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Figur 1: Et af fire  ”Biologiske Vejkort” for  Bornholms Regionskommune.    
 
Baggrund  
Vej- og grøftekanter udgør ca. 500 ha af Bornholms areal, men er spredt ud over hele øen. 
Vej- og grøftekanter er anlagt sammen med vejene, men vej- og grøftekanter kan fungere 
som levesteder og spredningsvej for eng- og overdrevsvegetation og tilknyttede dyrearter. 
Kanterne er særlig vigtige i intensive landbrugsområder, hvor de ekstensivt dyrkede 
arealer som enge og overdrev er trængt væk. 
Løvfrøer indtager en særlig plads i vejforvaltningen, da vej- og grøftekanter kan fungere 
som vandringsvej for nyforvandlede løvfrøer. Pleje af vej- og grøftekanter giver mulighed 
for at supplere og opretholde eksisterende bestande af løvfrø og for at de kan kolonisere 
nye søer. Vejdirektoratet har udgivet publikationen ”Biologiske vejkort” som kan se på 
Vejdirektoratets hjemmeside: www.vejdirektoratet.dk 

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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http://www.vejdirektoratet.dk/


 
 
 
Formål 
Bevarelse af de grønne arealer omkring vejene, samt at pleje dem på en måde der tager 
hensyn til både trafiksikkerhed, naboer, natur og folks oplevelse af vejomgivelserne.  
 
Naturtyper 
Lysåbne, flerårige urtesamfund. Kategoriseret i ”Særlig flora”, overdrevslignende flora, 
engflora, næringsfattig flora, artsfattig næringsrig flora  
 
Arter 
Løvfrø. Adskillige urter, herunder div. orkideer, hulkravet kodriver, violer, kornet stenbræk 
m.fl. For den overdrevslignende flora: knopurt, gul snerre, blåklokke, tjærenellike og 
rejnfan. For engfloraen: engnellikerod og løvefod.  

 

 
                 Figur 2: Skånsomt forvaltet vejrabat og grøftekant med høj diversitet og sjældne arter (flere  
                 gøgeurter). Foto Henrik Vejre. Juni 2006 
 
Drift 
Der foretages en varierende slåningspraksis med en generel skånsom slåning. Det er 
desuden både dyrt og unødvendigt at slå alle arealer hvert år.  
 
Slåningen er opdelt i 2 perioder på året: fra 1.juni og 5 uger frem samt fra 
1.september til ca. 1.november. Selve slåningen er forskellig i de 2 perioder. 
 
Der er udformet detaljerede forskrifter for særlige floratyper og ud fra løvfrøernes behov. 
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Driftsplanen for pleje af Vej og Grøftekanter er opdelt i 4 delplaner: 
 

• Forårsslåning med hensyn til særlig flora og engflora. 
• Forårsslåning af artsfattig, næringsrig flora.  
• Efterårsslåning af næringsfattige arealer 
• Efterårsslåning med hensyn til overdrevsflora og artsfattig, næringsrig flora. 

 
Hvilken slåningspraksis der benyttes, er afhængig af hvilke naturhensyn der skal tages på 
det enkelte område. 
 
Myndighed:  
Bornholms Regionskommune  
Ullasvej 23 
3700 Rønne 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Kanterne tilhører myndigheden, og skal plejes således at trafiksikkerhedsmæssige hensyn 
opfyldes. 
 
Skala 
Lokalt og regionalt. Lokalt udgør kanterne vigtige habitater, og kan givet forbinde ellers 
adskilte halvnaturtyper.  
 
Effekt på flora/fauna 
Populationerne af løvfrø sikres og styrkes   
 
Evaluering:  
Ingen 
 
 

 
         Figur 3:Vejrabat slået af hensyn til trafiksikkerhed, efterladende  
         hovedparten uslået indtil september. Foto Henrik Vejre. 
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