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Fakta om sprøjtning 

Naturstyrelsen har en pesticidpolitik, der 

betyder, at der normalt ikke bruges 

sprøjtemidler. I dette tilfælde har 

Miljøstyrelsen godkendt, at midlet bruges.  

Parrallelt med sprøjtningen, laves der forsøg 

med miljøvenlige alternativer med slåning og 

kalk. 

 

• I juni 2013 er der sprøjtet med 

ukrudtsmidlet MCPA 

• Der er brugt 1,2 l sprøjtemiddel på hele 

Fodsporets strækning på 48 km. Sprøjten 

har gps installeret, så man præcis ved 

hvor, der er sprøjtet. 

 

Fakta om forsøg 

• I august 2013 brydes asfalten 

forsøgsmæssigt op på de hårdest ramte 

strækninger. I alt ca. 500 m svarer til 1% 

af Fodsporet. 

• Den bliver knust og genudlagt som 

asfaltgrus. Den knuste asfalt blandes med 

kalk. 

• Når ager-padderokken skyder igen, 

bekæmpes den med MCPA. Når planten 

er bekæmpet genudlægges asfalt. 

• I rabatterne laves forsøg med udlægning 

af kalk i varierende mængde for at se, om 

koncentrationen af kalk har betydning. 

• Der vandes med opslemmet kalk direkte 

ned i revnerne i affalten. 

• Rabbaten med ager-padderokke bliver 

slået gentagne gange. Der sås rajgræs. 

 

Samarbejdsprojekt 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

Danmarks Naturfredningsforening Slagelse, 

Landboforeningen Gefion, Næstved og Slagelse 

kommuner og Naturstyrelsen har udarbejdet 

indsats- og forsøgsplanen mod padderokkerne. 

Desuden har Faxe Kalk og Institut for Agroøkologi,  

Aarhus Universitet, Flakkebjerg bidraget med faglig 

rådgivning.

 

 
 
Ager-padderokken 
bekæmpes på Fodsporet 
- forsøg med nye metoder 
 
 

 
 

Henvendelse kan ske til: 

 

Slagelse Kommune 

Tlf.: 58573416 

Mobil: 20400713 
E-mail: pejoh@slagelse.dk 
 

 

Næstved Kommune 

Tlf.: 55886470 

E-mail: hesmi@naestved.dk 
 

Naturstyrelsen 

Tlf.: 72543000 

E-mail: saf@nst.dk  



Plante med urkraft 

En lille plante med store kræfter risikerer at ødelægge 

gang- og cykelstien Fodsporet. Naturstyrelsen går nu 

sammen med Næstved og Slagelse kommuner til 

angreb mod ager-padderokken. Planten skyder i store 

tal op gennem asfalten på stien,  der ligger på et 

gammelt jernbanespor. Planten laver kratere og buler 

så høje som muldvarpeskud i belægningen og risikerer 

helt at ødelægge turen for cykler, rulleskøjter og andet 

trillende friluftsliv. 

 

Ødelæggelserne er så store, at styrelsen og 

kommunerne har valgt at bruge sprøjtemidlet MCPA 

(hovedbestanddel i midlet ”Plænerens”) mod planten 

på en ca 2 km lang strækning, hvor problemet er 

størst. 

 

 
 

“Sprøjtningen bremser problemet 

her og nu, inden det løber løbsk, 

men det er ikke en metode, vi 

ønsker at bruge mere end allerhøjst 

nødvendigt. Vi arbejder på at finde 

mere miljøvenlige alternativer 

såsom kalkning og slåning. Det vil 

være til gavn for os og alle andre, 

der har problemer med planten, 

hvis vi får udviklet nogle gode 

alternativer til sprøjtemidler”  

Entreprenørchef Thomas Østergaard fra Slagelse Kommune.  

Problemets omfang 

Problemet er værst på stien fra Dalmose til Skælskør. 

Her var jernbanen i sin tid lagt på grus i modsætning til 

sporet på strækningen mellem Næstved og Slagelse, som 

lå på et tykt skærvelag. Skærverne ligger stadig under 

asfalten og medvirker til at hæmme agerpadderokkernes 

vækst. Fodsporet er i alt 48 km langt. Ca 2 km er hårdt 

ramt af ager-padderokken, de resterende  46 km er kun 

sporadisk ramt med mindre omfangsrige skader. 

 

Forsøg med kalk 

Ager-padderokken er kendt i landbruget som besværligt 

ukrudt. Et gammelt landmandsråd er at tilføre kalk til 

jorden. Derved hæves jordens pH-værdi, og det kan 

padderokkerne ikke lide. Derfor laves der forsøg med 

nedfældning af kalk både på stien og i rabatterne. Kalken 

tilføres i forskellige mængder, så det bliver muligt at se, 

om koncentrationen af kalk har betydning for effekten på 

padderokkerne. Der bliver også udført forsøg med at 

vande opslemmet kalk ned i de revner i asfalten, som er 

opstået der, hvor padderokkerne gror op igennem 

asfalten. 

 

Forsøg med slåning 

Som de fleste andre planter kan padderokkerne heller 

ikke lide at blive klippet ned. Et af forsøgene går derfor 

ud på at blive ved med at slå rabatterne langs med 

asfalten, sådan at padderokkernes vækst på den måde 

hæmmes.  

Padderokkerne gror meget gerne der, hvor jorden er 

mager, og der ikke vokser så mange andre planter. 

Derfor anlægges der også forsøg, som skal vise om det 

har en effekt at gøde og tilså rabatterne med rajgræs. Det 

skal skabe konkurrence til padderokkerne og på den 

måde hæmme deres vækst. 

 

 

 
 

“Juletræer” bryder asfalten. Ager-padderokkens sommerskud. 

Planten har over 300 mio. gamle forfædre. 

 
 

Ager-padderokken vokser tæt i rabatten. Derfor går forsøget ud på 

at eleminere planten i rabatten for at undgå indvoksning. 


