
Kom til ’vejbeds’-workshop den 24. okt. og bliv klogere på etablering, 

drift og biodiversitet i den grønne del af det ofte anvendte LAR-element. 

Vi har fornøjelsen af at invitere dig til workshop for VandCenter Syds samarbejdspartnere. Hvis du har inte-
resse for nedenstående punkter, vil denne workshop være noget for dig.

• Etablering af LAR-elementer og den efterfølgende drift.
• Hvordan ’vejbedsprojekter’ kan være med til at understøtte Odenses bynatur.
• Skabelse af vejbede der kan opleves som rekreative elementer i vores by.

Vi arbejder i stigende grad med LAR og klimaprojekter. ’Vejbede’ kommer ofte op som et anvendt element i 
forbindelse med klimatilpasningen. Om man arbejder med planlægning, udførelse eller myndighedsbehand-
ling er det i LAR- og klimaprojekter relevant at have en forståelse for den grønne del af projektet, da fælles 
forståelse er nøglen til gode projekter. 

Der opleves inden for branchen en stor usikkerhed i forhold til etablering og den efterfølgende drift af de 
grønne LAR-elementer.  Behovet for mere viden på dette område satte i 2017 forskningsprojektet: ”LAR-op-
timering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede” i gang. Efter 2 års 
vidensindsamling inviteres der nu til workshop hvor vi fortæller om den læring og erfaringsopsamling der er 
kommet ud af projektet. 

Forskerne Mona C. Bjørn og Andy G. Howe fra Københavns Universitet har undersøgt valg af arter, beplant-
ningssammensætning og disses betydning for etablering af et velfungerende ’vejbed’, der kan driftes eksten-
sivt. Derudover har de set nærmere på beplantningens betydning for ’vejbedets’ mulighed for at understøtte 
den lokale biodiversitet. 

Der vil i workshoppen være en ’hands on’ praktisk tilgang til arbejdet med plantevalg og beplantningssam-
mensætning til ’vejbede’. Der vil også være fokus på de arbejdsgange og roller der typisk er i forbindelse med 
etablering af beplantning til ’vejbedet’.
Målet med workshoppen er at give jer en indsigt i hvilke faktorer, der har betydning når der skal vælges plan-
ter i vejbede og hvilken indflydelse et gennemtænkt plantevalg har på økonomi, drift, etableringssikkerhed 
og biodiversitet.

Projektet har været muliggjort gennem støtte fra DANVA med midler fra VUDP-fonden og af partnere fra 
Aarhus Vand, Aarhus Kommune, HOFOR, Københavns Kommune, Brøndby Kommune, VandCenter Syd og 
Odense Kommune. Du kan læse mere om selve projekt i følgende korte beskrivelse (Se vedhæfte PDF med 
kort projektbeskrivelse)



DAGENS PROGRAM:

9.30-10.00 INTRODUKTION TIL VEJBEDS-WORKSHOP med morgen brød, kaffe og 
te.
Workshopforløb om hovedelementer i valg af beplantning til vejbede:  
Her gennemgås 4 hovedpunkter med betydning for beplantning i ’vejbede’ (Vand, jord, plantesam-
fund og beplantningsstruktur).

10.00-10.45 GRUPPEARBEJDE
I inddeles i grupper. Gruppen skal sammen løse en case om beplantning af et ’vejbed’. Hver grup-
pe får udleveret et dokumentet med rammer for hvordan jeres case skal løses. I gruppen fordeles 
følgende 4 roller mellem jer: Bygherre, rådgiver, planteskole, udfører. Rollerne afspejler den typiske 
arbejdskæde ved etablering af et ’vejbed’.

11.00-11.15  PAUSE

11.15-11.45  OPSAMLING
Gennemgang af de forskellige ’vejbede’. Grupperne fremlægger og vi diskuterer i fællesskab. 

TILMÆLDING:
Workshoppen,  bliver afholdt i VandCenterSyds Lokaler på Vand-
værksvej 7.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Tilmeldingsfrist er 
den 19. okt., men der bliver lukket for tilmelding når vi har 24 
tilmeldte. 

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til: lkn@vandcenter.dk


