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	Navn: Silkeborg Kommune
	Adresse: Søvej 1, 8600 Silkeborg
	Web: www.silkeborg.dk 
	Navn_2: Else E. Eskesen
	Navn_3: 
	Titel: Jordbrugsteknolog
	Titel_2: 
	Telefon: 89701543
	Telefon_2: 
	Mail: eee@silkeborg.dk
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Silkeborg Kommune er Danmarks 10. største kommune. Silkeborg ligger midt i den smukkeste natur og har et sprudlende kulturliv, velfungerende by- og landsbysamfund og et dynamisk erhvervsliv. Det er et demokratisk fællesskab med tæt på 100.000 aktive borgere.

Læs mere på www.silkeborg.dk
	Udfordringer: Silkeborg Kommune finder den invasive plante, japansk pileurt, flere og flere steder i kommunen, og har brug for, at folk bliver oplyste om den og lærer den at kende, så det undgåes at sprede den yderligere.

Problemet med Japansk Pileurt er, at den kan vokse gennem beton og asfalt, og den skygger andre planter væk på sin vej. Samtidig breder den sig voldsomt med rodskud og rodudløbere, og selv små plantedele og rødder kan blive til nye planter. Det er derfor et problem, når folk bliver træt af den i deres haver (den er indført som staude til DK), og prøver at komme af med den, så risikerer de at sprede den yderligere, fordi de lægger planteaffaldet og rødderne på komposten på genbrugspladsen. Eller endnu værre, hvis de smider affaldet et sted i naturen, som nogen har for vane at gøre. Det er også et problem, hvis man bare slår den med buskrydder eller andre maskiner, fordi man klipper planten i småstykker, som samtidig bliver spredt længere ud og bliver til nye planter.

Lige nu finder vi planten i haver, langs veje, langs vandløb og i skovbryn i hele kommunen. Vi har brug for en stor fælles indsats, for at holde den nede.

I kan finde faktuelle oplysninger om Japansk Pileurt og vejledning til at håndtere den på: https://care4nature.dk/bekaempelse-japansk-pileurt/
Se også en artikel fra England: https://www.mirror.co.uk/news/japanese-knotweed-everything-you-ever-4328310

Hvis I vil se planten i et område, hvor vi har problemer med den, så kig forbi Raumavej i Silkeborg, og se den i regnvandsbassinet og det grønne område.

Opgave:
- Hvordan kan Japansk pileurt blive kendt på samme niveau som bjørneklo, så alle er opmærksomme på den og behandler den på den korrekte måde.

 



