
By- og Landskabsforvaltningen

Park & Natur
park.natur@aalborg.dk

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Udgivet i 2018

Retningslinjer 
for naturnær 
drift af
rabatter
- til forvaltere af
rabatter i by- og
landområder



Forside foto: © Morten DD Hansen



Næringsrig og artsfattig rabat domineret af draphavre.

lægning og tilsåning med urter. 
Se ’Retningslinjer for udsåning af 
urter i rabatter’.

• Uden for byskiltet: forsommerklip-
ning og/eller efterårsklipning. 
Afklippet fjernes.

Rabatter med invasive arter
Rabatter, hvor vegetationen består 
af for eksempel canadisk gyldenris, 
rynket rose og pastinak.
• Inden for byskiltet: omlægning 

og tilsåning med urter. Se ’Ret-
ningslinjer for udsåning af urter i 
rabatter’.

• Uden for byskiltet: forsom-
merklipning og/eller efterårsklip-
ning. Afklippet fjernes. Alternative 
bekæmpelsesmetoder: afdækning 
og oprykning.

• Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 
følger indsatsplanen.
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Almindelig blåfugl lever på tørre lokaliteter 
med kløver og andre ærteblomstrende plant-
er, som larven lever af. Foto: © N. Sloth, Biopix

Formål
At indfri og opfylde målene i kom-
munens politikker og strategier.

Sundhedspolitikken har som mål at 
forbedre den mentale sundhed. De 
blomstrende rabatter kan medvirke 
til øget livskvalitet gennem oplevelse 
af blomsterflor og bølgende græsser.

Natur-, Park- og Friluftspolitik-
ken har som mål at gøre afstanden 
mellem de forskellige naturområder 
kortere og mere robust. Ved at frem-
me blomstrende rabatter i by og land 
skabes spredningskorridorer, som 
forbedrer spredningsmulighederne 
for natur- og dyrelivet.

RIG NATUR – en strategi for 
biodiversitet i Aalborg Kommune 
har som mål at øge den biologiske 
mangfoldighed. Større områder med 
blomstrende urter vil give føde og 
skabe levesteder, specielt for insek-
ter.

Bæredygtighedsstrategien har 
som mål at skabe merværdi, under-
støtte det gode liv og øge livsbetin-
gelserne for dyr og planter. Ændres 
den klippede og artsfattige rabat, 
skabes levesteder for insekter og 
andre smådyr samt merværdi for 
borgerne.

Rabattens betydning,
tilstand og historik
Hver dag giver rabatterne os en 
naturoplevelse, når vi er på vej til 
skole, på arbejde eller på anden 
måde bevæger os rundt i byen eller i 
landskabet. Rabatternes blomsterflor 
er en fryd for øjet, og en gratis buket 
fra grøftekanten er en glæde for de 
fleste borgere. 
Rabatterne er uhyre afvekslende 
med hensyn til jordbund, fugtighed, 
eksponering og omgivelser.

Mål
At fremme blomstrende rabatter af vilde danske urter både i by og på land, 
det vil sige både inden for og uden for byskiltet.
For at opfylde målsætningen må det sikres, at driften fremmer en artsrig 
vegetation.
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Mange insekter som sommerfugle, svirrefluer 
og humlebier tiltrækkes af de vilde blom-
ster. Her ses en Dobbeltbåndet svirreflue på 
Blåhat. Foto: © N. Sloth, Biopix

De varierende vækstbetingelser gør 
rabatterne til vigtige levesteder for 
mange forskellige plantearter. Med 
denne følger også mange forskel-
lige insekter, der er tilknyttet plant-
earterne. Flere fugle- og dyrearter 
udnytter rabatten som yngle- og 
fourageringsted, og mange andre 
smådyr anvender også rabatterne 
som levested eller som ledelinje.

fra nærliggende landbrugsarealer 
fremmer få kraftigvoksende
græs- og urtearter som stor nælde, 
ager-tidsel, draphavre og vild kørvel. 
Ydermere har driftsformen ændret 
sig fra i gamle dage afgræsning og 
høslet til hyppige græsklipninger, 
hvor afklippet forbliver i rabatten. Det 
efterladte afklip har, sammen med 
den øgede tilførsel af næringsstoffer 
til rabatten, bevirket, at kvaliteten 
er blevet ringere i forhold til blom-
sterflor og levestedsbetingelser for 
dyrelivet.

Klippemetoder der 
forbedrer blomstring
Klipning af rabatter kan umiddelbart 
udføres som en forsommerklipning 
og/eller en efterårsklipning.
Der bør arbejdes på at afsætte afklip-
pet til forbrænding.

Forsommerklipning har overvej-
ende til hensigt at reducere nær-
ingsstofniveauet i jorden på artsfat-
tige rabatter med høje urter. Klipning-
en fortages ultimo maj-primo juni, 
hvor græs og urter står mest saft-
spændte. Forsommerklipningen har 
den konsekvens, at blomstrende urter 
reduceres, og blomstringen forskydes 
i en halv til 2 måneder. Den tidlige 
klipning kan også medføre, at nogle 
arter ikke når at sætte modne frø i 
den pågældende vækstsæson. Disse 
arter er derfor henvist til en vegetativ 
formering. Forsommerklipningen har 
generelt en negativ effekt på vejkan-
ternes samlede blomsterflor, men er 
en nødvendighed for på sigt at opnå 
det ønskede resultat. Afklippet bør 
derfor opsamles.

I takt med at især enge og overdrev 
er blevet reduceret i areal, antal og 
naturmæssig værdi, har rabatterne 
fået en større betydning som leve-
sted og spredningskorridor for
plante- og dyrearter. 

Følgende forhold gør det nødvendigt 
at ændre driftsformen og fremme 
blomsterfloret.
Tilførsel af næringsstoffer fra motor-
iserede køretøjer og restgødning
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Vegetation omkring vejskilte holdes lav for at 
sikre synlig information.

Efterårsklipning anvendes i artsrige 
veletablerede rabatter, hvor vegeta-
tionen trues af tilførte næringsstof-
fer. Efterårsklipningen har som 
formål at forbedre forholdene for 
blomstrende urter. Rabatten klippes i 
10 cm højde efter afblomstringen i 
oktober og sikrer, at urterne forin-
den har smidt modne frø. Afklippet 
skal opsamles. Efterårs-
klipningen foretages efter behov 
efterhånden som rabatten er udpint. 
Når vegetationen er i balance, er der 
kun behov for klipning med flere års 
mellemrum eller slet ikke. 

Drift af rabatter
Driften gælder rabatter både i by og 
på land. Driften afhænger blandt an-
det af de enkelte rabatters kvalitet i 
forhold til blomsterflor og levesteds-
betingelser. Forud for klipning skal 
rabatten vurderes i forhold til yng-
lende fugle og fouragerende insekter 
og smådyr.

Rabatter på veje med trafik og 
vejskilte
Af hensyn til trafiksikkerheden ope-
reres der med en sikkerhedshøjde på 
90 cm, som er den højde på vegeta-
tionen, bilister netop kan se henover. 
Omkring vejskilte er sikkerhedshøj-
den selvfølgelig lavere. Langt græs, 
der hænger ud over veje og stier, kan 
også være uheldigt i trafikken og til 
gene for færdslen.
• Informationen på vejskiltet skal 

være synlig.
• Færdsel sikres ved at klippe en 

smal bræmme langs vejen og 
langs stien. (Alternativt kan jorden 

udpines ved klipning og fjernelse 
af afklippet, så de lange græsarter 
efterhånden erstattes af lavere ar-
ter, og genen dermed forsvinder).

Rabatter med artsrig vegetation
Rabatter, hvor vegetationen består af 
mere end 30 vilde danske arter.
• Efterårsklipning kun efter behov.
• Selektiv bekæmpelse af invasive 

arter som for eksempel canadisk 
gyldenris, rynket rose eller japansk 
pileurt.

• Afklippet fjernes.

Rabatter med næringsrig og
artsfattig vegetation
Rabatter, hvor vegetationen kun 
består af få arter som stor nælde, 
ager-tidsel, draphavre, vild kørvel. 
• Inden for byskiltet: forsom-

merklipning og/eller efterårsklip-
     ning. Afklippet fjernes. Eller om-
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