
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballerup Kommune startede bekæmpelse af pileurt i 2010, hvor en af kommunens 
største bestande på 600m2 blev fræset og bekæmpet af en lokal borgergruppe. I de 
følgende år foregik en mindre bekæmpelse på et par bestande og i 2019 startede en 
systematisk pileurtbekæmpelse i hele kommunen.  
I 2020 blev bekæmpelsen første gang beskrevet i rapportform. Denne rapport giver 
et overblik over bekæmpelsen af pileurt i Ballerup Kommune i 2020 og de foregå-
ende års historik. 
Bestandene er første gang bekæmpet enten ved opgravning eller afdækning og de 
efterfølgende tilsyn er sket hver 14. dag i feltsæsonen, hvor der er sket enten op-
gravning eller simpelt optræk. 
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 1. Møllemosen 
 Art: Japansk pileurt, ca. 600m2 
  

2010-2020  
Løbende bekæmpelse af borgergruppe. Kommunen har bistået med fræsning og afdæk-
ningsmaterialer, men bekæmpelsen foretaget af borgergruppe. Bekæmpelse udlagt i 
2011-2017. Der er ganske få skud tilbage i 2020. 

 
  
2. Thøger Larsens Alle:          

Art: Japansk pileurt, ca. 100m2 

 
2020 
Løbende tilsyn, ingen skud observeret på kommunal side, men et skud hos naboen 
2019 
Løbende tilsyn, ingen skud observeret. 
2018  
Løbende tilsyn. Få skud set i skoven, ingen skud ved den fjernede afdækning. 
2017  
Løbende tilsyn. Sidst på sæsonen blev afdækningen fjernet da der ingen skud var set ved 
denne. 
2016  
Løbende tilsyn. Flere skud i skoven, ingen skud ved afdækning. 
2015 
Løbende tilsyn. Skud både ved afdækning og i skoven. 
2014  
Løbende tilsyn. Skud både ved afdækning og i skoven. 
2013  
Bekæmpelse igangsat med afdækning i maj måned. Planter i skov og grøft løbende truk-
ket op. Bestanden havde gennem et par år været bekæmpet af naboen, som sprøjtede og 
slog den. 
 

 
3. Skovlunde Naturpark:  

Art: Japansk pileurt, ca. 30m2 

 
2020 

 Løbende tilsyn, ingen skud observeret 
2019 
Løbende tilsyn. Ganske få skud udenfor dug. 
2018 
Løbende tilsyn. Enkelte skud udenfor afdækning fjernet. Afdækningsdugen udskiftet fra 
sort folie til hortex dug. 
2017 
Løbende tilsyn. Enkelte skud udenfor afdækning fjernet. 
2016 
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Bekæmpelse igangsat i juni. Bestanden stod i et krat der blev ryddet og dernæst blev be-
standen gennemgravet og afdækket. 
 

4. Høstbuen:  
Art: Japansk pileurt, ca. 70 m2 

 
2020 
Løbende tilsyn. Skud fjernet under hvert tilsyn. Tilsammen fjernet ca. 80 skud over vækst-
sæsonen med dalende antal skud.   
2019 
Løbende tilsyn. Ved hvert tilsyn er der observeret enkelte skud imellem fliserne som er 
trukket op. Enkelt skud midt på dugen. En del japansk pileurt fjernet ved dugens under-
side til naboen. Pileurten er ved at bevæge sig længere ud på stien mellem fliserne.  
2018 
Bekæmpelse igangsat i december. Bestanden stod i krat ind mod privat have, der blev 
ryddet. Dernæst blev bestanden afdækket med dug og jord og græs er sået ovenpå.  

 
 

5. Håbetsvej:  
A) Nordlige bestand 
Art: Japansk pileurt, ca. 35m2 

 
2020 
Løbende tilsyn. 100 skud fjernet ved første tilsyn. Herefter mellem 10 og 4 skud pr. tilsyn.  
2019 
Bekæmpelse igangsat i juli. Bestanden er opgravet med håndsortering. Området er under 
løbende tilsyn. Der fjernes over 300 skud under første tilsyn, men ingen skud er observe-
ret senere hvor området fremstår med bar jord.  
 
B) hos privat 
Art: Hybrid pileurt, ca. 125m2  
 
2020 
Løbende tilsyn. Mange skud i starten af vækstsæsonen men aftagende, varierende fra ca. 
100 skid pr. tilsyn, til 2 skud ved sidste tilsyn.  
2019 
30 store skud fjernet. Skud også observeret i græsset på modsatte side af brændestabler-
ne. Skuddene vokser ind fra bestanden på kommunens areal, som er indhegnet (bestand 
C) 
 
C) Ny indhegning 
Art: Hybrid pileurt, ca.135 m2  
 
2020 
Ikke bekæmpet. Får har været sat på, men ikke med regelmæssighed, så græsningen er 
ikke effektiv. 
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2019 
Bekæmpelse med får. Fårene går selv ind og spiser bladene af japansk pileurt i mindre 
fold. Opstamning/fritstilling af træer for bedre tilgængelighed for dyrene.  
 
D) Sydlige bestand 
Art: Japansk pileurt, ca. 45m2  
 
2020 
Løbende tilsyn. Mange skud i starten af vækstsæsonen. I september startes slåning af be-
stand med 14 dages interval. Sidst på sæsonen er der stadigvæk mange skud. 
2019 
Bekæmpelse igangsat i oktober. Området er ryddet for træer og buske og bestanden er 
opgravet og jord fræset.  

 
E) Lille sydlige bestand 
Art: Japansk pileurt, ca.25 m2  
 
2020 
Løbende tilsyn. Mange skud i starten af vækstsæsonen. I september startes slåning af be-
stand med 14 dages interval. 
2019 
Bekæmpelse igangsat i oktober. Området er ryddet for træer og buske og bestanden er 
opgravet og jord fræset.  
 

 
Søndergårds Allé 100:  

Art: Hybrid pileurt, ca. 35m2 

 
2020 
Løbende tilsyn. Skud brudt igennem samling af dugen. Dette er repareret og skud ophørt. 
Flere skud fjernet både inde på dugen og ved siden af, især ud mod stien.  
2019 
Bekæmpelse igangsat i oktober. Bestanden er knust og afdækket med dug. 
 

Digevænget 18:  
Art: Japansk pileurt, ca. 35m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat med udlægning af dug i maj. Løbende tilsyn. Få skud fjernet ved 
hvert tilsyn 

 
Skovlunde gadekær:  

Art: Japansk pileurt, ca. 55m2 

 
2020 
Løbende tilsyn. Få skud hen over sommeren, men ingen i slutningen af sæsonen.  
2019 
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Løbende tilsyn. Bekæmpelse igangsat i sommeren 2019. Ved start var der ca 20 skud 
spredt over et større areal på søbredden og i krat ind mod have og i haven. 

 
Magleparken 3:  

Art: Japansk pileurt, ca. 25m2 

 
2020 

 Afdækning udlagt. Løbende tilsyn. Fortsat skud langs muren til institutionen.  
2019 
Bekæmpelse igangsat med fjernelse af fremspirende pileurt og de rødder der var mulige. 
Område ved brandtrappe er ikke tilgængeligt og meget inficeret. 

 
Nord for Lundegården:  

1 Ved Skovsø 
Art: Japansk pileurt, ca. 160m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat med afdækning med dug efter knusning i september. Skilt opsat. 
 
2 I skov 
Art: Hybrid pileurt, ca. 1500m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat i efteråret med rydning og knusning. Efterfulgt af afdækning med 
dug. Skilt opsat. 
 
3 I skov (indmeldt af borger)   
Art: Japansk pileurt, ca. 40m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat i efteråret med rydning og knusning. Efterfulgt af afdækning med 
dug i januar 2021. Skilt opsat. 
 
 

Jonstrupvej:  
A) I fold mod Andelshusene 
Art: Japansk pileurt, 3 bestande ca. 300m2 
 
2020 
Bekæmpelse igangsat i august med slåning hver 14 dag. På ydersiden af folden er skudde-
ne optrukket. 
 
B) Vejskrænt 
Art: Japansk pileurt, ca.80m2 

 
2020 
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Bekæmpelse igangsat med rydning og knusning af området inden afdækning med dug og 
flis. Afdæk ligger over brønd som er markeret tydelig. Skilt opsat.  
 
C) Maskinspredt 
Art: Japansk pileurt, ca. 2m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat med opgravning. Løbende bekæmpelse med opgrav hver 14. dag   
 
D) Ved sø 
Art: Hybrid-pileurt, ca. 115m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat med rydning og knusning af området. Herefter afdækket med grøn 
dug og flis. Skilt er opsat.  

 

Skovvej/ballerupvej:  
Art: Japansk pileurt, ca. 85m2 

 
Vinteren 2020/2021 
Bekæmpelse igangsat. Området er klargjort med knusning og fjernelse af hegn. I Januar 2021 er 
der afdækket og udlagt sandsække. Skilt opsat 
  
 

Lindehave parken:  
Art: Japansk pileurt, ca. 100m2 

 
Vinteren 2020/2021 
2 mindre bestande. Bekæmpelse igangsat. Området er klargjort med knusning. Bibeholdelse af 
bøgehæk. I januar 2021, blev der udlagt dug skjult under flis og skilt opsat.  
 

Måløv byvej/ Måløv parkvej:  
A) Ved busstopsted 
Art: Japansk pileurt, ca. 80m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat med knusning. Efterfulgt af afdækning med grøn dug og sandsække. Skilt 
opsat.  
 
B) Måløv byvej 
Art: Japansk pileurt, ca. 45m2 

 
2020 
Dette er en tydeligt maskinspredt bestand, hvor flytning af jord fra nabobestanden i forbindelse 
med rør/ledningsarbejde har spredt pileurten. Ca 100 små hårdpressede skud og bonsaiplanter 
spredt i græslandet. Bekæmpelse igangsat med knusning i november. Løbende tilsyn med rodstik-
ning.   
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Klakkehøj:  
Art: Japansk pileurt, ca. 35m2 

 
2020 
Bekæmpelses igangsat med opgravning i december 2020.  
 

Lundebjerg:  
Art: Japansk pileurt,  2 bestande, ca. 190m2 

 
Vinteren 2020/2021 
Bekæmpelse igangsat med knusning af underbevoksning. Træer bibeholdt. Bestanden er 
afdækket med dug og sandsække. Skilt opsat.  
 

Klub Ellekilde Skovlunde:  
Art: Japansk pileurt, ca. 75m2 

 
2020 
Bekæmpelse igangsat med knusning af krat ud mod Ballerup blvd. Trådhegn i midten af bestand. 
Grøn dug lagt på indersiden og der rodstikkes på ydersiden mod Ballerup Bldv løbende i sæson 
2021.  
 
 


