
Kom til ’vejbeds’-workshop den 22. okt. og bliv klogere på etablering, 
drift og biodiversitet i den grønne del af det ofte anvendte LAR-element 

Har du interesse for nogen af nedenstående spørgsmål, vil workshoppen den 22. okt. være noget for dig:

• Hvordan vælges og sammensættes en velfungerende beplantning i ’vejbede’?
• Hvordan kan bedene efterfølgende driftes? Med fokus på elementer som lav drift og biodiversitet.
• Hvordan skabes ’vejbede’ der opleves rekreativt af borgerne? 
• Hvordan kan ’vejbede’ være en mulighed for at understøtte biodiversitet i byer? 

Efter afslutningen af et 2 års forskningsprojekt: ”LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ 
merværdi via plantevalg i vejbede”, inviteres der til workshop hvor vi fortæller om den læring og erfaringsop-
samling der er kommet ud af projektet. 

Forskerne Mona C. Bjørn og Andy G. Howe fra Københavns Universitet har undersøgt valg af arter, beplant-
ningssammensætning og disses betydning for etablering af et velfungerende ’vejbed’, der kan driftes eksten-
sivt. Derudover har de set nærmere på beplantningens betydning for ’vejbedets’ mulighed for at understøtte 
den lokale biodiversitet. 

Projektet har været muliggjort gennem støtte fra DANVA med midler fra VUDP-fonden og af partnere fra 
Aarhus Vand, Aarhus Kommune, HOFOR, Københavns Kommune, Brøndby Kommune, VandCenterSyd (VCS) 
og Odense Kommune. Du kan læse mere om selve projekt i følgende korte beskrivelse (Se vedhæfte PDF med 
kort projektbeskrivelse)

Til workshoppen vil den indsamlede viden blive formidlet og der vil blive arbejdet konkret med plantevalg 
og beplantningssammensætning til ’vejbede’. Det vil også være muligt at tage problemstillinger fra egne pro-
jekter med og få sparring om disse. Derudover vil der være ekskursion til Langelinie, Odense, som har været 
case området for undersøgelserne, samt til VCS nye LAR-projekt på Hørdumsgade, Odense. På ekskursioner-
ne vil der blive fortalt mere om de erfaringer der er høstet på Langelinie og hvordan de har været sat i spil i 
Hørdumsgade-projektet. 



Dagens program:
9.00-9.30         MØDE IND OG FÅ MORGENBRØD OG KAF’

9.30 -10.15      Mona og Andy fortæller om viden og erfaringer fra projektet.
(Fortælling om Langelinie med fokus på beplantning og den tilknyttede fauna)

10.15-10.30     PAUSE

10.30-12.00     Workshop 1: Her arbejdes konkret med plantevalg, sammensætning og driftsovervejelser. 
Derudover arbejdes der med beplantningens mulighed for at understøtte den lokale biodiversitet. 

12.00-12.30     FROKOST

12.30-14.00     Workshop 2: Arbejde med egne projekter eller arbejde med etablering af et ’vejbed’ ud fra 
de erfaringer der er lært gennem workshop 1. 

14.00-14.30     KAFFE KAGE PAUSE

14.30-15.00     Transport til Langelinie. 

15.00-15.45     Snak om plantede og såede bede. 

15.45-16-15     Transport til Skibhus.

16.15-17.00     Snak om etablering af beplantningen i Skibhus. Dagen afsluttes her.

TILMÆLDING:
Det er gratis at deltage i workshoppen, som bliver afholdt i Vand-
CenterSyds Lokaler på Vandværksvej 7, der ligger i tæt afstand til 
’vejbedsprojekterne’ på både Langelinie og Hørdumsgade.  

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Tilmeldingsfrist er 
den 19. okt., men der bliver lukket for tilmelding når vi har 24 
tilmeldte. 

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til: lkn@vandcenter.dk

(I forbindelse med ekskursionerne vil vi satse på at det kan arran-
geres som samkørsel. Derfor må I gerne ved tilmelding skrive om 
I kommer i bil og evt. om I har nogen ekstra pladser.)


