Minivådområde
Salling
Minivådområde på 1,2 ha | Kjeldgårdsvej 9, Salling
I dette minivådområde, etableret i 2019, har der været fokus på arter der kan danne en varieret vegetations-mosaik, som falder godt ind i landskabet. Ejeren lægger vægt på det æstetiske element, da minivådområdet er etableret i forbindelse til en gammel herregård.
Der er sket en tilplantning af overrislingsbræmmen fra sedimentationsbassinet til bassin 1,
samt på vegetationsbræmme 2, mens bræmme 1 har fået lov at stå som ”reference”. Planterne
har efter en løbende udplantning over vækstsæsonen 2019 etableret sig, og emergente- og
undervandsarter danner tilsammen efterhånden et tæt plantedække.
Overblik over minivådområdet
Billede taget den 4. september, fra
indløbsenden. Nærmest ses overrislingsbræmme med sumpstrå og fjernest kan
anes vegetationsbræmme 2. Naturligt
indvandrende vegetation er sporadisk
forekommende i form af Vandstjerne sp.
samt Dunhammer.

Kantzonen

Overrislingsbræmme fra sedimentationsbassin til bassin 1
Den supplerende tilplantning af sumpstrå har fået fat på
hele bræmmen og
rodnettet af sumpstrå holder allerede
godt på den bløde
bund. Tykbladet
Ærenpris og Sumpstrå vokser i et bredt
bælte i kantzonen.

Overrislingsbræmme,
hvor supplerende tilplantning blev foretaget samme dag.

8. august

4. september

Overrislingsbræmmen blev tilplantet første gang d. 2. juli. Der blev foretaget udplantning af Sumpstrå og Tykbladet Ærenpris; Sumpstrå henover midten af bræmmen,
Ærenpris i kantzonen. I forbindelse med afsyning af området blev der stillet krav om tilplantning af hele bræmmen, derfor blev der foretaget supplerende tilplantning den
8. august.

Vegetationsbræmme 2
Der er netop foretaget udplantning af
Vejbred-skeblad på
vegetationsbræmme
2 (indløbsenden).

24. juni

Vegetationsbræmme 2 er nu godt
vokset til med Vejbred Skeblad (udplantet 24. juni),
Aks-Tusindblad (udplantet 1. juli),
Strandkogleaks og
Blågrøn Kogleaks
(udplantet hhv. 2.
juli og 9. aug.)

4. september

4. september: Kantzonen er godt tilvokset med Smalbladet Mærke (Sideskærm),
Tykbladet Ærenpris og Sumpstrå. Udplantningen blev foretaget d. 12 juni og
8. august. Andre arter plantet i kantzonen er Vandmynte, Brudelys, Gul Iris,
Kalmus og Næbstar.

Minivådområde
Rødding
Minivådområde på 0,6 ha | Sønderholmvej 13, Rødding
Minivådområdet blev etableret i 2015, men der var stadig ikke etableret
en tæt bevoksning på vegetationsbræmmerne i 2018. Dette skyldtes
formentlig at der ved etableringen ikke blev udlagt mere næringsrigt
sediment på bræmmerne. I 2018 bestod den eksisterende bræmmebevoksning primært af Gul Iris, Sumpstrå og Brudelys samt kransnålalger
på bunden. I juli 2018 blev bevoksningen suppleret med Brøndkarse og
Smalbladet Mærke, som efterfølgende har bredt sig mellem den eksisterende emergente vegetation.

Før udplantning i 2018: Den eksisterende bevoksning, her Sumpstrå og Gul Iris, var åben pga. ringe
bundsubstrat til planteetablering.

Brøndkarse, er i stand til at vokse ind imellem dunhammer og derved danne en mosaik.

Efter udplantning af Brøndkarse i juli 2018, breder Brøndkarse sig gennem sommeren og efteråret
og danner måtter mellem den eksisterende vegetation bestående af Iris, Sumpstrå og Dunhammer.

Smalbladet Mærke breder sig mellem den etablerede vegetation, efter udplantningen i juli 2018.

Minivådområde
Fredericia
Minivådområde på 0,6 ha | Stokballegårdsvej 102, Fredericia
Minivådområdet er etableret i 2019 og er et mindre et af slagsen. Det består af et sedimentationsbassin, efterfulgt at tre bassiner, hvor bassin 2 gennemskæres af en markvej, som
vandet ledes under i en rørføring.
Området er tidligere lavbundsområde og der lå oprindelig et mindre vådområde i tilknytning til bassin 2 og 3, hvorfra der har vist sig at være et betydelig spredningspotentiale for
dunhammer. På grund af det store spredningspotentiale fra det oprindelige vådområde i
sidste del af anlægget, blev forsøgsudplantningen foretaget på den første del af anlægget.
Det vil sige på 1. vegetationsbræmme og kantzonen i den første halvdel af anlægget.
Forsøgstilplantningen blev påbegyndt i maj 2019 og fortsatte henover sommeren 2019.
Tilplantningen blev foretaget jf. kravet om en plantetæthed på min. 1-2 planter/m2 og har
resulteret i en tæt og blandet bevoksning med robuste, emergente arter.

Vegetationsbræmme 1

Den 10. august (rundt
foto), fra den sydlige
ende af bræmmen,
hvor der er tilplantet
med Vejbred Skeblad
(11. juni). Smalbladet
Mærke, Søkogleaks og
Blågrøn Kogleaks
(udplantet den 24.
juli). Naturlig opvækst
af Manna Sødgræs.

Den 22. maj blev der foretaget udplantning af Høj Sødgræs og Brøndkarse i den nordlige 1/3
af vegetationsbræmmen. Beplantningen blev foretaget ved nedstikning af enkeltskud.

Den 13. september er der etableret en tæt vegetationsbræmme af Høj
sødgræs og Brøndkarse. I den sydlige (modsatte) ende af bræmmen ses en
relativ tæt vegetation af Vejbred skeblad (udplantet 11. juni), Smalbladet
Mærke, Søkogleaks og Blågrøn Kogleaks (udplantet den 24. juli).

Kantzonen
a

b

Kantzonen var helt bar efter etableringen af minivådområdet. Tilplantning af kantzonen i den første del af minivådområdet blev foretaget den 9. april. Billeder af kantzone umiddelbart efter udplantning den 9. april (a) og den 11. juni (b).

Kantzonen den 4. juli: Brøndkarsen er gået lidt i dvale,
mens Tykbladet Ærenpris vokser kraftigt.

