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I første omgang har vi fokus på at få
»
»
bjørnekloen væk, så man ikke kan se den
fra stier, og hvor der ellers færdes folk.
Hans Wernberg, biolog og indehaver af Care4Nature

Effektiv kamp mod
Hurtigste mand Henrik Albrektsen havde smil på efter sejren.

ØSTERÅDALEN:
Angreb med brug
af sort plastic
virker - men
kampen er ikke
slut endnu

Hurtigst i kampen mod uret

Af Henrik Strømgaard
og Michael Bygballe (foto)

GUNDERUP: Selv om rytterne i Aalborg Cykle-Ring Motion

henrik.stroemgaard@nordjyske.dk

er glade amatører, går de ikke ned på udstyret. Det vrimlede med pladehjul, aerodynamiske hjelme og fantomdragter, da klubben kørte første afdeling i årets Craft Enkeltstart Cup. Cirka 30 ryttere stillede til start.
Henrik Albrektsen var hurtigst på den 7 kilometer lange rute fra Gunderup til Mjels. Med en gennemsnitsfart
på 47,59 km/t.
Henrik Albrektsen er årgang 1958 og får på grund af sn
alder et minut i tidsbonus.
Næste afdeling køres 8. maj omkring PoulstrupFerslev-Dall Villaby. En 11,4 km rundstrækning der skal
køres tre gange.

Sundt og grønt på skovens dag
AALBORG: Ramsløgpølser og naturburgere med skvalder-

kål er på menuen, når Aalborg Kommunes parkforvaltning sammen med Hjerteforeningen søndag markerer
skovens dag.
Deltagerne bliver præsenteret for grønt og sundt drys
som skvalderkål, spinat og løgkarse. Desuden serveres
der svampesuppe krydret med de indsamlede urter.
Mødestedet er kl. 13 ved infohuset i Østerådalen, og
deltagerne skal medbringe en lille kurv til indsamling af
urter. Arrangementet har en varighed på tre timer.

Fra mandag og hele sommeren frem til 27. august sender Nibe
Gymnastik de lokale kvinder på cykelture ud i det blå.
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Så cykler Nibe-kvinderne igen
NIBE: Mens gymnastikken i Nibe ligger på sommer-standbye, har Nibe Gymnastikforenings kvinder pudset cyklerne og gjort klar til sommerens række af mandagscykelture.
Allerede på mandag, den sidste aprildag, lægger man
ud med start fra Nibe Skole og snupper de første af årets
kilometer i omegnen, og ifølge formand Inge Lise Jensen
oplyser, at turene i starten bliver på beskedne 10-15 kilometer, så alle kan være med.
Mandagscykelturene, der går under titlen ”Cykeltur ud
i det blå”, fortsætter hver mandag frem til slutningen af
august, og alle kan deltage, også selv om man ikke er
medlem af foreningen.
Flemø

AALBORG: Kønt er det ikke
med sort plastic holdt nede
med gamle bildæk i det rekreative område Østerådalen i Aalborg. Men det er et
effektivt våben mod bjørneklo, og det er der brug for:
- Det er ret alvorligt her i
Østerådalen. Der er måske
to millioner planter, konstaterer biolog Hans Wernberg.
Han er indehaver af firmaet Care4Nature, som Aalborg Kommune har allieret
sig med i kampen mod bjørneklo, og det nye våben i
form af sort plastic blev taget i brug sidste år i dele af
området. Det er tydeligt at
se, hvor effektivt det er. Man
kan simpelthen se en skarp
afgrænsning mellem arealer, der har været dækket
ned og nu stort set er helt fri
for planten, og områder,
hvor planten stadig breder
sig lystigt.
Den effektive metode har
fået kommunen til at bede
Care4Nature om at bekæmpe bjørneklo i hele Østerådalen.
- I første omgang har vi fokus på at få bjørnekloen
væk, så man ikke kan se den
fra stier, og hvor der ellers
færdes folk, som er i risiko
for at blive forbrændt af
plantens gift. Vi får ikke løst
hele problemet i år, men vi
får gjort et kæmpe indhug,
så det kommer til at se godt
ud, siger Hans Wernberg.
Han vurderer, at det vil tage tre-fire år at få fjernet
planten helt fra Østerådalen. Eller i hvert fald til et niveau, hvor det kun kræver,
at en enkelt mand går rundt
og rodstikker de planter, der
måtte have overlevet.
Både i Østerådalen og andre steder, hvor bjørneklo
bekæmpes med sort plastic
og gamle bildæk, er firmaet
blevet mødt med skepsis, for
kønt er det ikke. Det gælder
for eksempel også i Dall Villaby, hvor metoden nu bruges på andet år:
- I Dall Villaby var der

»

I første omgang
har vi fokus på at
få bjørnekloen væk,
så man ikke kan se den
fra stier, og hvor der
færdes folk, som risikerer at blive forbrændt
af plantens gift.

Hans Wernberg, Care4Nature

mange sidste år, der spurgte:
”Hvad er nu det?” Medarbejderne fik mange kommentarer med på vejen. Men i år er
der ligefrem borgere, der
har hjulpet til med at lægge
plastic ud, fordi de kan se, at
det virker, fortæller Hans
Wernberg.

FAKTA
Bjørneklo hentet til Danmark som prydplante
{{Som andre invasive arter i den danske natur er bjørneklo oprindelig importeret til landet. Den blev betragtet som en prydplante
og endda med en imponerende vækst, men den har ingen naturlige fjender i Danmark og kan derfor brede sig uhæmmet.
{{Det sorte plasticdække får planten til at spire i et forsøg på at
nå op i sollyset, og det bliver den ved med, indtil al saft og kraft
fra roden er opbrugt, og planten dør.
{{I tæt krat, hvor der ikke kan lægges plastic, rodstikkes planten
med en spade - altså roden kappes over.
{{I Østerådalen arbejder Care4Nature sig systematisk frem med
nøje udvalgte områder ad gangen. I øvrige områder kappes hovedet af planterne, inden de sætter frø, som ellers ville kunne danne
nye planter i de ryddede områder.
{{Hver plante kan danne adskillige tusinde frø. I gennemsnit bliver det til omkring 20.000, men nogle har præsteret at danne
over 100.000 frø.
{{Bjørnekloen indeholder en giftig plantesaft, der kan give ubehagelige blærer og udslæt, hvis man får saften på huden.

