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Problemet med invasive planter
Invasive planter er plantearter, der er blevet flyttet af mennesker fra en del af verden til en anden, hvor
de påvirker hjemmehørende arter negativt. De er ofte bragt til landet som haveplanter eller nytteplanter, og de er derfor i mange tilfælde værdsat. 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, og kan true selve eksistensgrundlaget for den hjemmehørende naturs plante- og dyreliv. De kan
endog føre til store økonomiske 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, Bynke-Ambrosie kan forlænge gener for pollenallergikere med flere måneder, og Rød Hestehov blotlægger jorden, og medfører på den måde erosionsskader
ved vandløb og forhindrer den rekreative brug af fritidsområder.
Invasive arter udgør et stigende problem. Der er registreret mere end 10.000 invasive arter indenfor EU,
og det estimeres, at medlemslandene tilsammen bruger mindst 90 mia. kr. om året på at få bugt med
problemet. Beløbet er måske vurderet for lavt, idet USA bruger mere end syv gange så meget.
Invasive planter har få eller ingen naturlige fjender i Danmark, og kan dermed brede sig i naturen. Derfor
er det op til mennesket at agere konkurrence og tage ansvar for at have indført problemarterne, ved at
reducere og kontrollere truslen fra de invasive arter.
Furesø Kommune har gennem flere år bekæmpet Kæmpe-Bjørneklo og Sildig Gyldenris. I forlængelse af
denne indsats er 12 andre invasive planter kortlagt i efteråret 2012. Resultatet af kortlægningen og bekæmpelsesmetoder for de 12 invasive plantearter bliver præsenteret i denne rapport.

Formål
Formålet med rapporten er at etablere overblik over karakter, udbredelse og beliggenhed af de 12 udvalgte invasive plantearter, der vokser på kommunal jord og langs vandløb i Furesø Kommune.
Derudover er det et formål at præsentere et samlet overblik over de mest effektive bekæmpelsesformer,
der kendes for hver af arterne.
De kortlagte arter er:
Japansk Pileurt, Kæmpe-Pileurt, Hybrid-pileurt
Rød Hestehov
Pastinak
Kæmpe-Balsamin, Småblomstret Balsamin
Bynke-Ambrosie
Stor Tusindstråle
Spiræa-arter; Rævehale-Spiræa, Pilebladet Spiræa
Almindelig Snebær
Armensk Brombær.

KORTLÆGNING AF INVASIVE PLANTER | 4

Kortlægningsmetoder
Care4Nature har systematisk gennemgået alle Furesø Kommunes kommunalt ejede arealer samt vandløb. Forekomster langs veje og stier er kun lejlighedsvis registreret; i landzonen er forekomster screenet
ved langsom forbikørsel, mens forekomster i byzonen kun er registreret, når de tilfældigt sås på ruten.
Ved fund af en af de invasive arter er disse indtegnet som polygoner på luftfoto eller som punkter, når
der er tale om bestande mindre end 10 m i diameter.
Udover indtegning af bestanden, er der beskrevet en række parametre, som er af væsentlig betydning
for prioriteringen og udførslen af en efterfølgende effektiv bekæmpelse. Fire parametre, areal, antal,
trivsel og spredningsrisiko, er noteret for alle arter og anført i tabeller i kortlægningsværktøjet, MapInfo.
Areal
Ved fund af de forskellige bestande er deres areal indtegnet direkte på et udprintet luftfoto. Områderne
er derefter blevet indtegnet i MapInfo og arealet kalkuleret af programmet. For de mindre bestande,
som på stedet blev vurderet til at have et areal under 78,5 m2, svarende til en cirkel med en diameter på
mindre end 10 m, blev et estimeret areal anført direkte i MapInfotabellen.
Antal
Det blev også estimeret hvor stort et antal planter, der var tale om i den enkelte bestand. Estimatet blev
noteret i MapInfotabeller som hele runde tal efter en logaritmisk skala, så antallet af planter blev rundet
af til nærmeste hele tal. For nogen af arternes vedkommende kan det være svært at bestemme, hvor et
individ stopper og et andet starter, men det estimerede antal og det beregnede areal kan tilsammen give
en ide om bestandstætheden.
Trivsel
Planternes trivsel er skønnet ud fra deres visuelle udtryk; bladmasse og -farve, skuddets længde, stængeldiameter m.m., der fortæller om plantens vækstvilkår. Der er behov for intensiv bekæmpelse af planter med optimale vilkår, hvorimod bestande i mindre god vækst kan prioriteres lavere. Trivsel vurderes i
tre niveauer 1 lav, 2 middel og 3 høj.
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 eksempelvis Rød Hestehov står omkring et gadekær, som er helt omkranset af befæstede
arealer, er spredningsrisikoen lille. Rød Hestehov er med sin vegetative formering ikke i stand til at overskride en sådan barriere. Hvis Rød Hestehov derimod findes 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 for spredning meget høj. Spredningsrisiko vurderes i tre
niveauer, 1 lav, 2 middel og 3 høj.
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Resultater
Som det fremgår af kort 1 er Furesø Kommune hårdt ramt af de undersøgte invasive planter. De udvalgte
invasive planter er fundet på 180 af de 395 kommunale arealer. Dertil kommer fund langs veje og vandløb. I alt er der fundet 260 bestande af invasive planter. Kun Bynke-Ambrosie blev ikke fundet.
Én art, Pastinak, optræder på alle de 395 besøgte kommunale arealer. Ligeledes står den også langs
samtlige veje, grøfter og vandløb, der er besøgt i forbindelse med kortlægningen. Med en så massiv tilstedeværelse vil et kort med forekomst blot vise, hvor kommunens ejendomme, veje og vandløb ligger,
hvorfor den er udeladt på Kort 1 over de invasive planter i Furesø Kommune. Når Pastinak medregnes, er
der invasive arter på alle kommunale arealer og sandsynligvis langt over 1.000 bestande.

Kort 1: Udbredelsen af de undersøgte invasive planter i Furesø Kommune. Pastinak er udeladt.
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Areal og antal
Tabel 1 viser, hvor mange bestande af de enkelte arter, der er fundet. Det kan udledes af tabellen, at et
par af de mest alvorlige invasive arter, Japansk- og Kæmpe-Pileurt og Rød Hestehov tilsammen udgør ca.
25 % af alle bestande. Det er også i øjenfaldende, at Snebær og Armensk Brombær tilsammen udgør 60
% af alle fund. Disse procentsatser er lavere, hvis Pastinak medregnes.
Japansk Pileurt
Kæmpe-Pileurt
Rød Hestehov
Pastinak

35
2
31
Overalt

Kæmpe-Balsamin
Småblomstret Balsamin
Bynke-Ambrosie
Stor Tusindstråle

2
17
0
8

Spiræa arter
Alm. Snebær
Armensk Brombær

7
82
76

Tabel 1: Antal bestande af de kortlagte invasive arter.

Værdierne i tabel 1 er omsat til diagram. Figur 1 viser forekomsterne fordelt % vis på de undersøgte arter, eksklusiv Pastinak. Figur 2 inkluderer Pastinak forekomster, hvor Pastinak er defineret som én bestand pr. kommunalt areal, dvs. 395 i alt.

Fordeling af invasive arter
Spiraea
3%

Stor
Tusindstråle
3%

Pileurt
14%
Rød Hestehov
13%

Armensk
Brombær
29%

Balsamin
7%
Snebær
31%

Figur 1: Forekomster af invasive planter i Furesø Kommune fordelt procentvis på arter. Pastinak er udeladt.

Fordeling af invasive arter
Pileurt
6% Rød Hestehov
5%
Balsamin
3%
Snebær
12%
Pastinak
60%

Armensk
Brombær
12%
Stor
Spiraea
Tusindstråle
1%
1%

Figur 2: Procentvis fordeling af de udvalgte invasive arter i Furesø Kommune
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Knap halvdelen af de kommunale arealer er inficeret med invasive arter; Pastinak dog alle arealer. Men
det er kun godt 1 % af arealet, der er berørt, hvilket svarer til godt 10 ha. Medregnes Pastinak vil langt
størstedelen af de 1.090 ha kommunale arealer være berørt.
På de 180 kommunale arealer, hvor der findes Pastinak plus mindst én anden invasiv art, er der en ujævn
fordeling af antallet af bestande. På 105 kommunale arealer findes Pastinak og én (55 arealer) eller to
(50 arealer) bestande af andre arter. De resterende 75 kommunale arealer har udover Pastinak 3-7 bestande af invasive arter, en enkelt har sågar 13 bestande af invasive arter.
215 af de kommunale arealer er alene inficeret af Pastinak, de resterende har Pastinak plus en eller flere
af de øvrige arter. Således har 62 arealer 2 arter, 26 arealer 3 arter, 4 arealer 4 arter og 2 lokaliteter har 5
invasive arter.

Trivsel
Tabel 2 viser de invasive arters trivsel. Generelt udviser alle de invasive arter høj trivsel. Kun Rød Hestehov har lav trivsel på ca. ¼ af bestandene. De arter, der trives bedst, er pileurt og Armensk Brombær,
som begge kan være svære at udrydde. Pastinaks trivsel er ikke opgjort nærmere, men med en udbredelse overalt i kommunen på alle typer af tør bund, er det oplagt at den stortrives. I figur 3 er Armensk
Brombærs trivsel illustreret.

Pileurt
5
68
27

Hestehov
23
74
3

Pastinak
-

Balsamin
16
74
10

Ambrosie
-

Tusindstråle
0
100
0

Spiræa
14
72
14

Snebær
9
76
15

Brombær
4
66
30

Tabel 2: 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. Der er ikke skelnet mellem de to arter af henholdsvis pileurt og
balsamin. Pastinak har høj trivsel, men er ikke vurderet. Bynke-Ambrosie blev ikke fundet.

Trivsel
Lav

Middel

Høj

4%

30%

66%

Figur 3: Det er et generelt billede, at de invasive plantearter har høj trivsel. De invasive
arters trivsel er her illustreret med Armensk Brombærs trivsel.
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Spredningsrisiko
Tabel 3 viser de invasive arters spredningsrisiko. Generelt er der høj spredningsrisiko for de fleste bestande, men der er også flere bestande som udviser lav spredningsrisiko, hvilket kan tyde på, at mange af
bestandene er tilfældigt menneskespredt på steder, hvorfra de har vanskeligt ved at blive spredt. Pastinaks spredningsrisiko er ikke opgjort nærmere, da den med sin dominerende tilstedeværelse tydeligvis
spredes nemt. I figur 4 er Rød Hestehovs spredningsrisiko illustreret.

Pileurt
3
65
32

Hestehov
29
48
23

Pastinak
-

Balsamin
11
68
21

Ambrosie
-

Tusindstråle
37
50
13

Spiræa
43
28
29

Snebær
19
74
7

Brombær
8
71
21

Tabel 3: 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. Der er ikke skelnet mellem de to
arter af henholdsvis pileurt og balsamin. Spredningsrisiko af Pastinak er ikke vurderet. Bynke-Ambrosie blev ikke
fundet.

Spredningsrisiko
Lav

Middel

23%

Høj

29%

48%

Figur 4: Alle de invasive arters bestande har generelt en høj risiko for at sprede sig til
andre arealer, her illustreret med Rød Hestehovs spredningsrisiko.
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Invasionsgrad
Ved at kombinere trivsel og spredningsrisiko, fås et mål for, hvor alvorlig invasionen er. En alvorlig invasion er en bestand, som trives og let spredes, hvilket kategoriseres som 3, mindre alvorligt kategoriseres
som 2, mens en bestand, der mistrives og har ringe spredning kategoriseres som 1.
Tabel 4 vises resultatet af invasionens alvorlighed for de enkelte arter. Det er tydeligt, at invasionsgrad er
alvorlig for alle arterne. Alvorligheden af Pastinak er høj, da den findes overalt, trives og let spredes.

Pileurt
0
49
51

Hestehov
10
64
26

Pastinak
-

Balsamin
0
74
26

Ambrosie
-

Tusindstråle
0
87
13

Spiræa
0
71
29

Snebær
4
80
16

Brombær
1
62
37

Tabel 4: 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. Der er ikke skelnet mellem de to arter af
henholdsvis pileurt og balsamin. Pastinak er ikke vurderet. Bynke-Ambrosie blev ikke fundet.

Spredningsmønstre
Kortlægningen omfatter de kommunale arealer, men viser generelle tendenser for de invasive arters
udbredelse.
De invasive planter er indført af mennesker, og sat som pryd- eller nytteplanter, oftest i parker og haver.
Kun i lille omfang er de plantet direkte i naturen. De invasive arter er derfor koncentreret omkring bebyggelse, hvor udbredelsen via vegetativ formering er begrænset. Kun Armensk Brombær, jf. kort 8, og
Pastinak ser ud til at sprede sig langt og hurtigt.
De invasive arter benytter få, men effektive spredningsmekanismer. Mennesker transporterer arterne
hurtigt rundt, enten i maskiner der arbejder i inficerede områder, hvor ”hygiejnen” ikke er tilfredsstillende, eller ved haveaffald, der tabes eller efterlades, eller blot ved at de lette frø trækkes med efter bil
eller tog langs veje og jernbaner. I Danmark kan vinden bære lette frø over store afstande i det åbne
land. Vandløb og søer kan transportere frø og plantedele over store afstande. Endelig spredes de invasive arter via dyre- og fuglespredning, hvor frøene enten hænger fast i pelsen eller sendes gennem fordøjelsessystemet.
Når først en invasiv art er etableret, vinder den år for år terræn og breder sig på bekostning af den omkringliggende natur.
Karakteristik, forekomster og spredning af de 12 undersøgte arter er præsenteret i det følgende.
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Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt samt deres hybrider – Fallopia sp.
Både Japansk Pileurt, Kæmpepileurt og hybriden er på Naturstyrelsens Sortliste (1). De kendes også som
”Japansk Boghvede” og ”Kæmpe Boghvede”. Japansk Pileurt er den invasive planteart i Danmark, som er
sværest at udrydde. Både Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt er i fremgang og optræder invasivt flere
steder i landet. Japansk Pileurt er mest udbredt. Begge arter kommer oprindelig fra Østasien og er indført som prydplanter til Danmark i midten af 1800-tallet. De trives overalt, men lader til at foretrække
åbne arealer og fugtig bund, og ses ofte i skovbryn, ved lossepladser, vandløb og søer. Pileurterne er
særdeles problematiske. De kan skyde gennem asfalt og beton, og dermed have ødelæggende effekt på
bygninger og veje. De kan reducere afstrømningen langs vandløb om sommeren og skabe problemer
med erosion om vinteren, når de er visnet ned.

Japansk Pileurt (Fallopia japonica)

Både Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt er hurtigvoksende og livskraftige flerårige planter Planterne står
oftest med utallige skud i tætte bestande med ca. 80
skud pr. m2. Planten kan årligt vokse ca. 1 meter i hver
retning. De kan blive henholdsvis 3 og 4 m høje. Planternes underjordiske dele kan nå 2 m ned i jorden og 7
m ud fra planten. Stænglerne er kraftige, hule, rødplettede og er i toppen forgrenede og ofte rødlige.
Bladene sidder spredt, er hjerteformede og 5-12 cm
lange for Japansk Pileurt, mens de er ca. 15-30 cm
lange for Kæmpe-Pileurt. Begge arter har små, flødehvide blomster, som sidder i klaser i bladhjørnerne i
toppen af skuddene. De blomstrer september-oktober.

Japansk Pileurt (Fallopia japonica)

KORTLÆGNING AF INVASIVE PLANTER | 11

Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt er begge enkønnede, hvilket betyder at der findes hun- og hanplanter.
Da de fleste planter i Danmark er hunplanter, sker der sjældent kønnet formering i form af frøproduktion. Til gengæld spreder begge arter sig effektivt vegetativt ved vækst og spredning af plantedele. Spredning sker ved transport af plantedele, ofte med haveaffald, fyldjord eller i vandløb. Plantedelene er utrolig hårdføre, de tåler udtørring og kun 1 cm2 plantevæv kan spire igen.

Kæmpe-Pileurt (Fallopia sachalinensis)

Forveksling
Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt kan forveksles med hinanden, men næppe med danske planter.
Hybriden mellem de to arter ligner nok mest Kæmpe-Pileurt. Hvor Kæmpe-Pileurt har hjerteformede
blade med brede lapper, og Japan-Pileurt har næsten lige afskåret bladgrund, så har Hybrid-Pileurt svagt
udviklede bladlapper og kun ret svagt hjerteformede blade, som dog i størrelse nærmer sig KæmpePileurts. Hybrid-Pileurt kan blive lige så stor som Kæmpe-Pileurt. Den er steril, men spreder sig med udløbere og skud fra jordstænglen.
Bekæmpelse
De to pileurter og deres hybrid forekommer invasivt i store dele af verden, og der er gjort masser af forsøg på at finde en ”nem” løsning på problemet, dog foreløbigt uden held. Pileurtbekæmpelse vil som
regel være en besværlig og bekostelig affære. Planternes genstridighed og overlevelsesevne hænger nøje
sammen med den økologiske niche de udfylder, hvor de har hjemme. De er pionerplanter i vulkansk aktive områder, hvilket vil sige, at de er de første planter, der rykker ind efter en vulkan har nulstillet biodiversiteten. Gennem tiden har evolutionen givet pileurterne helt særlige overlevelsesevner. Japansk Pileurt og hybriden er de mest genstridige. Hvis de bliver begravet, kan de bore sig gennem fem meter aske
op til lyset, hvis de bliver dækket af lava, kan de sende syv meter lange underjordiske stængler ud til
siden for at finde en sprække at komme op af. Hvis de bliver forgiftet, brændt eller på anden måde pint
og plaget, er de er i stand til at gå i en dvaletilstand nede i jorden, som efter sigende kan vare i op til tyve
år, imens de venter på bedre tider. I England og USA har problemet vokset sig så stort, at man i stigende
grad sætter sin lid til biologisk bekæmpelse, og der forskes intenst i bladlopper, biller og patogene svam-
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pe som holder planterne i skak i deres hjemlande. Men der findes dog måder at komme planten til livs
på.
Optrækning
Hvis planten er ung og nyetableret er det muligt at trække den op med håndkraft. Man skal dog altid
sikre sig at man har fået det hele med, da selv en lille stump af en rodstængel vil være i stand til at leve
videre (1,2).
Opgravning
Hvis planten er for stor til at trække op, kan det være en mulighed at grave den op. Hertil bruges der
maskiner, da der skal graves to meter ned under planten og så langt ud til siderne, at man er sikker på at
planten er helt væk. Det kan være så langt som syv meter fra de overjordiske dele af planten (4). Efter
opgravningen påfyldes ren jord på stedet. Den kontaminerede jord kan køres til deponi, graves ned min.
fem meter under jordoverfladen, eller den kan spredes ud i en halvmeters tykkelse og derefter sprøjtes
eller afdækkes (4).
Sprøjtning
Sprøjtning kan være effektivt i mange tilfælde. Det kræver naturligvis, at det foregår med lovlige midler
og udføres af sprøjtekyndigt personale. Det mest effektive sprøjtemiddel mod pileurterne er glyfosat og
den mest miljøvenlige metode er at sprøjte giften direkte ind i plantens hule stængler (3). Det skal forventes at udryddelsen tager minimum fire år (4). I Furesø Kommune sprøjtes der ikke på kommunale
arealer.
Slåning
Slåning er kun effektivt på Kæmpe-Pileurt. Der skal slås hver fjerde uge i vækstsæsonen fra maj til september og det er vigtigt at fortsætte flere år i træk, indtil der ikke længere kommer nye skud op. Husk, at
det afslåede materiale skal indsamles og destrueres, da det ellers skyder igen.
Slåning af Japansk Pileurt bevirker at planten med tiden danner miniskud, som kan vokse under slå- (eller
græsnings-) højden. Bekæmpelseserfaringer i Danmark med kombination af slåning efterfulgt af rodstikning, hvor skudpunktet fjernes, er lovende (5).
Afdækning
Ved afdækning skygger man planterne ihjel. Jorden skal forberedes, så der ikke stikker tørre plantestokke
op, som kan prikke hul på overdækningen og af samme årsag anbefales det, at der anvendes en kraftig
presenning (5). Det afdækkede areal skal gå syv meter ud fra enhver ovenjordisk del af planten, så den
ikke har mulighed for at sende rodstængler op i lyset. Presenningen skal tynges ned med f.eks. flis, sten,
dæk, barduner eller lignende for at undgå, at planterne bare løfter afdækningen af. Det må forventes, at
udryddelsen tager minimum fire år (5).
Græsning
Japansk- og Hybrid Pileurt kan ikke udryddes ved græsning.
Kæmpe-Pileurt kan udryddes med græsning. Dyr som får og geder kan godt spise friske skud af KæmpePileurt, men de prioriterer andre fødekilder højere. Derfor er det vigtigt at man holder den nede med
slåning til midt i juni, hvor den øvrige vegetation begynder at virke mindre attraktivt på dyrene. Det er
vigtigt, at man får fjernet eventuelle stængelstubbe inden man lukker dyrene ind, da de ellers kan forårsage skade på dyrene. Behandlingstiden er ukendt.
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Japansk og Kæmpe-Pileurt findes meget spredt i kommunen. Kun ganske få bestande er under 10 m2,
størstedelen er 10-100 m2, mens et par stykker er over 1.000 m2 (bl.a. Farumgårds Alle og Akaciepark).
Den eneste spredningskilde er mennesker, der flytter levedygtige plantedele. Enten gennem haveaffald
og flytning af jord, eller med maskiner, der har slået en eksisterende bestand, og taber materiale i et nyt
område. Derfor findes den langs veje, omkring slåede arealer og i krat/småskove, hvor nogle henkaster
deres haveaffald.

Kort 2: Udbredelsen af Japansk og Kæmpe-Pileurt
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Rød Hestehov – Petasites hybridus
Er på Naturstyrelsens Sortliste (1). Denne invasive art er hovedsageligt knyttet til fugtig bund og kan findes vidt udbredt langs åer og ved søer og på tidligere enge, sjældnere på mere tørre arealer. Planten er
tvebo, dvs. med særskilte han- og hunplanter, men der findes næsten kun hanplanter i Danmark (hunplanter kun på Sydsjælland og Lolland-Falster). Frøformering finder derfor ikke sted, men planten har en
meget effektiv spredning med rodstykker, stumper af jordstængler etc. Denne danner tætte bestande,
der udbredes med jordstænglens vækst.
Om foråret, marts-april, ser man en 15-40 cm høj blomsterstand, med små, men samlet set ganske iøjnefaldende rødlige blomster, der sidder på et skaft og har korte, lidet iøjnefaldende støtteblade. Efterhånden som blomsterne visner, gror de kraftige sommerblade frem fra plantens basis. De kan have en meterlang (eller længere) stilk og blive 50-60 cm i diameter. Bladene er meget skyggende og hindrer andre
planter i at udvikle sig.

Forveksling
Rød Hestehov kan forveksles med Japansk Hestehov, men denne har gulgrønne blomster og større blade
på blomsterskaftet; sommerbladene bliver mindre, kun ca. 25 cm i diameter og deres stilk kun 15-30 cm
lang. Japansk Hestehov optræder også invasivt, men er ikke nær så hyppig og udgør ikke et nært så stort
problem som Rød Hestehov.
Den kan også forveksles med Hvid Hestehov, som er ret sjælden på Øerne. Hvid Hestehov ligner Japansk
Hestehov, men har sommerblade, der er smallere, og med en tydelig spids.
Rød Hestehov har også det folkelige navn ”skræppe” som den deler med en række andre arter med store, langstilkede grundblade, f.eks. Filtet Burre. De forskellige former for ”skræpper” ligner dog slet ikke
hinanden.
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Bekæmpelse
Det er endnu kun få steder, at Rød Hestehov anses for at være alvorligt invasiv, og som følge heraf er der
begrænset erfaring med bekæmpelse.
Optrækning
Som for pileurten gælder, at det er muligt at trække den op med håndkraft, hvis planten er ung og nyetableret. Man skal dog også her altid sikre sig, at man har fået det hele med, da selv en lille stump af en
rodstængel vil være i stand til at leve videre (6).
Sprøjtning
Denne løsning kan være effektiv, men er ofte ikke en mulighed eftersom planterne gerne står for tæt på
søbredder eller åbrinker, hvor det ikke er tilladt at bruge sprøjtegifte. Hvis planterne står, hvor sprøjtning
er tilladt, kræver det naturligvis at det foregår med lovlige midler og udføres af sprøjtekyndigt personale.
Den mest miljøvenlige metode er at pensle giften direkte på de store blade. Det skal forventes, at udryddelsen kan tage flere år (6).
Opgravning
Denne metode vil sjældent være nødvendig, da der er andre og mindre drastiske metoder der virker. Der
skal ikke graves nær så langt ned som tilfældet er med pileurt. Da hestehoven ikke er specialiseret er i at
overleve det omskiftelige miljø omkring vulkaner, må det forventes at en halv meter vil være tilstrækkeligt dybt til at få hele planten med, og ligeledes vil det være usandsynligt at finde rodstængler mere end
tre meter væk fra moderplanten (6). Efter opgravningen påfyldes ren jord på stedet. Den kontaminerede
jord kan køres til deponi eller graves ned. Der kendes ingen minimumsdybde, men det må det antages at
et par meter må være nok. Udryddelsen er en realitet, så snart den kontaminerede jord er behandlet (6).
Afdækning
Ved afdækning skygger man planterne ihjel. Det er ikke nødvendigt at forberede jorden inden afdækningen, da de tørre stængler ikke bliver skarpe. Det afdækkede areal skal gå to- tre meter ud fra enhver
ovenjordisk del af planten, så den ikke har mulighed for at sende rodstængler op i lyset. Presenningen
skal tynges ned med f.eks. flis, sten, dæk, barduner eller lignende for at undgå, at planterne løfter afdækningen af (5). Hvis afdækningen har virket helt optimalt bør det være muligt at udrydde en bevoksning på et år (5,6).
Slåning
Hvis det er muligt at komme til at slå planten, kan den udryddes ved gentagende slåning hver 3. -4. uge
igennem vækstsæsonen fra maj til august. Behandlingen tager tre til fire år (1).
Græsning
Hvis Rød Hestehov vokser på steder, der lader sig hegne, kan man nemt bekæmpe dem ved græsning.
Hvor hestehov vokser langs med kreatur-græssede enge, ses de kun vokse uden for dyrenes rækkevidde
(1).
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Rød Hestehov findes primært langs vandløb og enkelte ved søer. Næsten halvdelen af bestandene er
under 100 m2, den anden halvdel 100-1.000 m2, mens fire bestande er over 1.000 m2 og den største er
godt 1 ha (SV for Kr. Værløse). Rød Hestehov er også spredt af maskiner og mennesker, oftest ved oprensning af vandløb og jordarbejder. Den vandrer også naturligt langs vandløb ved oversvømmelser, når
jorden omkring stænglerne er eroderet væk, hvorefter afrevne planter kan etablere sig nedstrøms. Rød
Hestehov findes oftest på fugtige arealer og langs veje. Bestandene breder sig ofte over matrikelskel.

Kort 3: Udbredelsen af Rød Hestehov
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Pastinak – Pastinaca sativa
Er på Naturstyrelsens Sortliste (1). En kraftig 1-2 meter høj skærmplante, der som Kæmpe-Bjørneklo er 2årig, og udvikler blomsterstand i sit 2. leveår, hvorefter den dør. Blomsterne er små og grøngule og sidder i store skærmformede blomsterstande. Bladene er uligefinnede, dvs. med 3-6 parvise småblade samt
et endestillet. Planten har en karakteristisk krydret lugt. Stænglen er glat. Planten gror på ret tør bund og
er hyppig langs veje i det åbne land, men kan sagtens findes i haver, parker og skove. Frøene kan bevare
spiringsevnen i flere år, og indgår formentlig i frøpuljer, hvor de kan bevare spiringsevnen nogle år, og
spire, når forholdene er til det. Den blomstrer juli-august.
Pastinak kan ses på samtlige de åbne arealer og vejrabatter og må betragtes som forekommende overalt
på Furesø Kommunes arealer. Bestandene er typisk ikke enerådende, men giver plads til øvrig natur langt
de fleste steder. Spredes langs infrastrukturen af vindtrykket fra tog og biler, og efterfølgende af vinden.
Pastinak er allergifremkaldende som Kæmpe-Bjørneklo (dog knap så kraftigt virkende), og derfor skal
man især være opmærksom på den, hvor der færdes mindre børn. Ved bekæmpelsen skal man bruge
tilsvarende sikkerhedsudstyr som ved Kæmpe-Bjørneklo.
Forveksling
Der er en række ikke særligt nærtliggende forvekslingsmuligheder med andre store skærmplanter. Men disse gror enten mere fugtigt (F.eks.
Bredbladet Mærke) eller er hårede på stænglen
(Alm. Bjørneklo, Grønblomstret Bjørneklo).
Bekæmpelse
Pastinak er så udbredt i den danske natur, at en
succesfuld bekæmpelse af planten er svær.
Egentlig bekæmpelse er kun kendt fra København
og Aalborg. I Tyskland bekæmpes planten på lige
fod med Kæmpe-Bjørneklo. Der er lavet forsøg
med optrækning, slåning og rodstikning.
Optrækning
Det er muligt at trække Pastinakken op af jorden
og få pæleroden med op, men det anbefales at gøre det, når jorden er løs og våd efter regn eller i tørkeperioder, hvor plantens pælerod skrumper ind og derved holder mindre fast i jorden (7).
Slåning
Det anbefales at slå pastinakken, når den er lige ved at gå i blomst. Planten vil derefter sætte panikskud
med nye blomster, og derfor skal der slås igen. De følgende år skal behandlingen gentages, så ingen frø
når at modne. Behandlingen tager to til tre år, hvis alt lykkes. Det er meget vigtigt, at man ikke sjusker
med timingen, som et forsøg fra Wisconsin USA understreger. Her blev det konstateret, at et areal som
var blevet slået i juli hver år i seks år havde tre gange så mange planter pr. areal som kontrolarealet, som
ikke var blevet slået. Årsagen mentes at være en mislykket slåning det tredje år (7).
Rodstikning
Ligesom ved bekæmpelse af Kæmpe-Bjørnklo gælder det om at beskadige vækstzonen i den øverste del
af pæleroden. Arbejdet udføres bedst, når jorden er fugtig og nemmest at grave i, og gerne om foråret,
hvor roden endnu ikke er blevet så tyk (7).
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Kæmpe-Balsamin – Impatiens glandulifera
Er på Naturstyrelsens Sortliste (1). En kraftig 1-2 meter høj enårig plante med store, karakteristiske røde
blomster på ret lange tynde stilke, og ret skør, næsten halvgennemsigtig stængel. Den dyrkes i haver og
forvildes med stigende hyppighed fra dyrkning. Den kan blive et problem og danne store ensformige
bevoksninger på lidt fugtige arealer i skov, eng, mose og langs vandløb. Plantens frø kan bevare spiringsevnen til næste forår, og måske også i flere år. En enkelt plante kan danne op til 32.000 frø og selv aktivt
sprede dem op til 7 m fra moderplanten.
Kæmpe-Balsaminen blev indført til Europa i 1839 nærmere bestemt til Kew Gardens i England og 1888
blev arten registreret for første gang i Danmark. Ved en undersøgelse i 1956 blev den fundet 40 forskellige steder, fortrinsvis i den østlige del af Danmark, og i 1988 var den registret i samtlige botaniske regioner i landet.
Forveksling
Når den er i blomst, er der ingen reelle forvekslingsmuligheder. Kap-Balsamin er endnu sjælden i den
danske natur og har store, gule blomster med røde
pletter. Både Spring-Balsamin og Småblomstret Balsamin har gule blomster, og er betragteligt mindre.
Vegetativt kan den kendes på den sarte stængel og
på 2 store røde kirtler ved bladbasis.
Bekæmpelse
Arten er nem at få øje på og den kan bekæmpes med
optrækning, slåning eller græsning, men tidspunktet
for bekæmpelsen er afgørende for succes. Planten
har en meget god regenerationsevne, og når den slås,
sætter den straks panikskud, som også vil være i
stand til at danne modne frø. Det gælder derfor om
at sætte ind på det helt rigtige tidspunkt oftest i slutningen af juli, hvor planten netop har fået blomster, da panikskuddene ikke vil kunne nå at danne levedygtige frø så sent på året. Udryddelse af planten vil oftest tage 2-3 år (3).

Småblomstret Balsamin – Impatiens parviflora.
Er på Naturstyrelsens Sortliste (1). Den har ret små gule blomster i klaser på ret lange stilke. Stænglen er
skør og halvgennemsigtig. Lige som Kæmpe-Balsamin er den enårig. Frøene spirer frem næste forår, og
de kan måske også bevare spiringsevnen i flere år. Den blomstrer juli-august.
Forveksling
Ingen reelle, når den er i blomst. SpringBalsamin, som er hjemmehørende og
som ikke må bekæmpes, har langt større
blomster, der sidder samlet i små klaser.
Spring-Balsamin har rundtakkede blade,
hvor Småblomstret Balsamin har spidstakkede blade.
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Bekæmpelse
Der foreligger ingen tilgængelig viden om bekæmpelse af Småblomstret Balsamin. Det mest fornuftige vil
derfor være at forsøge sig med de metoder, som virker på dens nære slægtning Kæmpe-Balsamin. Optrækning og slåning vil dog formentlig være sværere, da de enkelte planter er sværere at få øje på i kraft
af deres ringe størrelse og mindre iøjnefaldende blomster (5).
Kæmpe-Balsamin er ikke udbredt på de kommunale arealer. Der er registreret to forekomster, der begge er meget små. Kæmpe-Balsamin findes især beskyttet i skov og andre let fugtige naturområder, hvor
den kan indvandre fra private haver, hvilket er den primære spredning.
Småblomstret Balsamin har en tilfældig og sporadisk udbredelse og findes i skov og naturområder. De
typiske fund har været små bestande med få individer, sandsynligvis, fordi de var visnet ned af frost.
Enkelte bestande er dog hektar store, men med spredte individer. Småblomstret-Balsamin er enårig og
spredes med frø, som regel i kort afstand fra moderplanten.

Kort 4: Udbredelsen af Balsaminer
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Bynke-Ambrosie – Ambrosia artemisiifolia
Er på Naturstyrelsens Sortliste (1). Den er enårig, bliver indtil 1,5 meter høj, men er ofte lavere. Bladene
ligner Grå-Bynkes, men den har blomsterne samlet i endestillede aks. I reglen er der et kraftigt endestillet aks, og også aks fra de øverste sidegrene. Bynke-Ambrosie stammer fra Nordamerika.
Bynke-Ambrosie er kendt for kunne give en hel del mennesker store allergiproblemer. Den kommer oftest, fordi mejsebolde og vildfugleblandinger o.l. er forurenet med dens frø. Planten blomstrer først sent
i september-november, så frøene når ikke at modnes og er derfor sjældent spiredygtige, men den spredes igen og igen til naturen fra de nævnte kilder. Under gunstige forhold sætter planten typisk titusinder
frø.
Forveksling
Som navnet antyder, ligner Bynke-Ambrosie
Grå-bynke rigtig meget. Som det ses på
billedet er Bynke-Ambrosie tæt håret, mens
Grå-Bynke er glat.
Bekæmpelse
Da planten er enårig og formentlig ikke
danner spiringsdygtige frø i det danske klima, er den ret let at bekæmpe. Den skal
simpelthen rykkes op. Hvis man har allergiproblemer med planten, skal man sørge for
passende beskyttelsesudstyr: lange ærmer,
handsker og maske med åndedrætsværn.
Undersøgelser viser, at optrækning og slåning har gode effekter på Bynke-Ambrosie.
Optrækning virker bedst men er også en
dyrere løsning end slåning. For at slåningen
skal have en effekt, skal planten slås lige
over jorden i højst to centimeters højde,
ellers er der ikke nogen mærkbar effekt i
forhold til frøproduktionen.
Man bør undgå udspredning af vildfugleblandinger, ophængning af mejsebolde
m.v., hvor der færdes personer med allergiproblemer.

Bynke-Ambrosie er ikke registreret i Furesø Kommune. Den forekommer som resultat af fuglefodring, og
det er tvivlsomt, om frøene kan modnes i Danmark.
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Stor Tusindstråle – Telekia speciosa
Er på Naturstyrelsens Sortliste (1). Stor Tusindstråle stammer fra syd og øst Europa. Arten er flerårig,
solsikkeagtig i udseende og størrelse, og spredes med stigende hyppighed i den danske natur. Den har
store, stilkede, hjerteformede blade. Den dyrkes en del i haver.

Forveksling
Stor Tusindstråle har en kraftig, krydret tagetes-agtig lugt, som let mærkes ved gnidning af bladene, og
som mindsker forveksling med andre, lignende arter.
Et par store gule kurveblomster kan til dels forveksles med den.
Solsikke mangler den krydrede lugt og er enårig og står sjældent i tætte bestande, hvor den undtagelsesvis forvildes.
Der er måske forvekslingsmuligheder med den sjældne og bevaringsværdige Læge-Alant (gammel lægeurt og klosterplanter, som måske stadig dyrkes enkelte steder, og ses som kulturlevn ved gamle haver,
ruiner m.v.), der har lignende størrelse, men lancetformede, ustilkede blade, der omslutter stænglen og
er hvidfiltede på undersiden. Læge-Alant har ikke krydret duft og optræder meget sjældent i store bestande.
Bekæmpelse
Der foreligger ikke oplysninger om, hvordan Stor Tusindstråle bekæmpes.
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Stor Tusindstråle er spredt fra haver, og de få fund er bynære, med enkelte forekomster i skove. Står
overvejende kun med få individer, og er kun ét sted fundet i en større bestand (ved Hareskov By), hvor
den til gengæld har stort potentiale til at brede sig. Tusindstråle spredes både med frø og vegetativt. Det
mest almindelige er, at de ret tunge frø spirer i kort afstand fra moderplanten.

Kort 5: Udbredelsen af Stor Tusindstråle
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Spiræa-arter – Spiraea sp.
På Naturstyrelsens observationsliste findes to spiræa arter, Rævehale-Spiræa (Spiraea duglasii) og Pilbladet Spiræa (Spiraea salicifolia). Der findes over 20 arter af spiræa i handlen, og bestemmelsen af de enkelte arter er ofte vanskelig.
Spiræa er ret lavtvoksende buske, der forvildes fra dyrkning og behandles her sammenfattende under et.
Især Pilbladet Spiræa – Spiraea salicifolia, Hvid Spiraea – Spiraea albus og Rosahvid Spiræa – Spiraea x
rubella, som er krydsningen mellem Hvid Spiræa og Bredbladet Spiræa, udgør nogle steder et problem.
Spiræa-arterne har typisk en rigtblomstret, endestillet top af hvide, lyserøde eller mere dybrøde blomster. Bladene er takkede og sidder spredt på stænglen.
Pilbladet Spiræa ses ofte forvildet i parker og
skove. Rosahvid Spiræa og især Hvid Spiræa
udgør et problem i mange skovmoser i Nordsjælland, hvor de kan fortrænge den oprindelige vegetation, der kendetegner skovmoser
og de kan trives på hængesæk, som er en
sjælden naturtype. I Furesø Kommune er
Spiraea betulifolia almindeligt plantet i kommunale bede mm. Denne er ikke omfattet af
kortlægningen.
Bekæmpelse
Planten Spiræa Tomentosa er meget udbredt
i Tyskland og Polen, hvor den har spredt sig
langs vandløb og inficeret enorme skovmoseområder. Der er gennem tiden gjort mange
forsøg på at bekæmpe planten men indtil
videre stort set uden resultater. Planten har
en meget god regenerationsevne og dyrene
lader ikke til at ville spise den. Gift og optrækning har heller ikke givet gode resultater på lokaliteter, hvor
planten har etableret sig og dannet en tæt monokultur.
I Tyskland har man haft held med at bremse plantens spredning lokalt med optrækning der, hvor de stadig kun står spredt. En anden mulig redning for de polske moser kan være en midlertidig hævning af
vandstanden, da Spiræa ikke tåler oversvømmelse i samme grad som de oprindelige moseplanter (3).
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Spiræa-arter er registreret tre steder i naturen i Furesø Kommune (Skovlinien, Oremosen og Søndersø).
De øvrige bestande ligger ikke i naturområder, men er typisk beplantninger, som har bredt sig. Bestandsstørrelserne er typisk et par hundrede m2. Spiræaarter findes i et højt antal i private haver og i kommunale bede. De breder sig med rodskud, og danner tætte monokulturer, som er ressourcekrævende at
bekæmpe.

Kort 6: Udbredelsen af Spiræa
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Almindelig Snebær – Symphoricarpos albus
Er på Naturstyrelsens Observationsliste (1). Almindelig Snebær er en 1-2 meter høj busk som har lyserøde blomster i maj og juni, og hvide bær, i august til november, hvilket gør den let genkendelig selv på
lang afstand. Dens grene er slanke og oprette og med en lys brun farve. Den rodskyder gerne og danner
på den måde tætte krat. Bladene er ovale og mørkegrønne og sidder parvis med et blad på hver side af
grenen.
Den stammer oprindeligt fra Nordamerika og Canada, hvor den er udbredt i et bælte tværs over kontinentet. Den gjorde sit indtog i Europa via de britiske øer hvor den blev registreret første gang i 1817.
Siden blev den en populær hæk- og prydplante i haver og parker, og herfra har den siden spredt sig ud i
landskabet. I Danmark er spredningen foregået på samme måde, og den findes nu forvildet i det meste
af landet ofte i skov og krat. Den spredes vegetativt og med have- og parkaffald. Bærrene spises desuden
af fugle som på den måde spreder frøene. Planten og især bærrene menes at være let giftige for mennesker.

Forveksling
Med de karakteristiske hvide ”skum-bær” kan
den næppe forveksles i frugt. Vegetativt kan den
forveksles med den nærtstående Rød Snebær
(Symphoricarpos x chenaultii), som dog har væsentlig mindre blade.
Bekæmpelse
Der foreligger ikke megen viden om bekæmpelse
af Snebær. Det vides dog, at den er modtagelig
overfor glyfosatbaserede sprøjtemidler og at får
gerne spiser den, men der foreligger ikke svar på
om græsning fungerer som bekæmpelsesmetode
(9). Slåning lader til at virke, da man aldrig ser at
snebær breder sig ud i velholdte græsplæner (5).

KORTLÆGNING AF INVASIVE PLANTER | 26

Snebær er meget almindelig på bynære arealer og ses i læhegn, hvor den er plantet enten for pryd, for
sin tæthed, til vildtet, eller sin evne til at vokse i skygge. 55 af de fundne 82 bestande er under 10 m2,
mens kun 4 er over 1.000 m2. Snebær spredes sjældent langt, da fuglene tilsyneladende ikke spiser bærrene, før det er sidste udvej. Men planten har stor overlevelsesevne. Hvor den først er indvandret, breder den sig langsomt men sikkert, ved rodskud og frø.

Kort 7: Udbredelsen af Snebær
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Armensk Brombær – Rubus armeniacus
Armensk Brombær opfattes ikke som invasiv i Danmark (endnu!) og optræder ikke på hverken Sortlisten
eller Observationslisten. På globalt plan er det dog en alvorlig invasiv plante, som skaber store problemer
i f.eks. Nordamerika. Brombær har ukønnet formering og danner spiringsdygtige frø uden befrugtning.
Herved er der opstået et antal ret karakteristiske ”småarter”, som reelt er kloner. I Danmark findes ca.
100 af disse, og de er ret svære at skelne.
Brombær som gruppe er velkendte. Skuddene er 2-årige. Første år dannes indtil
flere meter lange rankede, førsteårs-skud.
Andet år, danner førsteårsskuddene sideskud, som bærer blomster og frugter. Herefter dør skuddet, men planten skyder
frem næste år med nye 1. årsskud fra jordstængel og rod. Hele planten er i reglen
kraftigt tornet, men der er variation.

Armensk Brombær dyrkes og forvildes fra dyrkning og kan blive meget dominerende i gamle haver, parker og skov og krat. I store dele af landet er det den almindeligste vilde brombær, i det mindste i og nær
byområder. Den kan ofte fortrænge arter, man helst ikke ser fortrængt, og dermed være med til at forringe biodiversiteten.

Forveksling
Brombær kan kun artsbestemmes sikkert om sommeren, når de
har både blomster og helst også mere eller mindre udviklede frugter. Men Armensk Brombær spottes ret let på sin kraftige vækst,
sine kraftigt tornede stængler og især sine kraftigt hvidfiltede
bladundersider. Selv om der er enkelte, svære forvekslingsmuligheder, så vil en kraftig brombær med hvidfiltede bladundersider
næsten altid være Armensk Brombær.

Bekæmpelse
Der foreligger ikke megen tilgængelig viden om bekæmpelse af Armensk Brombær. Det kan dog siges
med sikkerhed, at den er modtagelig over for sprøjtegifte, men at den ofte skal behandles flere gange før
den opgiver ævred. Fåregræsning er ikke en mulighed, da landmænd frygter, at får, der forvilder sig ind i
et stort brombærkrat, kan risikere at sidde fast. Idet hele taget lader problemet med bekæmpelse af
Armensk Brombær i højere grad end andre planter at knytte sig til dens tornede forsvar snarere end
dens sejlivethed. Hvis man først får ryddet de tornede ranker af vejen viser selv meget store krat sig ofte
kun at bestå af ganske få planter som derefter kan opgraves, forgiftes, slås eller på anden måde bekæm-
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pes på det pågældende sted. Motorsave og hækklippere har været anvendt til at fjerne de stikkende dele
af planten, men større maskinel vil også kunne bruges på steder med tilstrækkelig tilgængelighed (5).
Armensk Brombær kan være talrig og dominerende i nogle kvarterer og områder, og slet ikke forekomme i andre. Den er bl.a. udbredt langs jernbaner og brede rabatter i middelgamle parcelhusområder med
store grønne fællesarealer og i nogle af naturparkerne. 65 af de fundne 76 bestande er 100 m2 eller der
under. Kun 4 er over 1.000 m2, bl.a. ved Skovlinien. Armensk Brombær spredes lokalt vegetativt ved rodskud og udløbere, men i høj grad også med frø, der spredes af mennesker, fugle og pattedyr.
Den ses i konkurrence med andre brombærarter. (Især Børstehåret Brombær, Rubus radula), men det
ser ud til at Armensk Brombær næsten altid vinder konkurrencen over de hjemmehørende brombærarter.

Kort 8: Udbredelsen af Armensk Brombær
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Andre invasive planter
Under feltarbejdet er det observeret, at en art som Almindelig Skovranke (Clematis vitalba) er meget
udbredt i Furesø Kommune, både i beplantninger langs veje, i parker, skove, fællesarealer og ved bebyggelser m.v. Almindelig Skovranke findes ikke på Naturstyrelsens lister, men kan måske være et problem.
Den spredes med sine lette frø, der har svæveanordninger, og lokalt i høj grad også ved rodslående
stængler og udløbere.
Mangebladet Lupin optræder på rigtig mange kommunale arealer, og den kan på sigt komme til at udgøre et stort problem.
Rynket Rose er fundet enkelte steder i kommunen. Det er på landsplan en af de mest alvorlige invasive
arter, men er ikke et stort problem i Furesø Kommune. De bestande, der står i kommunen, bør dog overvåges.

Konklusion
Samlet set bør fokus primært rettes på Pastinak, Japansk- og Kæmpe-Pileurt, Rød Hestehov, Snebær og
Armensk Brombær.
Pastinak er vidt udbredt i hele kommunen og forekommer nærmest overalt. Da den som stort set alle
invasive plantearter sætter pris på næringsrig jord, vil det være en effektiv fremtidig strategi for udryddelse at udpine jorden. Et sted at starte kunne være, at slåning af vejrabatter sker med opsamling af det
afslåede materiale. Opsamlingen vil reducere dominansen af Pastinak og samtidig øge indholdet af danske arter, herunder smukke vejkantsblomster. Med den enorme forekomst af Pastinak, må det dog anses
som umuligt at udrydde den inden for en overskuelig fremtid.
Japansk Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Rød Hestehov giver store udfordringer, Rød Hestehov især langs vandløb. Furesø Kommune har en arbejdsplan for bekæmpelse af disse arter på kommunale jorder.
Snebær er på observationslisten, og Armensk Brombær er ikke klassificeret som invasiv i Danmark. Kortlægningen viser dog, at der er grund til at tage truslen fra de to arter seriøst, idet begge arter er i gang
med en hastig etablering overalt i kommunen. Bortset fra pastinak er de hyppigst forekommende af de
kortlagte invasive planter, og tilmed består bestandene altovervejende af små, dvs. nyetablerede bestande, som er meget lettere at fjerne end veletablerede bestande.
Småblomstret-Balsamin er muligvis mere udbredt, end kortlægningen viste, da efterårets første frost fik
dem til at visne ned umiddelbart efter at kortlægningen startede.
Bynke-Ambrosie blev ikke set på de kortlagte arealer.
Kun de kommunale arealer er undersøgt, men det kan antages, at resultaterne også gælder de private
arealer. Eksempelvis har Rød Hestehov langs vandløb en udstrækning, der er væsentlig større end 2 meter bræmmen. Det antages, at også de øvrige arter forekommer på private jorder. Det er vigtigt at være
opmærksom på nabomatrikler ved bekæmpelse, da en stor del af arterne er registreret i naboskel, og en
fælles indsats er nødvendig for at undgå genindvandring og frøspredning.
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Rigtig mange af de nuværende bestande skyldes enten haveaffald, eller at planter forvilder sig fra haver.
De mange individer af arter, som trives ved højt næringsstofindhold, er tydelige tegn på, at jorden i Furesø Kommune er belastet af næringsstoffer. Da næringsstofferne desværre fremmer de invasive arter på
bekostning af de hjemmehørende, vil det gavne, hvis slåning af arealer følges op af opsamling.
Kæmpe-Bjørneklo er i stabil tilbagegang i Furesø Kommune, og også Gyldenris bliver bekæmpet med
synligt resultat flere steder. Med en fortsat målrettet indsats, er der grund til at forvente, at forekomster
af Kæmpe-Bjørneklo og Gyldenris om blot få år vil være så reducerede på de kommunale arealer, at der
er ressourcer til at bekæmpe flere af de øvrige invasive plantearter.
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