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FORORD 
 

I 2020 blev rapporten ’Konkrete anbefalinger til mere natur på kommune arealer’ udarbejdet. 
Rapporten giver generelle anbefalinger og 7 konkrete projektforslag til at skabe mere natur på de 
kommunale arealer. 

En af anbefalingerne er at tilpasse driften af de kommunale græsarealer, med det formål at 
fremme en naturlig artsrig flora, og herunder konkret at lave en analyse af græsfladerne, for at se 
hvor man kan ændre driften og dermed skabe mere natur.  

Rapporten ”Forvaltning af vejrabatter og byens grønne græsflader” bygger på en allerede stor 
viden inden for området, som driftsafdelingen har opbygget over de seneste 10 år. Rapporten 
samler viden om, hvordan kommunen drifter græsfladerne i dag, hvilke hensyn og overvejelser 
der ligger bag, og hvordan der kan videreudvikles på de allerede gode tendenser, der er i Furesø 
Kommune. 

Med rapporten her, får læseren et godt indblik i de overvejelser, der ligger til grund for 
kommunens praksis inden for græsslåning. 

Der skal lyde en stor tak til Anna Bodil Hald fra Værløse Naturgruppe, som har hjulpet kommunen 
igennem mange år med at finde den rette pleje af vejrabatterne for at fremme artsdiversiteten. 
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INDLEDNING 
Furesø Kommune sætter naturen højt på 
dagsordenen. Igennem målsætninger i kommune-
planen og kommunens 2030 mål er det ønsket at 
passe på naturen og styrke biodiversiteten. 
Kommunen arbejder målrettet med naturpleje af 
kommunale naturarealer og fredede naturområder i 
kommunen jf. Grøn Plan 2013-2024. Men nu er fokus 
på naturen i byerne i højere grad kommet på 
dagsordenen. Forvaltningen vil arbejde mere 
strategisk på at fremme naturen i byerne og 
boligområderne, og der arbejdes for at skabe mere 
sammenhæng mellem naturområder via byer og veje, 
for at give dyr og planter bedre muligheder for at 
sprede sig.  

Her kan vejrabatter og byens grønne græsarealer 
spille en vigtig rolle, da de netop binder mange 
grønne områder og naturen sammen via vejnettets 
grønne arealer. 

Furesø Kommune ønsker, at kommunens vejrabatter 
bidrager til en øget diversitet af blomstrende urter, i 
stedet for få dominerende, næringstolerante urter og 

høje græsser. Græsarealer i byen rummer også et 
potentiale for et højere naturindhold. Mange steder er 
jorden dog så næringsbelastet, at det tager mange år 
at vende udviklingen fra de høje græsser og 
næringsbegunstigede urter. 

Den flora man ser på et givent areal afspejles af de 
naturgivne forhold, som især jordtype, vand og 
lyseksponering, men også driften af arealet og hvilke 
frøkilder der er i nærheden spiller en væsentlig rolle.  
De naturgivne forhold kan vi ikke ændre på, men 
driftsmetoden kan vi gøre noget ved, og vi kan ændre 
på næringsniveauet ved at fjerne muldjorden. I 
særlige tilfælde kan vi også hjælpe frøkilderne på vej 
ved såning af hjemmehørende stedtypiske arter. 

Der spiller mange hensyn ind, når man skal vælge den 
rette drift af græsarealerne. Langs vejene er 
trafiksikkerhed altid i forreste række, men når målet 
er at øge vejrabatternes værdi som levested for vilde 
planter og dyr, og forbedre deres funktion som 
spredningskorridorer i det åbne land, kan det godt 
gøres uden at give afkald på trafiksikkerheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøn Danmarkskort fra Kommuneplan 

2021. Der er meget natur i Furesø Kommune 

med skov og søer, men byerne spærrer vejen 

for vores lysåbne tørre natur, og her kan 

vejrabatterne og byens grønne områder være 

med til at gøre en forskel ved at fungere som 

spredningskorridor og bindeled mellem 

naturområderne og byens grønne områder. 

GRØN DANMARKSKORT 
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BAGGRUND  
I 2021 har der været et ekstraordinært stort fokus på 
biodiversitet og kommunernes mulighed for at gøre 
en forskel på de kommunale græsarealer. Denne 
tendens er hjulpet godt på vej af Miljøministeriets 
konkurrence ’Danmarks Vildeste Kommune’ som 
afholdes i 2021 og 2022. Det har affødt en stor 
efterspørgsel på frø fra vores vilde arter med 
hjemmehørende genetik, så frøproducenter allerede 
tidligt i 2021 måtte melde alt udsolgt. Derudover har 
mange kommuner også forsøgt at ændre på 
slåningsfrekvenser og lave høslæt. Alt sammen for at 
fremme biodiversiteten. 

Furesø Kommune er godt med, og har i mange år haft 
fokus på at fremme biodiversiteten langs kommunens 
vejrabatter og byens grønne græsarealer. Inde i 
byerne har der også været arbejdet med plantning af 
stauder og såning af blomsterfrø i midterheller og 
rabatter langs vejene, i stedet for de klassisk 
kortklippede græsflader. Det har dog andre 
hovedårsager end naturfremme. Her spiller æstetik 
den primære rolle. 

I 2021 har forvaltningen sammen med 
driftsafdelingen gennemgået græsarealerne i byerne, 
for at vurdere om endnu flere arealer, kan lægges om 
til en mere naturnær drift. Det vil sige, at lade være 
med at slå græsset så ofte og eventuelt også lave 
høslæt (det slåede materiale fjernes) på udvalgte 
områder, for at fremme artsdiversiteten på arealerne.  

Et nyt område hvor græsset fik lov at gro, var 
Skulpturparken i Farum. Det delte vandende. Nogen 
mente det blev for vildt i byen, mens andre synes godt 
om det. Skulpturparken er et eksempel på hvordan 
der er flere hensyn der skal tilgodeses på græsarealer 
i byerne. Se case om Skulpturparken side 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FURESØ KOMMUNE HAR 
VÆRET I GANG I OVER 10 ÅR 
I Furesø Kommune har Driftsgården længe 
eksperimenteret med en ændret slåningspraksis 
for at fremme artsdiversiteten på græsarealer.  

Til at starte med omlagde Furesø Kommunes 
egen driftsafdeling mange græsarealer til 
ekstensiv drift med en årlig slåning med 
biodiversitet som primære formål. Derudover 
gjorde man også op med unødvendig 
græsslåning. Det blev generelt godt modtaget af 
borgerne.  

For at finde det mest optimale tidspunkt for 
slåning, med henblik på at gavne biodiversiteten, 
indgik driftsafdelingen et samarbejde med Anna 
Bodil Hald fra Værløse Naturgruppe. Udvalgte 
græsarealer blev slået efter særlige 
retningslinjer, og blev af Anna Bodil Hald målt i 
både 2012 og i 2019.  

Resultatet var tydeligt. Det gør en forskel 
hvordan og hvornår man slår græsset.  
Læs anbefalingerne på side 17.  
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BYNATUR OG NATUR I VEJRABATTER 
 

Når man siger mere natur i byen og i vejrabatterne, er 
der helt sikkert forskellige opfattelser af, hvad det er. 
De fleste vil nok kunne blive enige om, at det ikke er 
en kortklippet græsplæne, men er det så højt græs, en 
såning af sommerblomster som giver masser af farver 
året igennem eller selvsåede forskellige urter, som er 
fremkommet igennem en særlig drift af arealet?  

Når vi gerne vil fremme biodiversiteten langs vores 
veje og på de store græsflader, så er det afgørende, at 
vi skaber levesteder for de naturligt hjemmehørende 
urter. For det er dem, vores insekter er tilknyttet. 

Når der alligevel bliver sået blomster i midter-rabatter 
på vejene i Furesø Kommune, er det i lige så høj grad 
for at skabe oplevelser i byen, og her er formålet i høj 
grad æstetikken. Mange af de blomster, der bliver 
sået ud, giver dog stadig pollen og nektar for en lang 
række insekter, men det er ikke her, de lever og 
formerer sig.  

Ved nye vejanlæg og støjvolde kan man dog med 
fordel så hjemmehørende blomster ud i stedet for 
græs, og gerne med lokalt indsamlede frø. Det gavner 
både naturen og den rekreative oplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flot ser det ud med en masse sommerblomster, men de er 
mere sået for synets skyld end for biodiversitetens. Dog 
nyder insekterne godt af nektar og pollen fra blomsterne. 
Fotoet ovenover er fra juli 2021 på hjørnet af Højeloft 
Vænge og Skovgårds Allé i Værløse. 

En naturlig blomstereng med en artsrig flora vil også bestå 
af flere græsarter. Her ser udtrykket helt anderledes ud på 
afstand, men går man tæt på, vil man finde en masse 
forskellig blomstrende arter og liv mellem græsset.  
Foto er fra Mols Bjerge i juni 2021. 

 

HVAD ER NATUR? 
I daglig tale anvendes ordet natur på en 
mangfoldighed af måder. Vores opfattelse af natur 
vil være forskellig alt efter de erfaringer, vi hver især 
har gjort os. Ordet natur kommer af det latinske ord 
’natura’, fødsel, dvs. det medfødte, og ofte tænker vi 
på natur som det, der ikke er skabt eller påvirket af 
menneskehånd. Hvad der i daglig tale benævnes 
natur indbefatter imidlertid ofte noget 
menneskepåvirket. F.eks. et overdrev hvor vi har sat 
græssende dyr på eller en skov, vi har tilplantet. 
 

RAPPORTENS DEFINITION  
AF NATUR 
I rapporten taler vi om at øge biodiversiteten og 
dermed skabe mere natur. Her mener vi, at vi skal 
skabe forhold, der fremmer den naturligt 
forekommende flora. Mange af vores insekter er 
netop tilpasset helt specifikke planter og ved at 
skabe gode betingelser for planterne, skaber vi også 
gode betingelser for insekterne, som er en del af 
fødekæden for en lang række dyr. 
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Naturen passer ikke sig selv 
Det kan måske lyde paradoksalt, at naturen ikke 
passer sig selv. Men vender vi bare ryggen til vores 
grønne bynære områder, så vil de typisk vokse til i 
først næringsbegunstigede arter som draphavre 
(græs), skvalderkål, gråbynke mm. og dernæst vil 
træer og buske hurtigt tage over.  

Skal naturen passe sig selv, kræver det at vi giver 
plads til alle de nødvendige naturlige processer, som 
er de ”værktøjer” naturen ”bruger” for at skabe 
variation og modvirke stilstand. F.eks. græssende dyr, 
stormfald, brand, oversvømmelser mm. Den plads 
finder vi ikke inde i og ved byerne, og derfor må vi 
gennem driften efterligne nogle af naturens egne 
virkemidler.  

Det skal ske ved en regelmæssig pleje, for at bevare 
eller skabe lysåbne grønne arealer med et tilhørende 
artsrigt plante- og dyreliv. Det gælder både arealerne 
langs vejene og de græsarealer der ligger ved og i 
byen.  

Hvordan, hvornår og hvor ofte man vælger at slå 
arealerne, er afgørende for hvilke planter som 
fremmes på et givent areal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De planter man ønsker at fremme, skal have mulighed 
for at gennemføre en hel livscyklus, dvs. spiring, 
blomstring og nu og da frøsætning. Mange arter har 
så mange frø, at de klarer det fint med frøsætning 
med års mellemrum. 

Med slåninger på de forkerte tidspunkter af året eller 
ved stor hyppighed, udkonkurreres mange arter, og 
artsdiversiteten falder.  
 

Læs anbefalinger til slåning på side 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VEJRABATTER 

Vejrabatterne skal primært plejes af hensyn til 
trafiksikkerheden. Man kan dog sagtens 
tilrettelægge driften på mange 
vejstrækninger, så de primære funktioner 
opretholdes, samtidig med at der tages 
hensyn til flora og fauna. 

 

TYPISKE ARTER I DE DANSKE VEJRABATTER 

 

Næringsbegunstigede arter 
Urter: ager-tidsel, vild kørvel, grå bynke, stor nælde og 
skvalderkål 

Græsser: draphavre, alm. hundegræs og alm. kvik 

 

Lavtvoksende, blomstrende urter 

Håret høgeurt, liden klokke, alm. røllike, lancet 
vejbred, alm. brunelle, alm. kællingetand, vild 
gulerod, rød kløver, blåhat og engelsk græs (engelsk 
græs ses ved saltpåvirket vejrabatter). 

Blomster plukket midt i august på Furesø 
kommunes tidligt slåede vejrabatter og grønne 
områder – et tidspunkt hvor de øvrige uslåede 
vejrabatter fremstår               tørt og vissent. 
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TYPER AF GRÆSAREALER  
 

Furesø Kommunes græsarealer er fordelt over hele 
kommunen. Enten i form af store sammenhængende 
arealer, vejrabatter eller øvrige græsflader ved vejene. 
Hvordan de driftes i dag afhænger i høj grad af den 
sammenhæng, de er placeret i. 

Arealerne er kategoriseret efter funktion og placering. 
Alle arealer rummer et biologisk potentiale, men 
nogle af arealerne har et bedre udgangspunkt end 
andre. Potentialet afhænger bl.a. af arealets størrelse, 
placering, jordtype, lyseksponering og fugtighed. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Midterhelle 

- Skillerabat 

- Rabat langs hække i boligområde 

 

- Midterhelle 

- Skillerabat 

- Yderrabat 

- Grøft og trug 

- Skråning 

 

 

VEJRABAT - UDEN FOR BYEN 

VEJRABAT I BYEN 

 

 

- Park 

- Indre grønning 

- Ydre grønning tæt på natur  

 

 

GRØNT OMRÅDE I BYEN 
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DRIFT AF GRÆSAREALER – MANGE FORSKELLIGE HENSYN 
 

Hvordan græsarealerne driftes afhænger af 
arealtypen, men også af en afvejning af mange 
forskellige hensyn, og kan derfor ikke entydigt 
bestemmes ud fra arealets placering. 

 

Hvilken kategori et areal falder ind under vil kunne 
skifte over tid, hvis der ændres i prioriteringen af de 
lokale hensyn.  

F.eks. kan et areal gå fra at blive slået 8 gange årligt til 
kun 2-3 gange i et boligområde, hvis hensynet til 
biodiversiteten vægtes højere end naboers ønsker til 
kort græs. Eller modsat, et areal med ekstensivt slået 
græs kan overgå til kort græs, hvis en særlig brug af 
arealet vægtes højere end hensynet til biodiversitet. 

Hvor hyppigt og hvornår et givent areal slås, afgør 
hvordan arealets udtryk bliver, og har stor indflydelse 
på artsdiversiteten. I skemaet på næste side gives 
arealerne en kategori efter antal slåninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENSYN  
 

Trafiksikkerhed  

Potentiale for at fremme biodiversiteten 

Nabo interesser  

Lokale arkitektoniske hensyn 

Særlig brug af område, ophold, events og lign. 
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KATEGORI BESKRIVELSE SLÅNINGER 
ÅRLIGT 

EKSEMPLER PÅ STEDER 

Brugsplæne Kort græs man f.eks. 
kan spille bold på. 
Græshøjde maks. 10 
cm. 

ca. 16 gange Hesteskoen i Farum (boldbane og legeplads)  

 

Græsflade Græsset holdes 
relativt kort. 
Her ser det intensivt 
plejet ud, og 
græshøjden er maks. 
15 cm. 

ca. 7 gange Stiager i Værløse, hvor hensyn til arkitekturen prioriteres. 
Græsflader ses også f.eks. i vejrabatter langs private hække 
på f.eks. Kjærbovænge i Farum, hvor nabohensyn vægtes 
højt. Derudover ses græsflader også i parker. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Fælledgræs Mellemhøjt græs og 
bliver maks. 25 cm. 
Bruges på større 
flader, hvor der f.eks. 
skal være aktiviteter 
midt på sæsonen, 
eller hvor græsset skal 
holdes nede af hensyn 
til oversigtsforhold i 
trafikken eller 
nabohensyn.  

Ca. 3-5 gange Hjørner på veje for at sikre oversigtsforhold. Udvalgte 
rabatter på Solhøjgårdsvej af hensyn til naboer. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabatgræs Græs langs veje og 
stier og der hvor 
biodiversiteten 
prioriteres højest på 
udvalgte grønne 
områder i byen, især 
dem som er i 
tilknytning til 
naturområder.  
 
 

1 gang*  Rabatter langs alle større veje, store græsflader såsom 
arealer ved Furesøen, på Farum Kaserne, langs det indre 
stisystem i Farum m.fl. 

     

*Vi slår et ”skår” ved rabatgræs en ekstra gang årligt 
At slå et ”skår” vil sige, at slå kanten (ca. 1 meter) fra vejen 
og ind til markeringspæl af hensyn til trafiksikkerhed. 
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  VEJRABAT - UDEN FOR BYEN 

SKILLERABAT 

Skillerabatten adskiller bilister fra cyklister og gående.   

Skillerabatterne uden for byen slås typisk som rabatgræs.  

Primære hensyn er trafiksikkerhed og biodiversitet. 

 

 

 

Billedet tv. viser skillerabatten på Lillevangsvej. 

 

  MIDTERHELLE 

Midterrabatten uden for byen adskiller kørebanerne, og er  

ofte så brede, at man kan lade græsset gro uden de generer 

trafikken. Dog skal man sikre gode oversigtsforhold ved sideveje. 

Midterrabatten kan derfor slås som rabatgræs. Primære hensyn 

er trafiksikkerhed og biodiversitet. 

 

Billedet tv. viser midterrabatten på Frederiksborgvej i Værløse. 

 

  
YDERRABAT 

Yderrabatten uden for byen udgør en stor del af kommunens 

græsflader og slås som rabatgræs.  Yderrabatternes potentiale 

for en øget biodiversitet afhænger bl.a. af naboarealet og det 

næringsindhold der er i jorden, sol og vand. De bedst egnede 

arealer bør slås tidligt, de arealer med mindre potentiale kan slås 

til efteråret af logistiske hensyn. 

Billedet tv. viser yderrabatten på Slangerupvej. 

  

  
GRØFT OG SKRÅNING 

Langs landevejene består yderrabatten ofte også af en grøft 

og/eller skråning. Grøfternes funktion er at håndtere regnvand, 

men rummer også en god mulighed for øget biodiversitet.  

Sydvendte skråninger bliver varme og tørre, hvilket er godt til at 

skabe gode levevilkår for flora og fauna. De slås derfor tidligt på 

sæsonen som rabatgræs for at fremme biodiversiteten. 
 

Billederne tv. viser grøften langs den nordlige del af Frederiks-

borgvej i Farum og en skråning langs stisystemet ved 

Stenvadpark. 
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VEJRABAT I BYEN 
 

RABAT MED HÆK 

Flere steder i kommunen er der græsrabatter, som støder 

op til private hække. Nogen steder bliver de driftet med 

biodiversitet som primære mål. Her bliver arealerne slået 

som rabatgræs. Dog slås der altid en stribe langs hækkene, 

så folk kan komme til at klippe deres hæk uden at gå i 

knæhøjt græs. Andre steder har hensynet til naboerne 

vægtet højest, og der slås græsset som fælledgræs. 

 

Billedet tv. viser den brede rabat ved Borgmester Jespersens 

Vej. Her er der også blevet plads til en naturbænk. 

 

MIDTERHELLE 

Midterhellen adskiller kørebaner. Nogen steder er 

midterhellen smal og bliver slået som fælledgræs, for at 

sikre oversigtsforhold og for at undgå at græsset vokser ud 

over vejen. 

Andre steder er midterrabatten bred, så græsset kan slås 

som rabatgræs en gang årligt med et ”skår” slået ud mod 

vejen, for at undgå at græsset vokser ud over vejen. 

 

Billedet tv. viser en smal midterhelle på Fiskebækvej. Her 

slås græsset som fælledgræs. 

 

SKILLERABAT 

Skillerabatten adskiller bilister fra cyklister og gående.  

Skillerabatterne i byen kan variere i bredde, men er typisk 

smalle, og derfor bliver de ofte slået som enten græsflade eller 

fælledgræs. Her handler det primært om at undgå at græsset 

bliver så højt, at det vokser ud over sti og kørebane, men der 

hvor det slås som græsflade, kan der være andre hensyn som 

vejer tungest, såsom naboønsker, områdets arkitektur, 

staudeanlæg i nærheden og lign. 

Billedet tv. viser skillerabatten på Fiskebækvej. Her står 

mælkebøtterne i fuldt flor i foråret. Her bliver græsset slået som 

fælledgræs. 
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GRØNT OMRÅDE I BYEN 
 

PARK 

Parkerne i Furesø Kommune har forskellige karakter. I 

Farum er der Kumbelhaven, Krogvadparken, den nye 

biodiversitetspark ved NØ-stien og Skulpturparken. I 

Værløse ligger Nørreskov Park. Tilfælles for dem, er at de 

ligger centralt i byen og de bruges rekreativt.  

 

 

 

Billedet tv viser Skulpturparken i Farum, hvor der i 2021 har 

været forsøg med ”højt” græs og slåede områder inkl. stier. 

 

INDRE GRØNNING 

Der er mange mindre områder med græs rundt om i 

kommunen. Det kan være ”restarealer” mellem befæstede 

arealer, ”bunden” under en træbeplantning eller en større 

græsflade som dem ved NØ-stien i Farum. Med den rette 

pleje, kan sådanne arealer få en stor artdiversitet og få 

naturen helt ind i byen og tæt på byens borgere. 

 

 

Billedet tv. viser et ”restareal” mellem cykelstier i Farum. 

 

YDRE GRØNNING TÆT PÅ NATUR 

Græsarealer som ligger mellem byen og naturen. Her er der 

potentiale for at skabe et højere naturindhold ved kun at slå  

en til to gange årligt, men flere af disse arealer har også 

rekreative funktioner såsom samlingssted for Skt. Hans 

fester. Eksempel herpå er græsarealer nord for Høje Klint og 

Nord for Farum Sø. De bliver slået en ekstra gang lige inden 

Skt. Hans.  

 

Billedet tv. viser græsareal mellem skrænterne ved Høje 

Klint nord for Furesøen og villaerne på Skovbakken. 

 

13 
 



14 
 

CASE – NØRRESKOV PARK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørreskov Park er et stort grønt område beliggende  
i Værløse øst mellem bebyggelse og Skovlinjen ud  
mod motorvejen.  

Hele området er kommunalt, men bruges især af de 
lokale, der bor tæt ved. Området passes i løbende dialog 
med den lokale grundejerforening Nørreskov Park, og 
samarbejdet forventes udvidet fra primært fokus på 
beplantning til drift af græsarealerne i 2022. 

Nørreskov Park giver i høj grad fornemmelsen  
for at være i naturen, pga. det ekstensive  
driftsniveau og den grønne randbeplantning  
langs bebyggelserne. Derudover er der flere søer i 
området, der underbygger naturindtrykket. Her har 
borgerne mulighed for at mærke naturen helt tæt på.  

Tidligere blev græsarealet slået en gang årligt frem til 2018. Som led i en generel besparelse på driften, blev græsslåningen 
nedsat til hver 4. år. På grund af det høje næringsindhold i jorden i Nørreskov Park, er det især græs og næringstolerante 
urter, der præger området, og potentialet for en artsrig lysåben natur har svære betingelser. Der ses også en stigende antal 
invasive arter og opvækst af især poppeltræer, er markant efter græsslåningsfrekvensen er nedsat.  

En gruppe frivillige har i 2021 taget initiativ til at lave flere biodiversitetstiltag, herunder høslæt på mindre dele af området. I 
2022 vil forvaltningen sammen med de frivillige og Danmarks Naturfredningsforening lave en plan for, hvor kræfterne med 
høslæt bedst kan betale sig. 

 

 

FRIVILLIGE VIL GIVE NATUREN BEDRE VILKÅR  

En lille gruppe frivillige foretog høslæt på udvalgte steder i Nørreskov Park. 
De slår græsset, river det sammen og fjerner det fra området. Det handler 
nemlig om at fjerne næringsstoffer fra området, så der bliver bedre 
vækstbetingelser for de blomstrende urter. Gruppen af frivillige vil lave 
høslæt årligt på de samme områder og følge udviklingen af floraen i 
området. Kommunens Miljøinitiativpulje har støttet projektet med 
redskaber.  

Hvis biodiversiteten skal øges generelt, gælder det om at slå så store 
områder som muligt tidligt på sæsonen (maj), og efterfølgende fjerne det 
afklippede græs. Det vil dog tage mange år at vende udviklingen og det kan 
samtidig være problematisk at komme af med det afslåede græs, da ingen 
er interesseret i at bruge høet, bl.a. pga. af et højt indhold hundelorte.  

 

Høslæt af frivillige 

Fotos fra Nørreskov Park taget af Karin Therkelsen 

I området ved 
fodboldmålene, er arts-
diversiteten langt højere 
med flere blomstrende 
urter. Årsagen kan være, at 
arealet har været slået 
oftere, mens naboarealer 
har fået lov at gro til i 
græsdynger. 
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CASE - SKULPTURPARKEN 

Skulpturparken er en park med en helt særlig betydning. Parken er præget 
af en række internationale skulpturer som står rundt om i parken. En del af 
parken er samtidig bebyggelsen Fredtofteparkens fællesareal, og bliver til 
dagligt brugt af de lokale. Parken grænser direkte op til kommunens 
naturområde nord for Farum Sø. 

Parken bliver brugt alsidigt, både af folk der lufter hunde, til 
familieudflugter, kunstinteresserede, gymnastikhold m.fl. Parken har 
derfor en stor brugergruppe med forskellige behov.  

Parken har hidtil været slået intensivt ca. 2-4 gange om måneden*  
som en samlet brugsplæne, men i 2021 forsøgte parkforvaltningen at lade 
græsset gro i biodiversiteten tegn. Der blev stadig slået græs rundt  
om skulpturerne, et større areal til ophold og stier igennem parken. 

Der har været mange holdninger til den ændrede  
slåningspraksis, og det har skabt lokalt debat. Det viser netop de  
forskellige holdninger og hensyn der skal tages højde for på et sådant areal. 

Da Skulpturparken er en park hvor det primære hensyn  
er borgernes rekreative oplevelse, må det tænkes ind i driften  
af græsset. En ensartet slået græsflade som det tidligere har været,  
giver hverken oplevelser eller biologisk mangfoldighed, så måske  
løsningen skal være et kompromis, hvor alle hensyn søges tilgodeset? 

Vildeng (slås en gang årligt) 

 

FORSLAG TIL DRIFT  
Slå den forreste del af parken ca. 1-2 gange om 
måneden inkl. ved alle skulpturerne. Se kort 
ovenover.  
Resten af parken slås som vildeng (en gang 
årligt). En slyngende sti slås igennem det høje 
græs, så stien står i kontrast til omgivelserne.  
Driften skal løbende evalueres og tilpasses 
mellem kommunen og brugerne. FØR – hele parken slået ofte 

EFTER - dele af parken uslået 

*på den nederste våde del af parken, har der de seneste år dog kun været slået en gang årligt. Efter den ændrede slåning er planten   
  engkarse dukket op flere steder. Planten er en vigtig foderplante for larverne af flere forskellige sommerfugle. 
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Privat område, slås evt. som lysegrønt område  

Område slås ca. 1-2 gange om måneden 

Slået sti  
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  CASE – VEJRABATTER I BYERNE 

Vejrabatterne i byen bliver i dag slået på forskellige 
måder alt afhængig af, hvilken sammenhæng de indgår i.  

De driftes alle med trafiksikkerhed som de vigtigste 
hensyn, men der er alligevel masser af plads til variation, 
især der hvor der ikke er oversigtsforhold, der skal tages 
hensyn til. 

Spørgsmålet er i høj grad, hvilke andre hensyn der skal 
prioriteres højest. Nogen steder er der plads til det vilde 
udtryk, andre steder skal det være mere passet. Hvorvidt 
vi skal tænke biodiversiteten ind i byernes vejrabatter, 
kan der være mange holdninger til, og hvor vildt det må 
være i byen er netop spørgsmålet? 

VEJRABAT I BYMIDTE 

VEJRABAT I 
VILLAKVARTER 

NIVEAU AF PLEJE  
- AFHÆNGER AF LOKALITET OG HENSYN 

Vejrabatter i bymidter har typisk et højere plejeniveau af 
æstetiske årsager. Her kan der skrues op for hensynet til 
biodiversitet, ved at slå rabatterne færre gange, med et 
vildere udtryk til følge. I flere vejrabatter er der også 
sået sommerblomster eller anlagt staudebede. Det har 
primært æstetiske årsager, men er samtidig bedre for 
biodiversiteten end det kortklippede græs.  

Vejrabatter i villakvarter kan grænse op til private 
hække. Her slår driften en kant langs hækken. Hvor vildt 
det er i villakvarterne afhænger i høj grad af de 
mennesker, der bor der. 
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ANBEFALINGER TIL DRIFT  
– NÅR HENSYNET ER ØGET BIODIVERSITET 
 

Når det primære hensyn, ved drift af græsarealet, er 
øget biodiversitet, så er der en række anbefalinger 
man bør følge alt afhængig af arealets fysiske forhold.  

De bedste forudsætninger for en stor artsrigdom er 
arealer som ikke er næringsbelastet af kvælstof og 
fosfor. Udfordringen i Furesø Kommune er imidlertid, 
at mange af arealerne, langs vejene og græsarealerne 
i byerne, netop er belastet med et højt 
næringsindhold. Derudover er udgangspunktet for 
mange af græsarealerne, at de i sin tid er blevet sået 
til med plænegræs. 

I midterheller og skillerabatter kan man se mere 
næringsfattige og tørre forhold med stor 
lyseksponering, som kan give gode forhold for en 
artsrig vegetation.  

På de næringsrige jorder gælder det om at udpine 
jorden og hæmme væksten af høje næringselskende 
græsser og urter. Optimalt er det, hvis man fjerner det 
slået materiale efterfølgende for at udpine jorden. Det 
er ikke en praksis Furesø Kommune har brugt, da der 
mangler det rette maskinel, det er dyrere, og det er 
svært at komme af med det afklippede materiale.  

Furesø Kommune har dog forsøgt med en optimering 
af slåningstidspunktet, og anbefalingerne her bygger 

netop på erfaringer fra Furesø Kommune men også 
fra Herlev og Vordingborg kommune, som ligeledes 
har lavet forsøg med slåningstidspunkter. 

SLÅNINGSTIDSPUNKT OG 
HYPPIGHED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

NÅR VILD KØRVEL KNOPPES 
Et området som er domineret af vild kørvel og draphavre (græs) har gavn 
af en tidlig slåning. Hvis der kun slås i efteråret fremmes vild kørvel. Den 
tidlige slåning (start til midt maj) har fremmende effekt på biodiversitet 
og blomstring, fordi den højtvoksende og dominerende græsart, 
draphavre, ikke formår at blomstre og derved forbliver lav efter slåning. 
Øvrige dominerende græsarter (alm. hvene, rød svingel, alm. rajgræs og 
hundegræs) er efter slåning relativt lavt voksende. Vild kørvel forsvinder. 

Hald (2019) 

 

HØJPRODUKTIVE AREALER 

Slås 1-2 gange årligt.  

1. slåning: I forsommeren for at hæmme væksten 
af græsser, især draphavre. 
2. slåning i sensommer,  efter august.  

Slår man kun en gang årligt, bør den tidlige 
slåning altid prioriteres. 

LAVPRODUKTIVE AREALER 

Slås 1 gange årligt efter blomstring, f.eks. medio 
september, og kan evt. stå over nogle år.  

 
 



18 
 

Logistik  
– ikke alt kan slås på samme tid 
 

Vi skal og kan ikke slå alle arealer i foråret. Det er ikke 
muligt at nå at slå alle arealerne på samme tidspunkt. 
Derfor udvælges de arealer med de største 
potentialer til at udvikle en artsrig urtevegetation til 
den tidlige slåning.  

Arealer, som ikke har samme potentiale, kan derfor 
slås på andre tidspunkter f.eks. i efteråret, dog ikke i 
perioden medio juni til medio august af hensyn til 
insekterne. 

Det er heller ikke hensigtsmæssigt at slå alt i foråret, 
for variation er vigtigt, så insekterne også har et sted 
at være, når græsset slås.  

I bilag 1, kan ses Anna Bodil Halds forslag til 
kommunens driftsafdeling i forhold til prioritering af 
arealer til den tidlige slåning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arealer som generelt set bør prioriteres: 

- skrænter, især dem der vender mod syd og vest  
- sandet jord,  
- vejrabatter der støder op til naturarealer 

 
Der hvor den tidlige slåning har mindre effekt og 
derfor ikke bør prioriteres over andre arealer, er de 
flade vejrabatter med dyrket mark som nabo. De er 
ofte så næringspåvirkede, at der kun er græsarter og 
meget næringsbegunstigede urter. Ønsker man at 
fremme biodiversiteten her, skal man både fjerne det 
afklippede materiale og arbejde på at begrænse 
næringsstoftilførslen fra den tilstødende mark, f.eks. 
med en dyrkningsfri zone langs vejrabatten.  
Arealer med invasive arter er en helt anden 
problematik, som uddybes på næste side. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EKSEMPEL PÅ VALG AF FORSKELLIGE 
SLÅNINGSTIDSPUNKTER 

På Frederiksborgvej langs marken lige syd for 
Kollekolle i Værløse bliver den rabat, som vender ud 
mod marken, slået tidligt. Den modsatte rabat 
ligger i skyggen af skoven og har ikke samme 
potentiale, så den slås i efteråret. Siden 2012 har 
man også konstateret en positiv effekt af den 
forårsslåningen, selvom jorden er forholdsvis 
næringsrig. 

EN ÅRLIG SLÅNING I MAJ HAR GJORT 
EN FORSKEL 

Græsskrænten på Ballerupvej lige ved 
Hejrebakken i Værløse er et af de områder, som er 
blevet slået i maj siden 2012. Fra registreringer i 
2019 kan man se en fremgang af den 
naturmæssige kvalitet. Området har også den 
fordel at jorden er næringsfattig. Lysåbne, 
næringsfattige jorder bør prioriteres til en 
forårsslåning.  
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INVASIVE ARTER – ET HELT SÆRLIGT HENSYN 
 

Invasive arter er arter som på et tidspunkt er indført til 

Danmark, og som spreder sig uhensigtsmæssigt i 

naturen. De skaber problemer for vores 

hjemmehørende arter og overtager til sidst pladsen fra 

dem.  

Igennem de senere år, har kommunen konstateret en 

øget antal steder med invasive arter i vejrabatterne. 

Især vild pastinak, gyldenris og japansk pileurt volder 

problemer.  

Driften skal løbende tilpasses de områder med 

invasive arter, så slåning af arealerne ikke spreder dem 

unødvendigt. Det gælder bl.a. at områder med 

gyldenris og vild pastinak ikke skal slås lige når de har 

sat frø, og ved pileurt skal de afslåede stængler fra 

planten ikke spredes med maskinerne til andre 

områder.  

I 2021 fik Furesø Kommune kortlagt forekomsten af 

over 20 forskellige invasive arter på kommunal jord. 

Registreringerne munder ud i en rapport med 

anbefalinger til en bekæmpelsesindsats. Rapporten er 

dog i skrivende stund ikke færdig endnu. 

Bekæmpelsen af invasive arter er i kapitel for sig selv, 

som ikke berøres nærmere her. Men i forhold til 

hvordan vejrabatterne skal slås, der hvor de invasive 

arter står, så arbejder kommunen efter følgende 

tommelfingerregler: 

 

Arealer med gyldenris: 

- Slås omkring Skt. Hans når planten står i blomst 

Arealer med japansk pileurt 

- Ved slåning af vejrabatten køres der uden om 

pileurten, og den bekæmpes for sig selv. 

Arealer med vild pastinak 

- Der har været forsøg med at slå arealerne tidligt 

(midt maj) og en ekstra gang i august inden 

planten sætter frø. Det har dog vist sig ikke at 

være så enkelt, så driften har ikke fundet den 

endelige løsning endnu. 

Udfordringen er nemlig at i august står den 

øvrige urtevegetation i fuld flor, så hvilke 

hensyn skal veje tungest? At begrænse 

pastinakkens frø i at brede sig, eller fremme den 

øvrige flora?  

 

  

   

Gyldenris  Japansk pileurt Vild pastinak 

INVASIVE ARTER SOM GIVER PROBLEMER I VEJRABATTER 

Fotos: Furesø Kommune 
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UDVIKLING AF AREALER – POTENTIALER 
 

Potentialet for at udvikle naturen yderligere på de 
kommunale græsarealer og vejrabatter kan være 
forskellige tiltag. Høslæt, afskrabning af muldlag er 
med til at fjerne næringsstoffer, og afbrænding skaber 
grobund for flere blomstrende urter ved at give dem 
en konkurrencefordel. At pleje efter mosaikprincippet 
sikrer diversitet og mulighed for at tage hensyn til 
flere arter. Endelig kan man arbejde med træer i 
græsrabatterne, da træer er en stor gevinst både for 
klima og biodiversitet. 

Løbende udvikling 
Forvaltningen og Driftsgården samarbejder hele tiden 
om at forbedre driften i forhold til at skabe mere 
biodiversitet og vælge de bedste løsninger til et givent 
område. Der skal være plads til udvikling af nye 
metoder i takt med ny viden, erfaringer, nye 
maskinmuligheder, og hvis de enkelte arealer kræver 
tilpasning af driften. Der kan være et tidspunkt, hvor 
arealerne kan slås mindre og mere differentieret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOSAIKSLÅNING 
Variation i slåning af græsset vil altid være godt, 
fordi det er med til at tilgodese flere arter.  

Det er ikke til at tegne mosaikslåning ind på kort, 
da det vil være meget lokaltbestemt, hvordan 
man skal slå et område alt afhængigt af, hvad der 
blomstrer hvor. Det kræver derfor en traktorfører, 
som kan aflæse arealet og ved præcist, hvordan 
han skal klippe arealet. 

AFBRÆNDING 
Den tidlige slåning kan erstattes af en kontrolleret  
vinter- eller forårsafbrænding. Det vil fjerne 
vissent vegetation, næringsstoffer og skabe en 
åben bund til fremspiring, som opvarmes 
hurtigere og dermed giver urterne et forspring. 

Kommunen har i flere år brugt afbrænding som 
metode på bl.a. Baunesletten, Sandet og rabatten 
på Bundsvej. Man kan udvide denne plejemetode 
til flere steder i vejrabatterne, og i 2022 vil 
afbrænding f.eks. også blive forsøgt på 
kommunens grønne græsareal på Rørmosen. 
Derudover er der også frivillige, som praktiserer 
afbrænding på den tidligere Flyvestation med 
ophæng i Værløse Naturgruppe. 

Afbrænding er velegnet til større arealer. I byerne 
kan det skabe naboklager og være 
mandskabskrævende. 
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Foto: Mette Bjerre Larsen 
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AFSKRABNING AF MULDLAG 
Ved at fjerne muldlag (græstørven) i vejrabatter, 
bliver råjorden blotlagt. Det kan være med til at 
fjerne en stor del af den ophobede næring, og give 
de mere nøjsomme arter, som findes i nærheden, 
mulighed for at spire.  

Størstedelen af den eksisterende frøbank bliver 
samtidig fjernet. De blomstrende urter skal derfor 
blot etablere sig, og ikke i samme grad kæmpe 
om pladsen med den i forvejen etablerede 
vegetation. 

Tiltaget har ikke været anvendt endnu i 
kommunen, men er en af de metoder, som 
kommunen vil prøve af på udvalgte områder. 

Der hvor det foretages, skal være steder som ikke 
er i risiko for at blive kørt op af biler, der kører ind 
over rabatten.  

PLANTNING AF TRÆER  
Træer er et vigtigt element i forhold til klima og 
biodiversitet, og Furesø Kommune forsøger at 
plante træer i brede rabatter og på græsarealer 
hvor man kan sikre et ordentligt vækstmedie for 
træerne, og en tilstrækkelig afstand til vej.  
F.eks. omdannede Furesø Kommune et ensartet 
græsareal til en ny bypark med fokus på 
biodiversitet, ved bl.a. at plante over 150 træer og 
buske i 2021. 

HØSLÆT 
Høslæt er, som tidligere beskrevet, en metode 
hvor man fjerner det afslåede materiale, for at 
fjerne næringsstoffer fra arealet.  

Det er en praksis som indtil nu kun har været 
anvendt i naturområderne, og kommunen har 
endnu ikke anvendt høslæt i vejrabatterne. Der er 
et potentiale ved høslæt på de arealer som er 
udlagt til en tidlig slåning. Dvs. de lysåbne, 
sydvendte og/eller sandede arealer. Derudover 
kan høslæt også bruges på de grønne arealer inde 
i byen.  

Udfordringen er at samle materialet op og 
bortskaffe det på en fornuftig måde. Det vil kræve 
nyt materiel eller få opgaven løst af en 
entreprenør. Det sidste år har vist en øget 
efterspørgsel på denne ydelse, og det kan være 
svært at få entreprenører ud til de rigtige 
slåningstidspunkter. 
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