
for invertebraterne. Af samme årsag 
er det vigtigt ikke at foretage slå
ninger for langt hen i efteråret.

Pilotundersøgelse
Undersøgelsen blev lavet af to stude
rende i forbindelse med en opgave 
på kurset »Biodiversity in Urban Na
ture« på Københavns Uni versitet. 
Resultaterne kan være behæftet med 
en vis usikkerhed, på grund af opga
vens begrænsede omfang. Eksem
pelvis blev lokaliteterne kun under
søgt med græsketsjer en enkelt gang 
i efteråret. Dog viser undersøgelsen 
en klar tendens, der bekræfter fund 
fra mere omfattende studier.
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Se Videnbladet på hjemmesiden.

tebrater og vegetationsforholdene. I 
vejrabatter med en mere varieret ve
getationsstruktur og plantesammen
sætning var der generelt en højere 
diversitet af invertebrater. Det gjor
de sig også gældende i vejrabatterne 
på 10100 m2, hvilket viser gode po
tentialer selv for små vejrabatter. 

Resultaterne bekræfter yderligere, at 
størrelsen og formen på vejrabatten 
har betydning for dens værdi som 
levested for invertebrater, idet et 
større areal kan understøtte flere ar
ter (Hunter, 2002; Fahrig, 2003).

Selv om græsslåning gør artssam
mensætningen og strukturen i vege
tationen mere ensartet, er det nød
vendigt at opretholde plejen af vej
rabatterne. Uden pleje vil der på 
kort sigt ske en nedgang i plantedi
versiteten, hvilket indirekte vil på
virke forekomsten af invertebrater 
(Noordijk et al., 2010).

Plejemetoden har stor betydning
En tilpasset pleje er afgørende for at 
skabe bedre vilkår for invertebrater 
i vejrabatterne. Ekstensiv pleje med 
to årlige slåninger og bortskaffelse 
af afklip er en god slåningspraksis, 
da det fremmer en rigere plante
sammensætning (Noordijk et al., 
2010; Buttenschøn 1998). Dermed 
skabes flere levesteder og et større 
fødegrundlag for invertebraterne. 

Hvor størrelsen af vejrabatten tilla
der det, anbefales det at indføre ro
tationspleje, hvor mindre områder 
på ca. 1020 pct. af det samlede are
al på skift udelades under græsslå
ningen. Derved skabes en mere va
rieret vegetationsstruktur og en mo
saik af mikrolevesteder, der vil un
derstøtte en større diversitet af in
vertebrater (Noordijk et al., 2010; 
Vejdirektoratet, 1997). De mindre 
områder med uslået græs sikrer 
samtidig overvintringsmuligheder 
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Borups Allé: Rabatten ligger midt i en 

stærkt trafikeret vej. Der har ikke været  

nogen form for slåning i 2013 og 2014. 

Biodiversitetsindeks 1,44.

Ågade: Rabatten ligger langs en stærkt tra-

fikeret vej, dog adskilt af kørebanen af en 

cykelsti. Rabatten bliver slået 1-2 gange i 

sæsonen med opsamling af afklip. Biodiver-

sitetsindeks 1,25.

Alsgade: Denne rabat ligger på hjørnet af 

et gadekryds i et mindre trafikeret område. 

Vegetationen slås 1-2 gange i sæsonen 

uden opsamling af afklip. Biodiversitetsin-

deks 1,43.

 vegetations- størrelse samlet samlet samlet antal antal antal shannon
 højde m2 vegetations- græsdække urtedække urtearter ordner/klasser individer af Diversitets-
   dække     af invertebrater invertebrater indeks 
 
Dalgas boulevard 6 cm 4.500 70% 95% 5% 1 1 2 0 

Hulgårdsvej 10 cm 75 100% 20% 80% 5 2 6 0,63 

enghavevej 6 cm 450 100% 60% 40% 5 3 28 0,55 

borups allé 40-60 cm 8.700 100% 60% 40% 2 7 71 1,44 

Ågade 40-60 cm 100 100% 60% 40% 5 7 50 1,25 

alsgade 30-40 cm 10 90% 10% 90% 8 6 23 1,43

          

Vegetationsstruktur og -sammensætning i de seks vejrabatter inden for et prøvefelt på 25x25 cm samt fordelingen af invertebrater.  

Shannon Diversitetsindekset for invertebraterne er udregnet efter antal ordner/klasser og antal individer.
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