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Feltskema til vejkantsprojektet
Baselinemonitering af udvalgte vejkantsstrækninger
Stednavn

Inventør

Dato

Starttid
Sluttid

Estimeret naturtilstand (hele undersøgelsesfeltet):
I) Høj, II) God, III) Moderat, IV) Ringe, V) Dårlig - angiv evt.
en kort bemærkning til scoren (kommunal):

Ja Nej
Grøft:
N
Skråning:

NØ Ø

SØ

S

SV

V

NV

Retning:

Bemærkninger:

Vegetationsstruktur (30 m-felt)
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%

Strukturbeskrivelse
Kort beskrivelse af vejkantens vegetationsstruktur, evt. baseret på de angivne kategorier under "Vegetationsstruktur", samt evt.
yderligere bemærkninger til strukturen. Angiv hvorvidt det er for 30 m-felt eller undersøgelsesfelt

Drift/pleje
Spor af nuværende eller tidligere drift, hvis der foretages andet end angivet af kommunen (undersøgelsesfelt og gerne mere), hvordan
vurderes driften at påvirke flora og fauna:

Trusler for vejkantens biodiversitet (tilgroning, manglende pleje, anden pleje end kommunens, sprøjtning fra naboarealer etc.):

Beskriv evt. kort tiltag der kunne styrke biodiversiteten på arealet (undersøgelsesfeltet og evt. mere):

Tegning af hvor 30 m-feltet er placeret i undersøgelsesfeltet, samt vejkantsbredde for 0 m, 50 m, 100 m samt start og slutpunkt for 30 mfelt:
0m
50 m
100
Bredde:
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Stednavn

Inventør

Dato

Angiv botaniske fund med kode for dækningsgrad, for arter fundet i 30 m-felt:
+: Få individer - < 2%
2 : 2-25%
4 : 50-75%
1 : Mange individer - < 2%
3 : 25-50%
5 : 75-100%

Koordinater for startpunkt
30 m-felt - X 30 m-felt - Y

OBS: Arter fundet uden for 30 m-felt i de
efterfølgende 70 m noteres med en o (cirkel)

agermåne,
almindelig(K)
agermåne, almindelig
ahorn
ahorn ()

hvene,
hvene, almindelig
almindelig (S)
hvene,
hvene, kryb
kryb- ()

rottehale,
pimpinelle, knold
almindelig (*)
rundbælg
Pleurozium schreberi (S)

star, spidskapslet ()

bakketidsel
bakketidsel (K*)
blæresmælde
blæresmælde (K)

hvene,
sand
hvene, sand- (S*)
hvidtjørn,
engriflet
hvidtjørn, almindelig (*)

røllike,
potentil,almindelig
krybende (K)
sankthansurt
potentil, mat (K**)

stenbræk, kornet (*)

blåbær
blåbær (S*)
blåhat
blåhat (*)

blåmunke
blåmunke (S*)
blåtop
blåtop (S)
borst, høst
borst, høst- ()
borst, stivhåret
brandbæger, eng- ()
brandbæger, eng
brunelle, almindelig (*)
brandbæger, klæbrig
bunke, bølget (S)
brandbæger, vår
bunke, mose- (S)
brunelle, almindelig
bynke, grå- (K#)
bunke, bølget
bynke, mark- ()
bunke, mose
Camptothecium lutescen(K*)
bynke, grå
coll., brombær ()
bynke, mark
Dicranum scoparium (S*)
draphavre
djævelsbid (S**)
dværgbunke, tidlig
draphavre (K#)
dværgbunke, udspærret
dværgbunke, tidlig (S*)
eg, almindelig
dværgbunke, udspærret (*)
engelskgræs, strandeg, almindelig (S)
engelskgræs, vej
ene (S*)
enghavre, almindelig
engelskgræs, strand- (*)
enghavre, dunet
engelskgræs, vej- ()
fladbælg, gul
enghavre, almindelig (**)
fladbælg, krat
enghavre, dunet (K*)
fladbælg, skov
fladbælg, gul ()
fladstjerne, græsbladet
fladbælg, krat- (S*)
flipkrave
fladstjerne, græsbladet (*)
fløjlsgræs
flipkrave (S*)
forglemmigej, bakke
fløjlsgræs ()
forglemmigej, mark
frytle, mangeblomstret (S*)
frytle, mark
frytle, mark- (*)
gederams
gederams (S#)
gulaks, vellugtende
gulaks, vellugtende (*)
gulerod
gulerod (K)
gyldenris, almindelig
gyldenris, almindelig (S*)
gyvel
gyvel (S#)
gåsemad
gåsepotentil ()
hedelyng
hedelyng (S*)
hejre, blød
hejre, blød ()
hejrenæb, almindelig
hestegræs, krybende
krybende (S)
hestegræs,

høgeurt,
hvidtjørn,håret
éngriflet ()
høgeurt,
smalbladet
Hypnum cupressiforme
(S*)
hønsetarm, femhannet
høgeurt, håret (*)
hør, vild
høgeurt, smalbladet (S*)
kalkkarse, stivhåret
hønsetarm, almindelig ()
kamgræs, almindelig
hønsetarm, femhannet (*)
klokke, liden
hør, vild (K*)
kløver, bugtet
jordbær, bakke- (K*)
kløver, fin
kalkkarse, stivhåret (K*)
kløver, gul
kamgræs, almindelig (*)
kløver, hare
katteskæg (S*)
kløver, hvid
klokke, liden (*)
kløver, rød
kløver, bugtet (*)
knopurt, almindelig
kløver, fin ()
knopurt, stor
kløver, gul ()
kongepen, almindelig
kløver, hare- ()
krageklo, mark
kløver, hvid- (#)
kællingetand, almindelig
kløver, rød- ()
kørvel, vild
knopurt, almindelig (K*)
kærlighedsgræs
knopurt, stor (K*)
løg, vild
kodriver, hulkravet (K*)
lægeoksetunge
kongepen, almindelig (S)
merian
krageklo, mark- (K*)
mælkebøtteslægten
kvik, almindelig (#)
natlys, rødfrugtet
kællingetand, almindelig (*)
natlys,toårig
kørvel, vild (K#)
nælde, stor
limurt, nikkende (K*)
okseøje, hvid
løg, sand- (K*)
perikon, kantet
løg, vild (K*)
perikon, prikbladet
markarve (K)
potentil, krybende
merian (K**)
potentil, mat
mjødurt, knoldet (K**)
potentil, sølv
mælkebøtte, fandens (#)
rajgræs, almidelig
mælkebøtteslægten ()
ranunkel, bidende
mælkeurt, almindelig (**)
ranunkel, lav
nellike, bakke- (*)
rapgræs, almindelig
nellikerod, feber- (K)
rapgræs, eng
nælde, stor (#)
rapgræs, enårig
okseøje, hvid (K)
Rejnfan
padderok,
ager- ()
reseda,
farve-

skjalle,
potentil,liden
sølv- ()
skræppe,
kruset (#)
rajgræs, almindelig

hindbær (S#)
hjertegræs
hjertegræs (**)
hundegræs,
almindelig

perikon, kantet
rottehale,
eng ()
perikon, prikbladet ()
rottehale, glat

star, pigget (*)

hundegræs, almindelig ()

pil, krybende (S*)

slangehoved
randfrø, hvas (K)
slåen
ranunkel, bidende ()
sneglebælg, humle
ranunkel, knold- (*)
snerre, burre
ranunkel, lav (#)
snerre, gul
rapgræs coll., eng- ()
snerre, hvid
rapgræs, almindelig (#)
star, almindelig
rapgræs, eng- ()
star, hirse
rapgræs, enårig (#)
stenbræk, kornet
rapgræs, fladstrået (K)
stenbræk, trekløft
rejnfan (K#)
stenurt, bidende
Rhytidiadelphus squarro (S)
storkenæb, blød
rose, blågrøn ()
storkenæb, liden
rose, glat hunde- (K)
storkenæb, pyrenæisk
rottehale, eng- ()
storkenæb, stinkende
rottehale, glat (K**)
svingel, rød
rottehale, knold- (K*)
tidsel, ager
rundbælg (*)
tidsel, horse
rødknæ (S)
timian, smalbladet
røllike, almindelig ()
tjærenellike
rørhvene, bjerg- (S)
tusindfryd
Scleropodium purum ()
vejbred, dunet
siv, knop- (S)
vejbred, glat
siv, lyse- (S)
vejbred, lancet
skabiose, due- (K**)
vikke, muse
skjaller, liden (*)
voldtimian
skræppe, kruset (#)
væselhale, stor
slåen ()
ærenpris, mark
sneglebælg, humle- (K)
ærenpris, tveskægget
snerle, ager- (K)

star, vår- (**)
stenurt, bidende (K*)
storkenæb, blodrød (K**)
storkenæb, blød (#)
almindelig blåfugl
svingel, bakke- (*)
dværgblåfugl
svingel, eng- ()
rødplettet blåfugl
svingel, fåre- (S*)
lille ildfugl
svingel, rød ()
svingel, strand- (K)
syre, almindelig ()
syre, dusk- ()
tandbælg (S**)
tidsel, ager- (#)
tidsel, horse- (K#)
tidsel, kær- (S*)
tidsel, lav (K**)
timian, bredbladet (K**)
timian, smalbladet (**)
tjærenellike (*)
tormentil (S**)
torskemund, almindelig ()
tusindfryd (#)
vejbred, dunet (K*)
vejbred, glat (#)
vejbred, lancet- ()
vikke, muse- (*)
vikke, smalbladet ()
vikke, tofrøet (#)
viol, hunde- (S**)
viol, håret (K*)
visse, engelsk (S*)
voldtimian (K*)
ærenpris, læge- (S*)

snerre, burre- (K#)

ærenpris, mark- ()

snerre, gul (*)

ærenpris, tveskægget ()

snerre, hvid ()
snerre, lyng- (S*)
star, almindelig (S*)
star, blågrøn (*)
star, hare- (S*)
star, hirse- (S*)
star, håret ()
star, pille- (S*)
star, sand- (S*)

