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Besøg biotopen Vejkant
Lær vejkanten at kende som et af de mest udbredte og artsrige plantesamfund vi har.
Iagttag hvilke planter her findes og iagttag effekten af miljøpåvirkinger.
Vejkanter er et af de mest udbredte plantesamfund i Danmark. Vejkanterne er voksested for ca.
halvdelen af vore arter. I Danmark har vi mere end
70.000 kilometer veje og dobbelt så mange kilometer vejkanter. Dertil kommer, at vejkanter og rabatter nydes af rigtig mange, selvom de oftest ses i
farten, på cykel eller i bil.
Vejkanter, grøfter og skråninger er vigtige levesteder for både planter og dyr og er samtidige
vigtige spredningsveje.
Grøftekanten har oprindeligt til formål at sikre, at
vandet kan løbe væk fra vejene, og at bilister, der
kommer ud i kanten, har en chance for at få rettet
bilen op igen.
Der bliver gravet telefonrør, varmerør og vandrør
ned langs grøftekanten. Det betyder, at jorden af og
til bliver vendt, så gamle frø atter kan spire frem.
Når vejkanterne slås, kommer der lys og luft, og
det betyder, at mange forskellige planter kan vokse
frem.
Trafik og plantevækst.
Plantelivet i vejkanten påvirkes af trafikken. Hvis
der er meget trafik påvirkes planterne af vindtryk
fra en hurtigkørende trafik. Der kan blive vinden
fra bilerne blive som en orkan. Sneplove kan fjerne
det øverste jordlag i forkanten.
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Saltning.
Når man salter vejene om vinteren, bliver en del
af saltet liggende på jordoverfladen og en del af
saltet trænger ned i jorden. Det medfører at planter,
der kan tåle salt kan vokse i forkanten af grøfterne.
Derfor kan man nogle steder, hvor der er saltet
finde planter, der naturligt hører hjemme på strandenge eller i klitter. Det gælder f.eks. Engelskgræs
og Bidende Stenurt.
Slåning af grøftekanter.
Mange steder slår man grøftekanterne for at sikre
et bedre udsyn for bilisterne.
Slår man vejkanter og rabatter først på sommeren sikrer man også lys og luft til de lavtvoksende
arter. Det mest udbredte er dog at slå grøftekanterne sidst på sommeren.
Det kan dog være skadeligt for insekterne, at man
slår grøftekanterne, hvis plantedelene bliver kværnet i helt små stykker. Sommerfugle, græshopper
og mange andre insekter har brug for, at der vokser
ret høje planter i grøftekanterne i flere år i træk.
Der er forskel på grøftekanter.
Nogle grøftekanter er helt nye, andre har fungeret
som grøfter i mange år. Jordbunden er forskellig
fra egn til egn. Der er forskel på en grøft i Vestjylland og på Sydfyn.
Når der anlægges nye veje kan man de første år se
en stor blomsterrigdom af enårige planter. Blandt
andet Kornvalmue, Agersennep, Agerkål, Gul
Okseøje og Lugtløs Kamilie.
Efter et par år bliver de flerårige planter dominerende.
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Grøftekanten kan inddeles i flere zoner.

Skråning

Rabat
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Grøft

Mazda 323
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Forkanten
Her kan man finde Vejpileurt, ganske små Skivekamilie, små Lugtløs Kamilie, Gåsepotentil og Krybende
Potentil. Udspærret Annelgræs, der er rykket ind fra strandegnene til vejkanterne.
Rabatten
Her kan fra tidligt i foråret finde Mælkebøtter, der klarer sig rigtigt godt, når rabatten slås.
Hen på sommeren er Høstborst og den lidt større Kongepen almindelige planter i rabatten.
Grøften
Her vokser planter som kræver nogen fugtighed.
Her kan man typisk finde Rød Hestehov og Vild Kørvel, der også kaldes grøftekantens brudeslør. Den
står med sine hvide blomster i maj og juni.
Af andre planter kan nævnes Bidende Ranunkel, Vild Gulerod, Almindelig Mjødurt, Almindelig Bjørneklo og Lodden Dueurt.
Skråningerne
Her findes de samme planter som i rabatten, men man kan også finde Liden Klokke, Håret Høgeurt og
Hvid Okseøje.
Indførte og indslæbte planter klarer sig godt i grøftekanterne, f.eks. Cikorie, Kulsukker, Skvalderkål og
Sødskærm.
Print evt. listen ud og tag den med, når I besøger Jeres vejkant.
Anvend www.danmarksflora.dk
Vælg Søgning/Søgenøgler/Urter
Vælg ”Vis billeder i resultat”
Kryds biotopen ”Vejkant” af
Kryds blomstringstid ”April” af.
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Følg jeres grøftekant fra det tidlige forår til langt hen på efteråret.
Vælg et bestemt stykke på 1 meters bredde fra vejkanten og ind til marken.
Lav en lille markering, så I kan finde det samme stykke fra gang til gang.
Nogle steder er der ikke vandledende grøft men kun en skråning op ad eller nedad langs vejen.
Opgave 1: Tegn jeres grøftekant i profil.
- Er der en forkant?
- Er der en rabat?
- Er der en grøft?
- Er der skråninger?
- Er der træer på skråninger?
Hvis ja, hvilke træer vokser der?
Yderst mod vejen er en forkant. Her vokser især lave enårige planter.
Lidt inde er en bredere rabat. Her vokser højere flerårige planter
Så skråner grøften ned til et lille vandløb. Her vokser planter, der kræver stor fugtighed.
Derefter skråner grøften atter opad og der vokser igen højere flerårige planter.
Grøftekanten støder op til
__________________________________________________________________________________
Er grøftekanten ny – anlagt i år eller inden for de sidste par år?
De første år kommer der mange enårige planter – f.eks. valmue, kornblomst
__________________________________________________________________________________
Grøftekanten har været der i mange år.
Ja det tror vi, fordi ….
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Opgave 2: Lav et skema over hvilke planter I finder i løbet af året. Eller vælg de måneder, I besøger
grøftekanten.
Planter
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Marts

April

Maj

Juni

August

September

Oktober

November
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Opgave 3: Undersøg jordbunden i grøftekanten.
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Tag 4 jordbundprøver:
- I forkanten
- I rabatten
- I skråningerne
- I grøften - er der vand i grøften hele tiden?
Er jordbunden ens, når man ser efter sand, sten og vand?
__________________________________________________________________________________
Er der tegn på at vejen saltes?
(nogle planter kan klares sig i jord der indeholder salt – f.eks. Engelskgræs og Bidende Stenurt og Udspærret Annelgræs)
__________________________________________________________________________________
Bliver grøftekantet slået?
Hvis ja – hvornår sker det så?
Hvem slår grøftekanten – landmanden eller kommunen?
__________________________________________________________________________________
Hvilke planter bliver stående med frø om vinteren?
__________________________________________________________________________________
De fleste planter i grøftekanterne er flerårige.
Find ud af hvordan 5 planter formerer sig.
Plante

Formerer sig

Grøftekantens nabo
Hvad vokser der på jorden ved siden af grøftekanten?
Find planter der både vokser i grøftekanten og på den tilstødende jord.
Vi fandt:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Grøftekantens planteliv og dyreliv?
Undersøg hvilke dyr, der lever i og ved grøftekanten?
Hvorfor har grøftekanten stor betydning for dyrelivet?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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