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Vedligeholdelse af vejrabatter og grøfte-
kanter på Ærø

Hvordan håndterer man grøftekanter og vejrabatter, så vi får dem 

blomstrende hele sommeren? Det har man arbejdet med på Ærø.

Knud nielsen

Spørgsmålet om Ærø Kommunes praksis med 
slåning af grøftekanter og vejrabatter blev 
for et par år siden taget op i Det grønne Råd 
i Ærø Kommune. Resultatet blev at kommu-
nen gerne ville have et forslag herom fra 
rådet. Dette forslag blev umiddelbart herefter 
udarbejdet af en 3-mandsgruppe bestående 
af repræsentanterne for Danmarks Naturfred-
ningsforening, Ærø Turist- og Erhvervsforen-
ing og Ærø Sportsfiskerforening. 

Forslaget blev behandlet og godkendt af 
kommunens tekniske udvalg med enkelte 
modifikationer. Det som kommunen ikke 
mener at have resurser til, er fjernelse af det 
afslåede materiale, - et synspunkt som vi Det 
grønne Råd da også må acceptere. 

Ny praksis
Kommunens nye praksis ser herefter sådan 
ud:  

Alle rabatter og grøftekanter slås én gang, - 
og kun én gang - i forsommeren så vidt 
muligt i første halvdel af juni, og om efteråret 
i første halvdel af september. 

Tidspunkterne valgt:
• for at give forårsblomstrende planter tid til 

at sætte frø, 
• for at især Cikorierne kan skyde og blom-

stre hele sommeren 
• for at holde de høje græsarter – specielt 

Draphavre og Hundegræs – nede, så det 
ikke tager lyset fra de blomsterplanter der 
skal spire frem om foråret. 

Særlige strækninger:
Cykelruterne samt skråninger mod vandet
Forårsslåning én gang så vidt muligt i tiden 
25/5 – 10/6 og efterårsslåning så vidt muligt 
efter 15/9.

Omfartsvejen ved Ærøskøbing
For at beskytte Hulkravet Kodriver og Dag-
pragtstjerne i deres blomstringstid foretages 
slå-ning af rabat og skrænter efter afblom-
string i tiden 10/6 – 20/6. Derefter slås indtil 
15/9 kun en smal stribe af rabatten yderst 
mod kørebanen sådan at Cikorie og Okseøje 
(Marguerit)  m. fl. får fred til deres blom-
string. Efterårsslåning så vidt muligt efter 
15/9.

Rise Kirke, skråning mod landevejen  
Der vokser Slangerod på skrænten fra 
kirkegårdslågen og ned til vejsvinget. For 
at beskytte denne meget sjældne plante 
foretages forårsslåning så vidt muligt i tiden 
1/6 – 10/6 og ef-terårsslåning så vidt muligt 
efter 15/9.

Vejgrøfter
Alle nuværende grøfter bevares åbne for at 

bevare mest mulig fugtighed til planterne, 
dvs. der foretages ikke yderligere rørlæg ning 
af åbne grøfter, men gerne genåbning af tid-
ligere rørlagte grøfter.

Areal ved flyvepladsen
På et lille areal ved flyvepladsen vokser den 
meget sjældne Eng-Ensian. Her slås græsset 
også midt i juli, og det afslåede materiale 
fjernes her som det eneste sted. Det er det 
sted fjernelse af afslået materiale prioriteres 
højest. Efterårsslåning så vidt muligt efter 
15/9.

Erfaringer med den nye praksis
Vi har holdt øje med om kommunen nu også 
fulgte den nye praksis. Det gik rigtig fint i før-
ste halvdel af 2009, men så skete der noget! 
Præcis den 27. juli rykkede man ud med hele 
maskineriet og barberede rabatterne ned 
til en græsplæne netop midt i cikoriernes 

Cikorie.
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blomstringstid! Og her skal det bemærkes 
at vi ingen steder i Danmark ser så smukke 
vejrabat-ter på denne tid af sommeren. Det 
gjorde vi kommunen opmærksom på, og 
resultatet blev at vi forud for forårsslåningen 
i 2010 blev opfordret til at tage et møde de 
folk, der udfører arbejdet i praksis. 

På det møde i begyndelsen af juni 2010 
forklarede vi 4 af kommunens medarbejdere 
hvor-for vi gerne ville have arbejdet gjort på 
den måde. Det virkede. Både forårsslåning og 
efterårsslåning blev udført præcis efter ret-
ningslinjerne. Vi må altså konstatere, at me-
darbejderne er meget villige til at udføre arbe-
jdet som vi har ønsket det, men at de også 
gerne vil kende baggrunden for det.

Men træerne vokser som bekendt ikke ind 
i himlen!  Kommunen glemte i 2012 at slå 
area let ved flyvepladsen i juli, så vi henledte 
opmærksomheden på det i begyndelsen af 
august, hvorefter slåning straks blev udført, 
men med helt uegnet materiel. Arealet blev 
slået med en stor og tung maskine med slag-
leklipper. Det gav som resultat at det afslåede 
amteriale blev komprimeret i hjulsporene, så 
intet kunne spire nedenunder. I stedet for de 
500 eksemplarer af Eng-Ensian i 2011 fandt vi 
kun 2! Heldigvis var den tilgrænsende græs-
bevok-sede P-plads kun slået med almindelig 
plæneklipper ca. hver 14. dag, så her kom i 
hvert fald mindst 20 eksemplarer frem. Næste 
år må vi i god tid sørge for at instruere kom-
munens medarbejdere om, at der skal bruges 
andet materiel, og at tidspunktet for slåning 
skal være som skrevet i retningslinjerne. 

Menighedsrådet
En ting vi ikke havde taget højde for, opda-
gede vi i sommeren 2012. Det er menigheds-
rådet ved Rise kirke, der vedligeholder 
kir kegårdsdiget, hvor Slangerod vokser. I 
tidligere år har planten fået fred hele som-
meren til at blomstre på hele den ca. 20 m 
lange strækning, men i 2012 havde man slået 
hele strækningen på nær 2 m adskillige gange 
forår og som-mer, så bevoksningen nærmest 
havde karakter af en græsplæne. Vi henvendte 
os derfor til menighedsrådet og foreslog dem 
at ændre praksis, så vi ligesom før kunne be-
holde hele strækningen i fred indtil efteråret. 
Det var lidt sent vi reagerede, så det kom til at 
se noget ynkeligt ud. Nu prøver vi til næste år 
at få dem til at passe bedre på denne sjældne 
plante, så forbipasserende og gæster på øen 
kan få øje på de.

Knud Nielsen, fmd. for Det grønne Råd i Ærø Kommune

Grøftekanter
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Pris for grundvandsbeskyttelse
VandCenter Syd uddeler hvert år G. O. 
Andrups Grundvandspris på 60.000 kr. til 
en eller flere modtagere, som har ydet et 
særligt bidrag til beskyttelsen af fremtidens 
drikkevand. 

I år gik grundvandsprisen til geolog Walter 
Brüsch, der gennem mere end tyve år har 
kæmpet for at beskytte det danske grundvand 
mod pesticider – og været en nøgleperson i 
samspillet mellem forskningsmiljø, vand-
værksfolk og ansvarlige myndigheder.

Prisen blev overrakt af Odenses borgmester 
Anker Boye den 20. november på konferen-
cen VandTek 2012 i Odense Congress Center.

 
Pesticider frem i lyset
Walter Brüsch får prisen for sin årelange ind-
sats for at skabe opmærksomhed om pesti-
cider og deres konsekvenser for grundvandet. 
Hans arbejde har afdækket, hvordan pesti-
cider lukker drikkevandsboringer, og hvordan 
godkendte og formodet sikre stoffer alligevel 
er trængt ned i grundvandet. Disse øjenåb-
nende afsløringer har haft stor betydning for 
beskyttelsen af det danske grundvand. 

”Grundvandet er under pres fra sprøjte-
gifte, og det kræver en bevidst og fokuseret 
indsats at beskytte det. Walter Brüsch har en 
stor del af æren for at udbrede denne bevid-
sthed herhjemme,” begrunder Anders Bæk-
gaard, direktør i VandCenter Syd, valget af 
årets prismodtager.

Samtidig har Walter Brüsch gennem hele 
sin karriere været grundvandets engagerede 
fortaler. Med stor kærlighed til sit fag har han 
gjort en massiv indsats for at formidle grund-
vandsbeskyttelse fra forskningens verden og 
langt ud i den brede befolkning, hvor han 
bl.a. deler sin passion på skoler og ved kultur-
arrangementer.  

 
Danmarks eneste grundvandspris
G. O. Andrups Grundvandspris er en af Dan-
marks største miljøpriser – og den eneste 
grundvandspris. Prisen, der ud over æren be-
står af 60.000 kr. og et diplom, uddeles årligt.  

Prisen blev stiftet af VandCenter Syd i 2007 
og er opkaldt efter selskabets visionære direk-
tør i det daværende Odense Vandforsyning i 
årene 1947-1973, G. O. Andrup.  

Andrup var en ivrig miljøforkæmper, og 
gennem sit engagement fik han sat fokus på 
drikkevandskvalitet og vigtigheden af at be-
skytte grundvandet.

Energipris
DANVA uddeler hvert år en energi pris. 
I år tilfaldt den Vandcenter Syd som blev 
præmieret for deres ambitiøse plan med at 
være CO

2
-neutrale i 2014. Prisen blev over-

rakt ved Vandtek udstillingen i Odense 22. 
novenber.

Foto: Klima- og energiminister Martin Lidegard overrakte prisen. Til venstre ses Carl-Emil 
Larsen, i midten en glad repræsentant for Vandcenter Syd og til højre ministeren (Foto: 
Aquafoto Fyn)

Der er mange, der forurener den danske natur. Her er det Henrik Plenge Jacobsen, der ar-
bejder med appropriationskunst, som sætter spørgsmålstegn ved vore vante værdier. Skal 
får altid være hvide eller sorte? Spørgsmålet er, om den lyserøde farve vaskes af og foru-
rener naturen. Vi ved det ikke (Foto: Aquafoto, Danmark)


