Arbejdstimer i stedet for sprøjtemidler
Det er genialt at droppe
sprøjtegift imod ukrudt,
mener Jesper Ravnsbæk,
’grøn mand’ i Lejre
Kommune.
Da Jesper Ravnsbæk i 2004
begyndte som kommunalt
ansat ’grøn mand’, var det
almindeligt, at han og kollegerne
i Lejre Kommune drog ud med
giftsprøjten for at bekæmpe
mælkebøtter og andet ukrudt
på fortove og andre kommunale
arealer.
Men siden 2007 er der kun
blevet sprøjtet direkte på
planten bjørneklo. Alt andet
ukrudt bliver nu holdt i ave med
gasbrændere eller med andre
giftfri metoder.
Snart slut med gift på
bjørneklo
Snart vil det også være fortid
med det nuværende beskedne
forbrug af ukrudtsmidlet
Roundup, som Jesper Ravnsbæk
og kollegerne sprayer på hver
enkelt bjørneklo. Den udvikling
har Jesper det fint med.
- Efterhånden har vi fået tyndet
så meget ud i antallet, at vi kan
bekæmpe dem manuelt. For
eksempel med et stort hakkejern
eller roejern, siger han.
I det hele taget er Jesper
Ravnsbæk rigtig glad for, at
Lejre Kommune i dag bruger
andre metoder end sprøjtemidler
(også kaldet pesticider) mod
ukrudt.
Drikkevand fri for pesticider
- Det et genialt i forhold til
vores vandmiljø. Københavns
Kommune har jo en del
pumpestationer til drikkevand
her i Lejre, og det vil være rart,
hvis man kan holde det fri for
rester af pesticider, mener han.

Jesper Ravnsbæk vil hellere være over ukrudtet fem-seks gange med en gasbrænder end én gang med en giftsprøjte.

pesticider er, at der skal bruges
flere mandetimer på arbejdet.
- Det ukrudt, man før kunne
klare ved at sprøjte én gang,
det skal vi nu over med en
gasbrænder eller på anden måde
fem – seks gange i løbet af en
sæson, fortæller Jesper.

grundholdning, at vi fuldstændig
skal af med pesticider, og
det skal ikke kun være her i
kommunen, mener han.
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- Men det er rart at være fri
for at sprøjte. Det er min

Økologi på kommunale arealer
Lejre Kommunes afdeling Vej & Park overvejer eller arbejder allerede med disse tiltag for økologi på kommunens egne arealer:
•
Stop for gødning på idrætsanlæg
•
Stop for sprøjtning af bjørneklo
•
Dyrehold eller høslæt på græsarealer
•
Krav om økologi på kommunalt ejede landbrugsarealer 		
som forpagtes bort
•
Plantning af frugtlunde i nærheden af daginstitutioner
•
Etablering af nyttehaver
•
Ændret antal slåninger af græsrabatterne
•
Reduceret forbrug af salt om vinteren, eller erstatning af
salt med mindre skadelige midler
•
Inddragelse af borgerne i at fjerne papir fra fortove og an
dre arealer.
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