
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 

kommune 
 
 

 
 
 
 

Rudersdal Kommune 
Vilde vejkanter i hele Rudersdal 

  



 

Finale grønbogen  
 
Kommunenavn: Rudersdal Kommune 
 
Kontaktperson:  
Projektleder Stig Englund, mail: STE@rudersdal.dk, tlf: 72682417 
 

Jeres VILDE projektside: www.Rudersdal.dk/Vild  
Fortæller om 9 projekter for et vildere Rudersdal, om kommunens plejemetoder og om de 
mange borgerettede vandringer, aktiviteter og kurser afholdt under Vild, vildere, Rudersdal.  
 

Finaleprojektets titel/overskrift: Vilde vejkanter i hele Rudersdal 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Hvad består projektet helt konkret i: 
At øge biodiversiteten ved alle kommunale vejkanter gennem en ny tilgang til drift- og pleje 
af vejkanterne.  
 
Kommunen har siden 2016 samarbejdet med den lokale afdeling af Danmarks 
Naturfredningsforening om at udvikle den optimale drift af kommunens vejkanter med et mål 
om øget flora og fauna. Udviklingen af den optimale drift tager særligt udgangspunkt i 
afprøvning af nye plejetiltag på vejen Attemosevej, hvor DN Rudersdal har gennemført 
registreringer af flora og fauna undervejs. 
 
Tidligere blev vejkanten på Attemosevej, som mange andre vejkanter i kommunen, slået 
gentagne gange årligt uden opsamling af afslået materiale. Det gav ”kedelige” græsrabatter 
med meget begrænset dyre- og planteliv.  
 
I foråret 2022 er der på baggrund af de gode resultater fra Attemosevej vedtaget en plan for 
øget biodiversitet i vejkanterne over hele kommunen. Planen går på at pleje ved slåning to 
gange årligt med opsamling af høslet. Slåning i forsommeren kan lokalt erstattes af 
afbrændning, som kommunen har praktiseret med stort held på en række kommunale 
græsarealer og fælleder. 
 
I første omgang indføres den nye plejemetode på 16 vejstrækning fordelt over hele 
kommunen. Det er tanken, at metoden skal udbredes til langt flere vejstrækninger.  
 
På hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?  
På vejkanterne ved Attemosevej er antallet af plantearter i perioden 2017-2021 forøget med 
op til 45%, og antallet af karakteristiske overdrevsarter er øget med op til 40%. Udover 
fremgang i antallet af arter er der også observeret fremgang i arternes udbredelse. Som 
følge af en mere blomsterrig vejkant er der registreret flere insekter og andre smådyr. I 2019 
blev der således registreret 240 arter af hvirvelløse dyr og i 2020 hele 348 arter af 
hvirvelløse dyr.  
 
Relevante udgivelser for projektet: 
Plan for øget biodiversitet i vejkanterne  samt Vejkantsnatur Rudersdal Kommune 
Baselinemåling - 2021 

 
Målgrupperne:  
Internt i kommunen har fokus under projektet ligget på ansatte i drift-afdelingen. Eksternt er 
de primære målgrupper den lokale befolkning og lokale foreninger og de sekundære er hhv. 
erhvervsliv og lokale politikere.  
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Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
 

 Fordi det kan kopieres af alle landets kommuner:  
 

 Fordi omlægning til vilde vejkanter som koncept er let at afkode og forstå og dermed 
baner vej for at danne en fælles forståelse af at vi skal overgå til det vilde.  

 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 

 
 Nytænkende  

Biodiverse vejkanter lader den lokale befolkning se, at vildt også er smukt. Endvidere 
repræsenterer projektet det paradigmeskift der er sket over det sidste årti i kommunens 
tilgang til naturpleje og drift. 
 

 Engagerende  
Projektet er lykkedes pga. lokale foreningers årelange arbejde for mere biodiversitet i 
vejkanterne og er et enestående eksempel på hvordan samarbejde mellem borgere og 
kommune kan resultere i afgørende udviklingstiltag. 

 
 Vedvarende  

Projektet har resulteret i Plan for øget biodiversitet i vejkanterne, der betyder at 16 veje i 
år bliver vilde vejkanter. Planen indebærer, at der er politisk tilslutning til udbredelse til 
endnu flere vejkanter over de kommende år.  

 
Stort  
De 16 vejstrækninger, som fra i år indgår i projektet, dækker et areal på i alt 7,5 ha. og 
er pænt fordelt over hele kommunens areal (se kortbilaget).  
 

 Intelligent 
Med udgangspunkt i DN Rudersdal´s registreringer fra en konkret vejstrækning har 
kommunen og foreningen i fællesskab udviklet metodik til naturvenlig drift af vejkanter. 
De mange vilde plantebælter der med tiden kommer vil kunne indgå i Det Grønne 
Danmarkskort. 

 
Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
At det er frugtbart, at indgå samarbejde med lokale grønne foreninger, som kan spille ind 
med faglige input og konstruktive ideer til nye måder at forvalte og drifte på.  
 
At der ligger et stort potentiale i at inddrage borgeren i processerne for en vildere natur ikke 
mindst erfaret ved de mange havebesøg og havementorkurser, som kommune har tilbud 
ifm. konkurrencen. 
 
Konkurrencen kan være anledningen til at kommunen udarbejder en egentlig 
biodiversitetsplan, der konkretiserer og udvider den eksisterende Park- og Naturpolitik fra 
2012.  
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Afbrænding af ensformige græsarealer og fælleder er en nem, hurtig og prisbillig måde at 
forøge biodiversiteten på (se foto af afbrænding af vejkant). Det kræver lidt tilladelser, god 
timing og oplæring af Driftspersonalet, men herefter går det nemt.  
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