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Projekt periode: Marts 2017 – September 2018
Bevilling: VUDP, 1.428.000 kr. 

Foto: LKS



Projekt formål

Vi dokumenterer kvaliteten af 
eksisterende LAR vejbede med 
særligt fokus på:
 
• drift 
• biologisk værdi for flora og fauna
• rekreativ merværdi for borgerne
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Foto: MCB



Case – Langelinie
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Foto: LKS

Just add water!



Om Langeline
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Langeline: 1.4 km

Antal: 29 vejbede

Størrelse: 10 - 42 m2

Samlet areal: ca. 700 m2 

Plantesamfund: 2 mix

Stauder: ca. 7200 stk

Græsser: ca. 520 stk

Løg: ca. 8000 stk

Plantetæthed: 14 planter / m2 

Etableret i perioden: 2014 – 2015

- yderligere 4 vejbede etabl. i 2017
Foto: LKS

Foto: LKS



Dataindsamling
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• Vejbedets plantesamfund (plantevalg, drift, mulig optimering)

• Fauna og Økosystemstjeneste i vejbedet

• Planteforsøg

• Planteportal til erfaringsopsamling på Vejbedsbeplantning

Foto: LKS



BioLAR- øger vegetationens strukturelle diversitet  
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Foto: MCB

Foto: MCB

Foto: MCB

Foto: LKS

Foto: AGH

BioLAR  = Infiltration af regnvand + økosytemtjenester understøttende 
elementer => merværdi for mennesker & natur



Vegetations struktur i vejbedet
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B A

Vertikal struktur



Drift
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Foto: MCB

Spontant forekommende arter:
☺ Bestøves af insekter

• Rødsvingel
• Rajgræs
• Enårig rapgræs
• Alm. rapgræs
• Fløjlsgræs
• Kvik
• Padderok
• Kanadisk gyldenris ☺
• Kanadisk bakkestjerne ☺
• Agertidsel ☺
• Alm. svinemælk ☺
• Horsetidsel ☺
• Fuglegræs ☺
• Følfod ☺
• Glat dueurt ☺
• Grå bynke
• Haremad ☺
• Hvid stenkløver ☺
• Humlesneglebælg ☺
• Hyrdetaske
• Lugtløs kamille ☺
• Løgkarse ☺
• Mark arve ☺
• Mælkebøtte ☺
• Mørk kongelys ☺
• Kruset skræppe
• Roset springklap ☺
• Strandasters ☺
• Tofrøet vikke ☺
• Vejpileurt ☺

Måling Dækningsgrad (%) Behandling

A B Mix Lugning År

Bar jord 11,73 23,93 *

Plantedække 87,47 47,78 *

Ukrudt 1,13 1,58

Antal ukrudtsarter 1,53 2,5

* Signifikant forskel (ikke tilfældigt):  0.01 ‘*’ 

A B

Foto: MCB Foto: MCB



Den rette plante  +”ukrudtshæmmende” grus
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Foto: LKS

Foto: MCB

Foto: MCB
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Foto: MCB

Lige meget skrald i mixene…

…men mere skrald på den ulige vejside☺

P<0.05

ns

Hot & sweet flasker!

Skrald i vejbedene

A B

Lige Ulige



Bio-LAR: mulighed for økosystemtjenester 
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Bio-LAR økosystemtjenester: pollen/nektar kilde
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Mix B

Bio-LAR økosystemtjenester: om vinteren
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Mix A
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Bio-LAR økosystemtjenester: overvintringssted
Overvintringssteder for edderkopper 

(og meget andet) 

Varieret størrelse af vejbede og flere 
plantesamfunds mix 

f.eks. Mix B i vejbede > 20m2 bedre for 
edderkopper (foreløbigt resultat!)



Bio-LAR økosystemtjenester: drift om vinteren
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B: 26-02-18

Af hensyn til økosystemtjenester:
Variation i drift
Efterlad samlede afklip indtil det tidlige forår 



Bio-LAR økosystemtjenester: rekreative merværdi
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“Vi går forbi for at se hvad nyt der blomstre” 

“Vi kommer her for at se på blomsterne”

“Der er fantastisk - når det regner og blomsterbedene er helt oversvømmede,

 men planterne virker til at overleve”

“Nogle gange plukker jeg en buket blomster”

“Flere forårsblomster ville være dejligt”

“Det her er mit blomsterbed”

“Hvorfor har de plantet det her ukrudt?”

“Jeg ville have foretrukket kun et plantemix”

“Det her er et meget velhavende boligområde; vi foretrækker de tidligere bøgehække”

“Vær sød at fortælle den ansvarlige planlægger, at de ikke ved noget om beplantningsdesign - det ser 

forfærdeligt ud”

“Jeg mistænker oversvømmelsen af min kælder skyldes det nye kloaksystem”

“Hvis de vil understøtte biodiversitet skulle de ikke have plantet noget, bare vente og se hvad som 

kommer op”



Optimering

22/02/2018 18

Foto: MCB



TAKE HOMES:
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Foto: MCB

● BioLAR  = Infiltration af regnvand + økosytemtjenester understøttende 
elementer merværdi for mennesker & natur 

● BioLAR = giver merværdi til traditionelle LAR systemer 

> Regulerende og understøttende værdier af BioLAR
Nye levesteder & resurser hele året 
Bestøvning: selvbærende vegetation 
Plantevalg: Hjemmehørende / eksoter

> Kulturelle værdier af BioLAR
• Rekreative værdier 
• Kommunikation vigtig



TAKE HOMES

BioLAR = giver merværdi til traditionelle LAR systemer

● Det rette plantevalg

● (re)Introduktion af vildtvoksende hjemmehørende arter

● Plantesamfundets struktur er afgørende

● Det ”ukrudthæmmende” grus

OBS OBS OBS
● Invasive planter

20



Projekt output

•Workshops hos DANVA´s medlemmer med henblik på optimering af plantevalg og 

drift i eksisterende LAR projekter

•Forskningsbaseret anvisning om plantevalg, etablering og drift af vejbede

•2-3 videnskabelige artikler der belyser vejbedets potentiale som spredningskorridor 

og refugium for planter og dyr i den tætte by

Publiceret materiale: 

Bjørn, M.C. & Howe, A.G. (2018). Plantevækst i filterjord.Videnblad 04.03-18

Howe, A.G. & Bjørn, M.C. (2018). Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte 

lokal biodiversitet. Videnblad 04.03-19
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Tidselsommerfuglen (Vanessa cardui,) 
migrerende sommmerfugl på Langelinie, 

Foto: LKS

Foto: AGH

Foto: MCB

Stort potentiale for at etablere planter associeret 
med sandet og stenet jordbund, 

Tak til Lærke Kit Sangill, 
VandcenterSyd og VUDP

Videnblade: vi har en bunke med os!

Skriv til os skulle I have lyst til en kopi 
af vores artikler (som er på vej)!


