoner/punkter over forekomsterne. Dette lag hører sammen med en MapInfo tabel, hvori er angivet
alle de ovenstående bestandsparametre, samt registreringsdato for hver enkel bestand. Et udsnit fra den
tilhørende MapInfo tabel kan ses i tabel 1.

• 50m2 på eng nær cykelsti med slået rabatter:
håndholdt 0 time, maskine 0,1 time. Normal vil
en bestand på 50m2 anbefales til håndholdt slåning, men når nu en maskine jævnlig kører lige
forbi, bør denne benyttes.
• 500m2 på eng med mange træer og fornuftig tilgængelighed: håndholdt 1 time, maskine 0,5 time.
Optimalt skulle maskinen kunne klare det hele på
15 min, men de mange træer forsinker slåningen
og der skal suppleres med håndholdt for at slå
planterne under træerne, hvor maskinen ikke kan
komme til.
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ID

123
124
131

Dato

Sprednings- Hidtidig
Bestands- Tidsforbrug
risiko
bekæmpelse tæthed
Optimal bekæmpelse
håndholdt
19.10.10 H
S
SP
19.10.10 H
S
SA
2
19.10.10 M
T
0,1

Tidsforbrug Areal i m2 Kommentar
Optimal
bekæmpelse
Maskine
71
3
7.187
På skrænt

Tabel 1 Udsnit fra den tilhørende MapInfo tabel, bemærk at 0 værdier ikke angives og at arealer ikke beregnes for punkter.

Resultater
Antal bestande
Af tabel 2 ses det at størstedelen af gyldenrisbestandene i Furesø Kommune består af mindre bestande på
under 10 m i diameter (78,5 m2),
og at 1 % af bestandene er over en ha (10.000 m2) i
størrelse.
Flere af disse meget store bestande er dog kun med
spredt forekomst af gyldenris, men størstedelen er
under etablering, og kan blive store problemområder
i løbet af ganske få år, eksempelvis brakmark ved
Stavnsholt Gydevej (se billede 2)

Bestand str. (m2)
<78,5
78,5-1000
1000-10.000
>10.000
I alt

Antal %
1312
75
318
18
96
22
1748

6
1
100

Tabel 2 Antal bestande og bestandsstørrelse
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Billede 2 Spredt bestand af gyldenris på privatejet brakmark ved Stavnsholt Gydevej med stor risiko for at blive et fremtidigt
problemområde. Syd for ses dele af to spredte bestande i nåleplantager.

I andre af de store spredte gyldenrisbestande er der
ikke fare for, at gyldenris bliver dominerende. Det
gælder f.eks. Haveforening Rørmosen, hvor planten
vokser spredt i foreningen i velafgrænsede bede og

haver (billede 3) samt i nåleplantager, hvor gyldenris
har inficeret plantagen og den pga. skygge ikke har
mulighed for at blive dominerende og spreder sig
minimalt uden for plantagen (billede 2).

Billede 3 Kommunalt ejet spredt gyldenrisbestand i haveforeningen Rørmosen og stor privat ejet samlet gyldenrisbestand vest
for Nordvangsgyden.
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Antal kommunale bestande
Der er registreret 366 kommunale bestande. Det vil
sige at 21 % af det samlede antal bestande i Furesø
Kommune er kommunalt ejede. Af store kommunale
bestande kan nævnes en spredt bestand ved genbrugsstationen i Værløse, Ballerupvej (billede 4),

flere kommunalt ejede bestande mellem Slangerupvej
og Frederiksborgvej, størstedelen slået, (billede 5)
samt en delvist kommunalt ejet bestand ved Slangerupvej (350m øst for Lillevangsvej) (billede 6).

Billede 4 Kommunalt ejet spredt gyldenrisbestand ved genbrugsstationen i Værløse, Ballerupvej.

Billede 5 Flere kommunalt ejede gyldenrisbestande mellem Slangerupvej og Frederiksborgvej, delvist slået.
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Billede 6 Delvis kommunalt ejet gyldenrisbestand ved Slangerupvej (350m øst for Lillevangsvej)

Bekæmpelse
Generelt bliver størstedelen af gyldenris bestandene i
Furesø Kommune ikke bekæmpet, kun knap 7 % af
bestandene er enten slået eller græsset. Det vurderes
at Furesø Kommune har stået for størstedelen af den
nuværende bekæmpelse, i samarbejde med frivillige
grupper og enkeltpersoner. Mange private grundejere
har ikke bekæmpet gyldenris dog med enkelte undtagelser, herunder flyvestationen. Trods dette er ca. 84
% af de kommunale bestande ikke blevet bekæmpet i
år.
Bekæmpelse af kommunale bestande
Det anslåede totale antal kommunale arbejdstimer der
skal bruges til at slå gyldenris er 138 timer i 2011,
hvoraf de 56 t. anbefales at være maskinelt og 82 t.
anbefales at være med le eller buskrydder. Det skal
pointeres at disse timer er ren bekæmpelsestid til at
slå udelukkende gyldenris. Der er ikke medregnet
transport hen til bestandene eller tid til at slå vegetationen mellem spredte gyldenrisbestande osv.

Til gengæld er der medregnet ekstra bekæmpelsestid
på skråninger og i krat, hvor bekæmpelsen forventes
at være langsommere (ifølge metodebeskrivelsen).
Udbredelse
Gyldenris er vidt udbredt i Furesø kommune (billede
7). Udbredelsen lader til at følge bebyggelsen og vejnettet i kommunen. De områder som har størst problemer med gyldenris er forsømte boliggrunde, braklagte marker og områder i forbindelse med vejanlæg.
Med andre ord er det lysåbne områder uden drift som
er værst inficeret.
De mindst gyldenris-inficerede områder i Furesø
Kommune er tætte skove og landbrugsarealer i omdrift. Til gengæld har gyldenris inficeret store rydninger i bl.a. Jonstrupvang (se billede 8) og er ofte
registreret i markkanter og -skel.
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Billede 7 Oversigt over gyldenrisbestande i Furesø Kommune, vist med rødt.
Bemærk skovområde Nord for Hareskov By er ikke kortlagt.

I forhold til de 500x500 m (2,5 ha) kort, som blev
benyttet i registreringen af gyldenris, er det kun 15 %
af disse som ikke indeholder gyldenris. Det betyder,
at hvis man tilfældigt udvælger 2,5 ha i Furesø
Kommune, er der 85 % sandsynlighed for, at der
vokser gyldenris på arealet. I disse tal indgår kort
hvor arealet delvist ligger uden for kommunegrænsen
eller delvist er søareal, men kort hvor hele arealet er
søareal indgår ikke.

Spredning
Eftersom gyldenris ofte vokser i lysåbne områder og
langs vejkanter, har langt de fleste bestande en høj
spredningsrisiko (75 %). Store bestande med mange
planter og dermed stor frøproduktion er også kategoriseret som høj spredningsrisiko. Lav spredningsrisiko forekommer kun i 5 % af bestandene og er udelukkende registreret i tætte krat og hvis bestandene er
effektivt bekæmpet, så der ikke er frøproduktion.
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Store private bestande
Fire områder anses som nuværende problemområder
med store sammenhængende bestande (dækning af
gyldenris på over 50 % af arealet). Det er følgende
områder: vest for Nordvangsgyden (privat grund),

(billede 3), forladt gartneri på Løvfaldsvej (privat
grund), (billede 8), rydning i Jonstrupvang, syd for
Walgerholm, (Naturstyrelsen), (billede 9) og strækning langs motorvej ved afkørsel Værløse (billede
10).

Billede 8 Store private samlede gyldenrisbestande ved forladt gartneri på Løvfaldsvej.

Billede 9 Stor samlet gyldenrisbestand i Jonstrupvang (syd for Walgerholm).
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Billede 10 Stor samlet gyldenrisbestand ved motorvejsafkørsel Værløse, delvis kommunalt ejet.

Alle disse bestande har stor spredningsrisiko og der
bør fokuseres på disse for at få gyldenris under kontrol her.
Nabo-matrikler til kommunale bestande
Af de 366 kommunale bestande er der 57 bestande,
som vokser henover skel og ind på private arealer.
Endvidere er der en række bestande hvor det kan være svært, at skelne om bestanden tilhører kommunen
eller en anden grundejer. Disse bestande bekæmpes
mest fornuftigt i samarbejde mellem kommunen og
den anden grundejer.

Konklusion
Invasionen af gyldenris i Furesø Kommune er meget
fremskreden. I 85 % af kommunen findes planten, og
i størstedelen af bestandene foregår der ingen bekæmpelse, hvorfor planten er under aktiv spredning
og hvert år indtager nye områder. Selvom gyldenris
findes i næsten hele Danmark, er der ingen tvivl om,
at Furesø Kommune er en af de hårdest ramte kommuner.

Billede 11 Udbredelseskort for Sildig Gyldenris i Danmark
baseret fra data fra Flora Danica (1991-2007). Efter Kollmann, J. et al. (2010): Invasive plantearter i Danmark. Biofolia.
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Selvom invasionsgraden er ganske alvorlig, er der et
stort potentiale for at hindre yderligere spredning de
kommende år. Langt de fleste (75%) af bestandene er
små og kan med fordel bekæmpes inden de bliver
store og veletablerede.
Da gyldenris har et højt spredningspotentiale anbefales det at slåning iværksættes på flest mulige bestande. Ved at slå bestanden hæmmes væksten og
rodspredningen minimeres samtidig med at frøsætning hindres. Da gyldenrisfrøene kun er spiringsdygtige i ganske få år, vil en koordineret slåningsindsats
hurtigt bevirke at spredningen ophører.
Indsatsen med bekæmpelse af gyldenris på kommunale arealer er vurderet til at vare 138 timer i 2011.
Dette tal er et estimat, og det må forventes at det faktiske tidsforbrug til bekæmpelse først kan vurderes
efter mindst et års bekæmpelse. Udover de 138 timer
til praktisk bekæmpelse skal der bl.a. tillægges timer
til klargøring af arealerne, hvor der skal bekæmpes
(f.eks. rydning af træer og krat) det første år.
Da der i alt er 366 kommunale bestande, må man forvente at alene transporten til alle disse bestande vil
forøge tidsforbruget til bekæmpelse væsentligt. Furesø Kommunes nuværende gyldenrisbekæmpelse foregår kun på 12 % af de kommunale bestande, hvilket
kan give en idé om det fremtidige arbejdes omfang.

Vigtigt samarbejde
Da hovedparten af gyldenrisbestandene i Furesø
Kommune findes på privat jord, vil bekæmpelse af
planten kræve en meget stor formidlings indsats, for
at få de private lodsejere med i en koordineret indsats. Det anbefales at indgå samarbejde med de private ejere af de største bestande i kommunen, bl.a. Naturstyrelsen, Vejdirektoratet og Banedanmark.
Grundejerne af de store bestande kan med fordel tilbydes eksempelvis vejledning i bekæmpelse af gyldenris for at forhindre spredning og facilitere udryddelse. Desuden vil det være en fordel for Furesø
Kommune at indlede et samarbejde om gyldenrisbekæmpelse med grundejere, der har nabomatrikler til
kommunale bestande for at få det optimale resultat af
den kommunale bekæmpelse. Eksempelvis ved Slangerupvej, som vist på billede 6.
Det vurderes, at det vil være muligt at få gyldenris
under kontrol, men at det ikke er realistisk at udrydde
gyldenris i Furesø Kommune uden samarbejde med
de private grundejere. Dette vil kræve at det politisk
vedtages at planten er uønsket, i stil med KæmpeBjørneklo lovgivningen.

Anbefalinger
I Furesø Kommune er invasionen værst langs vejanlæg, på braklagte marker og forsømte boliggrunde.
Der vil derfor være god mulighed for at udrydde gyldenris på naturarealer, hvor den endnu ikke optræder
voldsomt – og det anbefales at strategien til bekæmpelse af gyldenris sætter som første prioritet at udrydde gyldenris i naturområder over de næste 5-7 år.
Anden prioritet bør være at fokusere bekæmpelsen på
de store spredningskilder langs hele motorvejs- og
jernbanestrækningen samt på kommunens største bestande (både kommunale og private). Dette vil standse den store frøproduktion, hindre spredningen i
kommunen og sikre udryddelse på størstedelen af
arealerne.
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