
Feltskema - vejkanter
Monitering af udvalgte vejstrækninger - inkl. baselinemonitering

Om strækningen

Længde (m): Bredde (m):

Evt. fokusart/-artsgrupper:

Bemærkninger og beskrivelser:

Beskriv evt. kort, tiltag der vil kunne styrke biodiversiteten på strækningen

Feltskema til vejkantsmonitering vs. 4. juli. 2021

Andet 

Naboarealer: Landbrug  Lysåben_natur             Skov      Kyst             Have              Bebyggelse

Jordbundsforhold: Tørt        Fugtigt          Muld      Sand

Uddyb evt.:

Side 1/2

Hældning: 0° - 30°          30° - 60°           60° - 90°

Uddyb evt.:

Skråning: Ja   Nej          Eksponering:

Grøft: Ja        Nej           Hele strækning           Delvis strækning

Uddyb evt.:

Grundighed: Strækning gået             Strækning kørt          

Vegetationsstrukturer:
Arealandel uden vegetationsdække

(1)
0-5%

(2)
5-10%

(3)
10-30%

(4)
30-75%

(5)
75-100%

Arealandel med græs/urter/dværgbuske under 15 cm

(1)
0-5%

(2)
5-10%

(3)
10-30%

(4)
30-75%

(5)
75-100%

Arealandel med græs/urter/dværgbuske 15-50 cm

(1)
0-5%

(2)
5-10%

(3)
10-30%

(4)
30-75%

(5)
75-100%

Arealandel med græs/urter/dværgbuske over 50 cm

(1)
0-5%

(2)
5-10%

(3)
10-30%

(4)
30-75%

(5)
75-100%

Arealandel med vedplanter (kronedække)

(1)
0%

(2)
1-10%

(3)
10-25%

(4)
25-50%

(5)
50-100%

Arealandel med forekomst af invasive arter

(1)
0%

(2)
1-10%

(3)
10-25%

(4)
25-50%

(5)
50-100%

Dato:Inventør:Vejnavn:

Beskriv kort eventuelle trusler for vejkantens biodiversitet (fx. tilgroning, anden drift end kommunens)

Nuværende drift



Side 2/2

Fund af arter på vejstrækningen markeres med X. Dominerende arter markeres med en cirkel om

agermåne, almindelig høgeurt, håret (*) ranunkel, knold- (*) tidsel, horse- (K#)

ahorn høgeurt, smalbladet (S*) ranunkel, lav (#) tidsel, kær- (S*)

blåhat (*) hønsetarm, almindelig rapgræs, almindelig (#) tidsel, lav (K**)

blåmunke (S*) hønsetarm, femhannet (*) rapgræs, eng- timian, smalbladet (**)

blåtop (S) hør, vild (K*) rapgræs, enårig (#) tjærenellike (*)

borst, høst jordbær, skov- (K*) rapgræs, fladstrået (K) tormentil (S**)

brandbæger, eng- kalkkarse, stivhåret (K*) rejnfan (K#) torskemund, almindelig 

brunelle, alm. (*) kamgræs, almindelig (*) rose, glat hunde- (K) tusindfryd (#)

bynke, grå (K#) kamille, lugtløs rose, rynket (#) vejbred, glat (#)

bynke, mark- klokke, liden (*) rottehale, eng- () vejbred, lancet- 

brombær, coll kløver, bugtet (*) rottehale, knold- (K*) vejbred, strand

cikorie kløver, fin rundbælg (*) vikke, muse- (*)

djævelsbid (S**) kløver, gul rødknæ (S) vikke, smalbladet 

draphavre (K#) kløver, hare- rødtop, høst vikke, tofrøet (#)

eg, alm (S) kløver, hvid (#) røllike, almindelig () viol, håret (K*)

engelskgræs, strand- (*) kløver, rød rørhvene, bjerg- (S) ærenpris, læge- (S*)

engelskgræs, vej- knopurt, almindelig (K*) siv, knop- (S) ærenpris, tveskægget 

enghavre, almindelig (**) knopurt, stor (K*) siv, lyse- (S)

enghavre, dunet (K*) kodriver, hulkravet (K*) skabiose, due- (K**)

fladbælg, gul kongepen, almindelig (S) skjaller, liden (*)

fladstjerne, græsbladet (*) krageklo, mark- (K*) skræppe, kruset (#)

flipkrave (S*) kvik, almindelig (#) slåen 

fløjlsgræs (S*) kællingetand, almindelig (*) sneglebælg, humle- (K)

forglemmigej, mark kørvel, vild (K#) snerle, ager- (K)

frytle, mangeblomstret (S*) limurt, nikkende (K*) snerre, burre- (K#)

frytle, mark- (*) læge-oksetunge snerre, gul (*)

gederams (S#) markarve (K) snerre, hvid 

gulaks, vellugtende (*) merian (K**) star, almindelig (S*)

gulerod (K) mjødurt, alm star, blågrøn (*)

gyldenris, almindelig (S*) mjødurt, knoldet (K**) star, hare- (S*)

gyvel (S#) mælkebøtteslægten star, hirse- (S*)

gåsepotentil mælkeurt, almindelig (**) star, håret 

haremad nellike, bakke- (*) star, pigget (*)

hedelyng (S*) nellikerod, eng star, sand- (S*)

hejre, blød nellikerod, feber- (K) star, spidskapslet 

hestegræs, krybende (S) nælde, stor (#) stenbræk, kornet (*)

hestehov, rød (#) okseøje, hvid (K) stenurt, bidende (K*)

hindbær (S#) padderok, ager- storkenæb, blodrød (K**)

hjertegræs (**) perikon, kantet storkenæb, blød (#)

hundegræs, almindelig () perikon, prikbladet svingel, eng- 

hvene, almindelig (S) pimpinelle, almindelig (*) svingel, fåre- (S*)

hvene, kryb- potentil, krybende (K) svingel, rød 

hvene, sand- (S*) potentil, sølv- svingel, strand- (K)

hvidtjørn, almindelig (*) rajgræs, almindelig (#) syre, almindelig 

hvidtjørn, éngriflet randfrø, hvas (K) tandbælg (S**)

høgeskæg, grøn ranunkel, bidende tidsel, ager- (#)

Feltskema til vejkantsmonitering vs. 4. juli. 2021

Dato:Inventør:Vejnavn:


