Japansk pileurts udbredelse i Danmark
Der findes tre forskellige invasive pileurtarter udbredt i hele Danmark. Den mest udbredte er japansk pileurt. Der er desuden
kæmpe-pileurt og hybriden mellem japansk
og kæmpe-pileurt. Har de først etableret sig,
er det utroligt vanskeligt at fjerne dem igen.
På Fanø er der kun set japansk pileurt.

Bortskaffelse

Japansk pileurt

På Genbrugspladsen - Fanø Kommune
Der er lavet aftale om, at ALLE plantedele fra Japansk pileurt skal i SMÅT
BRÆNDBART, se efter skiltningen.
Det vil være katastrofalt at lægge plantedele i komposten hjemme eller på genbrugspladsen, smide dem i skoven, på
en tom nabogrund eller blot at lade bunken af plantedele ligge på jorden. Der vil
nemlig ikke gå lang tid, før en ny bestand
har etableret sig!

Har du fået denne folder i din
postkasse?

Pileurt kendes især på den meget tætte

vækst, hvor en plante kan danne op til 80
skud pr m2. Pileurtens stængler er hule og
rødplettede. Bladene er 5-12 cm lange og
bredt ovale. Den har et særdeles omfangsrigt
og dybt rodnet.

Så er det fordi vi i Fanø Pileurtbande er
blevet opmærksomme på, at der vokser
japansk pileurt på eller nær din grund.
Vi vil derfor opfordre dig til at overveje,
om den ikke skal bekæmpes?

Få hjælp og vejledning hos:

En plantedjævel i

Fanø Pileurtbande

hjerteforklædning

På mail:
fanoe.pileurt.bande@gmail.com
Eller find os på
Facebook:

Smukke og sprøde ser de ud med de lysegrønne blade og de lange, elegante stængler. Helt uden pletter og billegnav, så kan de
virkelig være så slemme?

Fanø Pileurtbande

Ja, det kan de!

På trods af dens besnærende ydre skal
man vogte sig! I haverne kan den blive et
dyrt bekendtskab
Japansk pileurt er skadelig for vores natur,
fordi den udkonkurrerer hjemmehørende
arter.
Den stammer fra Japans vulkan-egne,
hvor den kan tåle at blive dækket med
brændende lava, og den kan finde vej
gennem revner og sprækker.
Dette udnytter den, når den finder vej gennem revner og rørføringer i husets betonfundament, gennem dræn og asfalt.
Rødderne udgør 90% af planten og når 23 m ned i jorden og kan sprede sig 7 m
om året. En ganske lille stængel/rod på
mindre end et gram kan hurtigt udvikle sig
til en ny kraftig plante.
I England kan en grund med japansk pileurt ikke forsikres eller bebygges
- så den er nærmest usælgelig!

Sådan fjerner du pileurt fra din
have
Lad os sige det med det samme: Japansk
pileurt er næsten umulig at udrydde – der
findes ingen quick fix!
Har du en bestand, du gerne vil fjerne, så
kontakt Fanø Pileurtbande før du går i gang og
få vejledning til, hvordan du bedst griber det
an. Hvis naboerne også har pileurt, kræver det
en fælles indsats.
1. Oprykning og opgravning af pileurt
Kan du bruge, hvis du har en mindre bestand
på mellem 2-4 m2, der endnu ikke er så
veletableret. Er bestanden større, er det
MEGET svært at bekæmpe planten på denne
måde.
Små nye skud af pileurt er det let og effektivt at
rykke op med rod i april. Start udefra og
bevæg dig ind mod centrum. Det vil dog ikke
være nok at rykke de nyetablerede pileurter op
en enkelt gang. Det skal gentages målbevidst
mange gange sæsonen igennem.
Her søges at svække planterne mest muligt
gennem opgravning af deres skudkroner i
jordoverfladen. Det kan tage mellem 3 og 10
år, inden du helt er sluppet af med en
nyetableret bestand af pileurt.
Lad være med at grave uden vejledning, det
kan gøre problemet større.
Vedvarende overvågning af området er en
nødvendighed, da arbejdet ellers nemt kan
være spildt.
Det er vigtigt, at du er opmærksom på faren
for, at pileurt-bestanden spreder sig endnu
mere. Dels fordi du stresser planten og den
derfor vil skyde yderligere. Sørg for oprydning,
så selv den mindste plantedel er fjernet, ellers
er du lige vidt.

En haveejer fik en lokal entreprenør til for
10.000 kr. at fjerne 2 m2 japansk pileurt.
Efterfølgende måtte haveejeren betale et
professionelt firma med erfaring med
pileurtbekæmpelse 50.000 kr. for at udrydde
planten.

2. Tildækning med plast
Ved større arealer kan du lægge en lystæt
ukrudtsdug/plastdug henover pileurten, og
dække til med et godt lag af jord/flis, for at
hæmme pileurtens muligheder for vækst.
Kontakt Fanø Pileurtbande for vejledning.
Start som ved 1. Oprykning/opgravning af
særligt stærke skud og udløbere. Derefter skal
alle stauder, buske og mindre træer, som ikke
skal bevares, fjernes.
Herefter tildækkes området med en absolut
lystæt plastfolie eller presenning. Den skal
kunne klare at ligge i mindst 5 år og fastholdes
uanset vejr og vind, samt lappes med gaffatape
ved eventuelle huller. Tildækningen lægges
mindst tre meter ud over de yderste planteskud
og med mindst 60 cm overlap mellem banerne.
Hyppig overvågning med oprivning af nye skud
langs kanten er påkrævet, da arbejdet ellers
nemt kan være spildt.
3. Sprøjt den invasive japansk pileurt
Det er lovligt at bekæmpe japansk pileurt med
ukrudtsmidlet glyphosat / roundup. Ifølge
Miljøstyrelsen er pileurt modtagelig for
glyphosat. Men den Roundup du kan købe i
handlen er ikke stærk nok og vil medføre, at
planten udvikler resistens. Du skal købe et
professionelt firma til at sprøjte for dig. Regn
med, at der skal sprøjtes flere gange, inden
planten giver op.
Vi ved det er kontroversielt, men bekæmpelse
af invasive planter er et af de få områder, hvor
gift i private haver har en berettigelse.

