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Baggrund for revision af plan for forvaltning af grøftekanter
Denne plan for forvaltning af grøftekanter i Odder Kommune er en revision af plan for perioden 2014-2018
og træder i kraft 14.august 2019.
Forvaltning af grøftekanter med fokus på biodiversitet har været et fokusemne for Odder Kommunes
Grønne Råd. På baggrund af rådets anbefalinger blev der i 2014 udarbejdet en praksis for vedligeholdelse af
grøftekanter, som er blevet fulgt i årene 2014-2018. Som noget nyt, blev der i denne periode slået i fuld
bredde om foråret på de gamle amtsveje i kommunen, samt i et skår på 1 meter om efteråret.
Beslutningen om at ændre praksis på amtsvejene, blev taget på baggrund af resultaterne fra et
slåningsforsøg1 i Herlev Kommune, foretaget i næringsrige grøftekanter domineret af vild kørvel og
draphavre. Forsøget viste, at slåning af grøftekanten i forsommeren, når kørvel begynder at blomstre, og
igen i september, sikrer lavt voksende arter, grønne vejkanter hele sommeren, blomstring sensommer til
bl.a. anden generation sommerfugle og insekter samt reducerer græspollenproduktionen kraftig.
Den ændrede praksis blev indført på de gamle amtsveje i Odder Kommune, da vejarealet på disse veje er
udmatrikulerede, og grøftekanterne er brede.
Erfaringer fra første periode
Den ændrede praksis har givet ekstra travlhed i forårsperioden, og det har været vanskeligt at nå
forårsslåningen langs alle amtsveje i forsommeren. Ved en senere slåning opnår man ikke den ønskede
udpining af vild kørvel og draphavre, men man slår de øvrige blomster, således at deres frøspredning
hindres, og insekt- og fuglelivet påvirkes i negativ retning. Dermed opnås ikke den øgede biodiversitet.
Driftspersonalet har oplevet, at den ændrede praksis i perioden 2014-2018 giver færre blomster i
grøftekanten undtagen på de mindre næringsrige grøftekanter, som f.eks. findes langs Houvejen. Dette
antyder, at det ikke blot er slåningstidspunktet, men også næringsbelastningen, som har afgørende
betydning for grøftekanternes biodiversitet.
Odder Kommune har indhentet oplysninger om erfaringer med, og muligheder for at opsamle det afslåede
materiale, og derved fjerne næringsstoffer.
I Vordingborg Kommune er der lavet en række forsøg med slåning af grøftekanter, herunder opsamling af
det afslåede materiale og anvendelse til forskellige formål. Affald i det opsamlede materiale udgør et stort
problem, når det skal afsættes. Konklusionen er, at opsamling ikke er nogen god forretning og dyrere end
den almindelige rabatslåning.
I undersøgelsen ”Rigere natur i vejrabatten”2 i Vordingborg Kommune undersøgte man effekten af en
ændret forvaltning af smalle vejrabatter langs omdriftsarealer. Efter 4 sæsoner med ændret forvaltning
blev antallet af bredbladede urter ikke øget, til trods for, at materialet blev fjernet. Der skete dog en

Anna Bodil Hald, Danmarks miljøundersøgelser, Aarhus Universitet; Grøftekant forvaltning, slåningstidspunkt og
botanisk udvikling
2Rigere Natur i Vejrabatten”, anbefalinger og resultater fra projektet Rigere natur i vejrabatten 2013-2016. Flora og
bier i 8 vejstrækninger i Vordingborg Kommune.
1
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forskydning af de dominerende arter, således at bestanden af cikorie, der er værdifuld for bestøvere,
øgedes.
Det må forventes, at de lokale forhold vil være afgørende for, hvorledes en ændret forvaltning vil påvirke
biodiversiteten i grøftekanten.
Undersøgelsens anbefalinger til forvaltning for en rigere natur i vejrabatten er bl.a.:


Indsatsen for at øge biodiversiteten bør ikke prioriteres i smalle vejrabatter (<1,4 m) op til dyrkede
marker, da den tætte græsvegetation samt næringspåvirkning fra marken og vejen, vil fastholde et
lavt naturindhold.



Slagleklipper er hård ved den blivende vegetation. Hvis biomassen samles op, så undgå
slagleklipper. Brug hellere fingerklipper. Har I ikke udstyr eller ressourcer til at samle biomassen op
så kan slagleklipper måske være et alternativ til fingerklipper, da den findeler materialet
tilstrækkeligt til, at det ikke bare lægger sig som en dyne oven på den blivende vegetation.



Bredde rabatter (>2 m) der afskrælles først, og tilsås med en lokal naturlig urtefrøblanding, eller
udvikling af grøftekantsvegetation ved naturlig indvandring af arter, giver sandsynligvis det bedste
udgangspunkt for at sikre en arts- og blomsterrig rabat over flere år.



Udvælg hellere færre vejstrækninger frem for en generel indsats på alle kommunens veje. Brug
vejstrækningerne til at få erfaring med naturvenlig forvaltning af rabatten. Vigtigt at den afdeling
og de personer, der skal implementere den praktiske forvaltning, har en forståelse for hvorfor den
valgte strategi er vigtig at følge.

Den reviderede plan tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med praksis for perioden 2014-2018,
ovennævnte erfaringer og anbefalinger, samt input fra og høring af Grønt Råd, Odder.

Planens indhold
Planen beskriver grøftekanterne, deres ejerforhold, funktion og økologiske betydning samt den fremtidige
forvaltning. Målet er at øge grøftekanternes værdi som levested for vilde planter og dyr samt forbedre
deres funktion som spredningskorridorer for planter og dyr i det åbne land, uden at give afkald på hverken
trafiksikkerhed og/eller vejvedligehold.
Planen indeholder endvidere en beskrivelse af, hvorledes private lodsejere må pleje grøftekanterne ud for
deres ejendomme, samt praksis for brug af sprøjtemidler på kommunens arealer.

Hvad er en grøftekant?
Grøftekanterne er en del af det vejtekniske anlæg og grøftekanternes primære funktion er:
Grøftekanterne skal sikre vejkassen mod at skride ud med afbrækkede asfaltkanter til følge.
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Grøftekanterne skal sikre afledning af vandet fra vejene og vejkanterne, således at der hverken står vand på
eller langs vejen.
Nedenstående figur viser en klassisk grøftekant med vejrabat, kronekant, grøft og skråningsanlæg og skel.

Figur 1: Klassisk grøftekantsprofil med skel, skråning, grøft, kronekant, yderrabat og vejareal

Trafiksikkerhed
Kommunen er forpligtet til at sikre vejenes tilstand, således der ikke opstår fare for trafikanterne. For at
sikre vejkanterne, skal der laves løbende kontrol af, at der ikke i overgangen mellem asfalt og rabat bliver
for store huller/render. I givet fald skal der tilføres materiale således, at vejkassen sikres mod afbræk eller
udskridning
Af samme årsag skal kommunen også sikre, at vejvand kan komme væk fra vejen og videre ud i rabatten.
Det kræver, at der føres kontrol løbende for at sikre, at rabatterne ikke er højere end vejbanen. Ved højere
rabatter står vejvandet og samler sig enten på vejen eller i overgangen mellem vej og rabat. Dette
afhjælpes ved, at rabatterne afhøvles og det afhøvlede materiale fjernes fra stedet.
Kommunen skal sikre, at der ikke opstår farlige situationer på grund af, at høje planter vælter ud på veje og
cykelstier. Ligeledes skal det til enhver tid sikres, at høje planter ikke forringer oversigten langs vejene i
forbindelse med vejkryds, sving, rastepladser mv. Ydermere skal alle færdselstavler friholdes for planter,
således, at de til enhver tid er synlige.

Grøftekanternes ejerforhold
En stor del af grøftekanterne langs de større veje i Odder Kommune er udmatrikulerede. Det betyder, at
grøftekanten er Odder Kommunes ejendom, og at grøftekanten indgår som en del af vejarealet. På en del
af de mindre veje er vejen inklusiv grøftekanten ikke udmatrikuleret.
Da det ikke er alle veje og grøftekanter i Odder Kommune, der er udmatrikulerede, kan der opstå behov for
at få afklaret matrikelgrænsen ved, at enten Odder Kommune eller lodsejer iværksætter en
udmatrikulering.
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Grøftekanternes betydning for biodiversiteten, før og nu
Grøftekanter fungerer ikke kun som stabilisator for vejkassen og til at sikre vandafledning fra vejene.
Grøftekanterne ligger langs vejene som udyrkede grønne bræmmer og udgør ca. 70 ha. i Odder Kommune.
Både den tørre og fugtige del af grøftekanten er en vigtig biotop for plante- og dyrelivet og fungerer som
spredningskorridorer for disse. Blomstrende grøftekanter er vigtige for bestøverne og giver trafikanterne
smukke naturoplevelser.
Førhen var grøftekanterne en relativ upåvirket biotop, som ikke var udsat for næringsbelastning fra
landbrugsarealer. Samtidig var det ikke usædvanligt, at folk lavede høslæt i grøftekanterne. Derfor voksede
der en lang række plantearter, som alle var kendetegnet ved at kunne klare sig uden stor tilførsel af
næringsstoffer, og som var tilpasset store mængder sollys. Det gav gode levesteder for rigtig mange
forskellige insekter og et stort fødeudbud til insekter og fugle. Mange af de planter vi førhen fandt i
grøftekanterne, finder vi i dag kun på enge og overdrev.
I dag er mange grøftekanter næringsstofbelastede pga. næringsstoftilførsel fra driften af de tilstødende
landbrugsarealer og atmosfærisk kvælstofnedfald. I kombination med, at man ikke længere anvender
grøftekanternes planter til hø, akkumuleres næringen i grøftekanterne. Næringen giver de hurtigt
voksende, næringstolerante plantearter gode vækstbetingelser, og de langsomt voksende planter
udkonkurreres. I dag består grøftekanterne mange steder af få høje arter som vild kørvel, stor nælde,
agertidsel, gråbynke og græsser som almindelig rajgræs, hundegræs, almindelig kvik og draphavre.
Odder Kommune ligger i et område af Danmark, som domineres af lerjord med et naturligt højt indhold af
næringsstoffer. Dette betyder, at jorden i grøftekanterne i Odder naturligt ligger i den næringsrige ende.

Figur 1: Grøftekant i Odder Kommune primært bestående af høje græsser.
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Ændringen fra mange plantearter tilpasset næringsfattige forhold, til få plantearter tilpasset næringsrige
forhold betyder, at grøftekanternes værdi som leve-og fødesøgningssted for insekter og fugle forringes.
Funktionen som spredningskorridorer for det dyre- og planteliv, som vi naturligt finder på naturtyperne
enge og overdrev, forringes således også.
Grøftekanterne har i kraft af deres længde og det store sammenhængende netværk, som de udgør, et stort
potentiale for at bidrage til en øget biodiversitet.

Fremadrettet forvaltning af grøftekanter i Odder Kommune
Mål
Odder Kommune ønsker, at forvaltningen af kommunens grøftekanter bidrager til en øget diversitet af
blomster, i stedet for få dominerende, næringstolerante blomsterplanter og høje græsser. Flere forskellige
plantearter i grøftekanterne vil tiltrække flere insektarter, da mange af disse lever i specifikke samspil og
der vil også blive mere føde til fuglene. En større biodiversitet vil også forbedre grøftekanternes funktion
som spredningskorridor for planter og dyr mellem naturområder.

Kommunal slåningspraksis
Udvalgte Amtsveje
På baggrund af evaluering af slåningspraksis fra perioden 2014-2018 indskrænkes praksis med at slå til
bagkant om foråret til følgende strækninger:




Amtsvejen fra Odder til Ørting by
Amtsvejen fra Odder til Skanderborg Kommune
Amtsvejen fra Odder til Aarhus Kommune

Figur 2: Udvalgte amtsveje, hvor der slås til bagkant om foråret
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Forårsslåningen vil tidligst blive igangsat når det registreres, at vild kørvel begynder at blomstre. Dette sker
typisk i perioden 12. -18. maj. Om efteråret slås i et skår på ca. 1 meter. De steder, hvor der er en bræmme
mellem vej og cykelsti, slås i fuld bredde, for at sikre, at der ikke vælter højt græs ud på veje og cykelstier.
Med den indskrænkede strækning, vil det blive muligt at gennemføre den slåningspraksis, som ifølge
undersøgelsen1 i Herlev, giver en øget biodiversitet. Effekten af denne praksis vil løbende blive evalueret,
men det forventes, at der kan gå op til 10 år, før det kan konkluderes, om denne praksis har en positiv
effekt.
Der slås i en højde på min. 10 cm.
Øvrige veje
Om foråret (fra primo maj) slås grøftekanterne i et skår på ca. 1 meter. De steder, hvor der er en bræmme
mellem vej og cykelsti, slås i fuld bredde, for at sikre, at der ikke vælter højt græs ud på veje og cykelstier.
Langs de fleste grøftekanter/rabatter vil det af hensyn til oprensning af grøfterne, være nødvendigt at slå i
fuld bredde om efteråret. Der kan udvælges strækninger, hvor der ikke slås til bagkant hvert år, såfremt det
ikke vanskeliggør oprensning af grøfter.
Der slås i en højde på min. 10 cm.
Oversigtsarealer
Oversigtsarealer slås i fuld bredde både forår og efterår for at sikre trafikanterne ordentligt udsyn, se dog
nedenstående.
Der slås i en højde på min. 10 cm.

Figur 3. Der klippes til bagkant om efteråret langs grøft
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Strækninger med problemarter
På grøftekanter med problemarter som f.eks. rynket rose, japansk pileurt samt pastinak, der kan give
blæredannelser ved hudkontakt, slås jævnligt for at hindre spredning af planterne.
Forsøgsstrækning med fjernelse af det afslåede materiale
På baggrund af undersøgelserne i Vordingborg Kommune, undersøges effekten af fjernelse af det afslåede
materiale på tre mindre forsøgstrækninger på ca. 100 meter langs Århusvej, Houvej og Grobshulevej. Der
udvælges brede grøftekanter, som ikke ligger op til dyrkede marker. Her fjernes det afslåede materiale
efter slåning i fuld bredde.
Forsøg med afskrælning af mulden
Når kommunen afhøvler rabatter af hensyn til afvanding, fjernes den næringsrige muld og der kan udvikles
blomsterrige grøftekanter – se forsidebillede.
I forbindelse med anlægsarbejder, som berører grøftekanter, vil der blive udført forsøg med afskrælning af
muld og efterfølgende udvikling af grøftekantsvegetation ved naturlig indvandring af arter.
F.eks. vil der ved anlæg af cykelsti langs Gyllingvej, blive skrællet muld af på begge sider af vejen, hvorefter
grøftekantsvegetationen skal udvikle sig ved naturlig indvandring af arter. Forsøget vil blive overvåget og
evalueret.
Veje

Praksis

Amtsvejen fra Odder til
Ørting by
Amtsvejen fra Odder til
Skanderborg Kommune
Amtsvejen fra Odder til
Aarhus Kommune

Om foråret slås i fuld bredde, når det registreres, at vild kørvel begynder at
blomstre.
Om efteråret slås alle grøftekanter/rabatter i et skår på ca. 1 meter. De steder hvor
der er en bræmme mellem vej og cykelsti slås i fuld bredde.

Øvrige

Om foråret (fra primo maj) slås i et skår på ca. 1 meter. De steder hvor der er en
bræmme mellem vej og cykelsti slås i fuld bredde. Denne praksis sikrer, at der ikke
vælter højt græs langt ud på veje og cykelstier.
Der kan udvælges strækninger, hvor der ikke slås til bagkant hvert år, såfremt det
ikke vanskeliggør oprensning af grøfter.
Der slås i en højde på min. 10 cm
Slås helt og fuldt både forår og efterår, hvilket sikrer et ordentligt udsyn for
trafikanterne ved vejkryds, sving, rundkørsler m.v.
Der slås i en højde på min. 10 cm.

Oversigtsarealer

Udvalgte oversigtsarealer
og rastepladser
Strækninger med
problemarter
Forsøg med fjernelse af det
afslåede materiale

Der slås i en højde på min. 10 cm

Der foretages en meget sen slåning om efteråret bl.a. v. Åkær rastepladser, del af
oversigtsareal v. strandevejen, Saksild Strand, Kystvejen v. Kysing Strand,
Horsensvej/Bredkjærvej og Århusvej/Teglgårdsvej
Arealer med problemarter som f.eks. pastinak, rynket rose og japansk pileurt slås
jævnligt for at forhindre spredning
På tre mindre forsøgstrækninger på ca. 100 meter langs Århusvej, Houvej og
Grobshulevej fjernes det afslåede materiale efter slåning i fuld bredde.

Afskrælning af mulden

Der afskrælles muld af hensyn til afvanding og i forbindelse med anlægsarbejder,
som berører grøftekanter. Herefter følges den efterfølgende udvikling af
grøftekantsvegetation ved naturlig indvandring af arter
Figur 4. Oversigt over slåningspraksis
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Brug af sprøjtemidler
Odder Kommune anvender som hovedregel ikke sprøjtemidler på grøftekantsarealerne. I de tilfælde hvor
invasive arter som japansk pileurt og kæmpe-bjørneklo udgør et lokalt problem, kan sprøjtemidler
anvendes til bekæmpelse. De to nævnte invasive arter udgør generelt ikke et problem i kommunens
grøftekanter.

Slåning v. Frøgræsmarker
Ifølge Bekendtgørelse om Flyvehavre (BEK nr 1548 af 11/12/2015) skal alle dyrkede og udyrkede arealer
holdes fri for frøbærende flyvehavreplanter, og for at begrænse omfanget af krydsbestøvning bør arealer i
nærheden af frømarker slås, såfremt de tilgrænsende ejere eller brugere fremsættes anmodning herom
med henvisning til fare for krydsbestøvning
Odder Kommune hjælper med til at minimere risikoen for frøspredning fra grøftekanterne til marker med
produktion af frøgræs. Ved anmodning fra en frøavler slår kommunen grøftekanten helt til bagkant inden
frøspredningen af græsfrø fra grøftekanten til marken bliver et problem. Typisk bliver hele grøftekanten
slået inden slutningen af maj måned. Dette arbejde foregår udelukkende efter henvendelse fra de berørte
frøgræsavlere, idet der avles frøgræs på skiftende marker fra år til år. Henvendelse kan ske til Fælles Drift
og Service.

Slåning v. udbredte bestande af gold hejre
Gold hejre op til omdriftsarealer, kan være et problem, da den spredes hurtigt og er vanskelig at bekæmpe.
Ved udbredt forekomst af gold hejre i grøftekanten op til marker med afgrøder, kan lodsejere anmode
kommunen om at slå grøftekanten. Henvendelse kan ske til Fælles Drift og Service, der først foretager
slåning efter faglig anvisning.
.
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Privates regulering af grøftekanter
Regler for slåning
Lodsejere kan have interesse i, at grøftekanter/rabatter ud for deres egen ejendom er kortslåede. Da
grøftekanten udover at støtte vejkassen og aflede vandet også fungerer som spredningskorridorer for
planter og dyr i det åbne land, ønsker Odder Kommune ikke, at grøftekanterne plejes som kortslåede
græsplæner.
Dette forbud gælder ikke for ejendomme beliggende inden for byskiltet i byer.
Ønsker en lodsejer at slå kommunalt ejede grøftekanter og vejrabatter i det åbne land gælder følgende:
-

Ligger en ejendom med dertil tilknyttet haveanlæg umiddelbart op af vejen, må grøftekantsarealet
slås ud for hus/haveanlæg, hvis lodsejer ønsker det.

-

Ligger en ejendom med dertil knyttet haveanlæg ikke umiddelbart op af grøftekanten, må der ikke
foretages privat slåning af grøftekanten. Dvs. hvis der ligger dyrket mark, afgræssede enge,
udyrkede arealer, frugtplantager, skove mm., mellem ejendom og vejstrækning, må man som privat
lodsejer ikke slå grøftekantsarealet.

Hvor man må slå og hvor man ikke må slå illustreres nedenunder af figur 5, samt billedeksempler.

Figur 5: Diagram som viser, hvor man som privat ejer må slå grøftekanten og hvor man ikke må slå grøftekanten.
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Nedenstående fotoeksempler viser, hvor lodsejer gerne må slå grøftekanten:

Figur 6: Ejendom med tilknyttet haveanlæg, her må lodsejer gerne slå grøftekanten

Figur 7: Ejendom med tilknyttet haveanlæg, her må lodsejer gerne slå grøftekanten
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Fotoeksempler på, hvor Odder Kommune ikke accepterer, at lodsejer slår grøftekanten:

.
Figur 8: Her tillades privat slåning af grøftekantsarealet ikke, da der et markareal mellem ejendom/haveanlæg og vejarealet.

Figur 9: Her tillades privat slåning af grøftekanten ikke, da der støder et åbent græsareal op til grøftekanten.
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Privates anvendelse af sprøjtemidler i grøftekanter
Odder Kommune accepterer ikke, at private anvender sprøjtemidler i Odder Kommunes grøftekanter. Hvis
private oplever problemer med enten kæmpe-bjørneklo eller japansk pileurt på grøftekantsarealet, kan
Fælles Drift og Service kontaktes, som derefter vil foretage bekæmpelse.
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