Registrering af karplanter og mosser i Hudevad Kær 2017

Af Johanne Fagerlind Hangaard
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Introduktion og baggrund
Hudevad Kær er en mose beliggende ved Tarup-Davinde grusgrave i Faaborg-Midtfyn Kommune på Fyn
(figur 1). Mosen består af et område med habitatnaturtypen 7230, Rigkær, samt et område med
habitatnaturtypen 7220, Kilder og væld. Mosen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor
områdets flora, fauna og struktur
registreres med jævne mellemrum.
I 2013 blev der, som led i LIFEMygblomst og en
specialeafhandling på SDU,
foretaget detaljerede
registreringer af karplanter,
mosser, samt ligeledes vandstand,
mikrotopografi og strukturer som
fx dækningsgrad af bar jord,
mosser og vandflade, der blev målt
på forskellige skala, samt der blev
målt pH fra vandprøver i 10
prøvefelter fordelt rundt i kæret.
Metoden for registreringerne i år
er nærmere beskrevet i
metodeafsnittet nedenfor.
Fyns Amt har før
kommunalreformen foretaget
Figur 1 Beliggenhed af Hudevad Kær på Fyn.
registreringer i mosen og der
findes registreringer tilbage fra
1968 og frem. Registreringer fra
1970érne viser, at der bl.a. har
vokset Langakset Trådspore i
kæret. De detaljerede
registreringer fra 2013 viste fund
af en del karakteristiske
rigkærsarter som bl.a.
trævlekrone, vibefedt, engtroldurt, grøn star, krognæb-star,
trindstænglet star, tormentil,
hjerte-græs, vand-mynte,
smalbladet kæruld, maj-gøgeurt,
sump-hullæbe, kødfarvet gøgeurt
m.fl. Dertil blev der fundet flere
karakteristiske arter af mosser,
som fx Tomentypnym nitens,
Figur 2 Størstedelen af mosen plejes med 6 tyre af racen dexter.
Scorpidium cossonii, Calliergon
giganteum, Palustriella falcata, samt flere arter af slægten Campylium. Altså en for naturtypen
karakteristisk flora med flere typiske arter, indikatorer og karakteristiske arter for rigkær (Ejrnæs et al.,
2009).
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Det er en forudsætning for den karakteristiske flora i rigkær med højt indhold af kald i jorden, samt med
naturlig vældpåvirkning, at mosen bibeholdes lysåben, fx ved pleje med græsning (Ejrnæs et al., 2009).
Plejen af Hudevad Kær har op til 2013 bestået i græsning med seks sortbrogede kvier som hvert år har
græsset kæret i perioden maj-oktober. Efter 2013 har området med rigkær været plejet med 6 tyre af racen
dexter (figur 2), mens området med kilde og væld plejes med skotsk højlandskvæg. Der er således sket et
skift i plejen således, at rigkæret og området med kilde og væld nu plejes med hver sin race af kreaturer.
Der er desuden over de senere år observeret en øget vandstand i dele af kæret. Der vil i rapporten her blive
kigget nærmere på, om artssammensætningen af karplanter og mosser, samt en evt. ændring i
mikrotopografi afslører en tilsvarende ændring i vandstand, samt skift i plejen i kæret. Dertil vil der blive
kigget nærmere på, om der er sket en ændring i dækningsgraden af mosser, samt forekomsten af
enkeltarter af mosser, som muligvis vil kunne tilskrives skift i plejen og en evt. ændringer i hydrologien.
Hudevad Kær er beliggende op til dyrket jord mod syd. I 2015 købte og udlagde Faaborg-Midtfyn kommune
en bufferzone mellem kæret og den dyrkede mark syd herfor (figur 3). Bufferzonen har et areal på 1 ha og
en bredde på 20 m. Med udlægningen af bufferzonen har man ville reducere næringsstofpåvirkningen, ikke
mindst af kilden, fra udvaskning fra marken.

Figur 3 Luftfoto fra 2014 (tv.) før udlægning af bufferzone af 20 m bredde ud mod dyrket mark syd for mosen, og luftfoto fra 2017
(th.) efter udlægning af bufferzone.

Metode
Dette års registreringer i Hudevad kær har til formål at give et overblik over lokalitetens samlede struktur
og områdets udvikling. Data er indsamlet den 2. og den 13. juli. Der ud over er kæret blevet besøgt ved
andre lejligheder i løbet af feltsæsonen. Registreringerne inkluderer en detaljeret beskrivelse af
vegetationen og der er, ud fra et samlet billede af artssammensætningen og strukturen i kæret over tid,
givet forslag til de forvaltningstiltag som er nødvendige for at sikre den karakteristiske flora i området.
Mosserne er ligeledes registreret, både i form af en samlet artsliste og ligeledes dækningsgraden af mosser
i 10 udlagte prøvefelter. Mosserne er registreret fordi forskning har vist, at sammensætningen af mosser
kan fortælle en del om hydrologien i kær, herunder udviklingen og forandringer i samme
(Naturvårdsverket, 2006). For karplanternes vedkommende er der kigget på ellenbergværdier og
resultaterne i rapporten er sammenholdt med tidligere registreringer af fysisk-kemiske parametre, samt
fund af karplanter og mosser.
Undersøgelsen og dertil hørende registreringer indbefatter:
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•
•
•
•
•

En artsregistrering af karplanter og mosser i kæret baseret på 5-10 prøvefelter bestående af cirkler
med en 5 m radius fordelt ud i den del af kæret som er hhv. kilde og væld og den del der er rigkær
(figur 5).
Registrering af mikrotopografi, dækningsgrad af bladmosser, bar jord, førne, samt vedplanter over
og under 1 meter indenfor de 10 prøvefelter
En beskrivelse af den overordnet struktur for arealet, samt trusler i form af tilgroning,
næringsbelastning m.v.
En sammenligning med ellenbergværdier ved ændringer i sammensætningen af karplanter i de 10
prøvefelter
En generel sammenligning af resultater fra hhv. 2013 og 2017, herunder for fx dækningsgraden af
vedplanter, samt evt. ændringer i mikrotopografi indenfor de 10 prøvefelter

I hvert prøvefelt er mikrotopografien målt ved at placere en tommestok i vater over jordens overflade og
hvor centrum af tommestokken er placeret i midten af prøvefeltet. Højde i terrænet måles fra jordens
overflade til tommestokken ved hhv. 0, 25, 50, 75, 85, 95, 100, 105, 115, 125, 150, 175, 200 cm (figur 4).

Figur 4 Måling af mikrotopografi. Højden (H) er målt i cm fra tommestokken (i vater) til
jordoverfladen med bestemte intervaller.
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De 10 prøvefelter er de samme prøvefelter, som der har været målt og registreret data i tilbage i 2013
(figur 5).
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Figur 5 Placering af prøvefelter i Hudevad Kær. Prøvefelter udlagt i 2013 i områder med høj
dækningsgrad af mos (grøn) og prøvefelter med lav dækningsgrad af mos (gul). De fem felter længst
tv. på luftfotoet er udlagt i den del af kæret som er kilde og væld, mens de fem prøvefelter længst th.
er udlagt i den del af kæret, som er rigkær.

Prøvefelterne blev i 2013 udlagt i fugtig-våde områder af mosen hvor vældpåvirkningen var udtalt. 5 felter
blev udlagt hvor dækningsgraden af mos var høj mens resterende 5 felter blev udlagt hvor dækningsgraden
af mos var lav. Fem prøvefelter blev udlagt i den del af kæret som er kilde og væld, mens de resterende fem
felter er udlagt i den del af kæret som er rigkær. I 2013 blev der, som nævnt, målt pH i vandprøver fra alle
prøvefelter og disse pH-målinger sammenlignes i år med Ellenberg-værdier for karplanter indenfor hvert
prøvefelterne. Både mosser og karplanter er registreret i alle prøvefelter. Der foreligger, som i 2013, en
separat liste med mosserne som er fundet i kæret.

Resultater
Der er ved registreringerne i 2017 i alt fundet 82 forskellige arter af karplanter indenfor de udlagte
prøvefelter (tabel 1).

Tabel 1 Karplanter fundet i 10 prøvefelter i Hudevad Kær 2017.

Dansk navn
almindelig brunelle
almindelig hvene
almindelig hønsetarm
almindelig kamgræs
almindelig mjødurt
almindelig rapgræs
almindelig star
almindelig sumpstrå
almindelig syre

Latinsk navn
Prunella vulgaris
Agrostis capillaris
Cerastium fontanum
Cynosurus cristatus
Filipendula ulmaria
Poa trivialis
Carex nigra
Eleocharis palustris
Rumex acetosa
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bidende ranunkel
blågrøn star
bukkeblad
butblomstret siv
djævelsbid
draphavre
dunet dueurt
dynd-padderok
eng-forglemmigej
eng-kabbeleje
engkarse
eng-nellikerod
eng-troldurt
enskællet sumpstrå
feber-nellikerod
fløjlsgræs
fåblomstret kogleaks
glanskapslet siv
grøn star
hirse-star
hjertegræs
hvid-kløver
håret star
knop-siv
knæbøjet rævehale
kragefod
Kransnål
krognæb-star
kruset skræppe
kryb-hvene
kær-fladstjerne
kær-høgeskæg
kær-padderok
kær-ranunkel
kær-snerre
kær-tidsel
kær-trehage
kødfarvet gøgeurt
lancet-vejbred
lav ranunkel
liden skjaller
lyse-siv

Ranunculus acris
Carex flacca
Menyanthes trifoliata
Juncus subnodulosus
Succisa pratensis
Arrhenatherum elatius
Epilobium parviflorum
Equisetum fluviatile
Myosotis scorpioides
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Geum rivale
Pedicularis palustris
Eleocharis uniglumis
Geum urbanum
Holcus lanatus
Eleocharis quinqueflora
Juncus articulatus
Carex demissa
Carex panicea
Briza media
Trifolium repens
Carex hirta
Juncus conglomeratus
Alopecurus geniculatus
Potentilla palustris
Chara
Carex lepidocarpa
Rumex crispus
Agrostis stolonifera
Stellaria palustris
Crepis paludosa
Equisetum palustre
Ranunculus flammula
Galium palustre
Cirsium palustre
Triglochin palustris
Dactylorhiza incarnata
Plantago lanceolata
Ranunculus repens
Rhinanthus minor
Juncus effusus
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maj-gøgeurt
manna-sødgræs
mose-bunke
mynte sp.
mælkebøtte sp.
næb-star
rød svingel
rød-el
rød-kløver
Sideskærm
skede-star
smalbladet kæruld
stjerne-star
sump-kællingtand
sump-snerre
tagrør
tigger-ranunkel
top-star
toradet star
tormentil
trindstænglet star
trævlekrone
tvebo-baldrian
tveskægget ærenpris
tykskulpet brøndkarse
tykbladet ærenpris
vand-mynte
vandnavle
vand-pileurt
vellugtende gulaks
vibefedt

Dactylorhiza majalis
Glyceria fluitans
Deschampsia cespitosa
Mentha sp.
Taraxacum
Carex rostrata
Festuca rubra
Alnus glutinosa
Trifolium pratense
Berula erecta
Carex hostiana
Eriophorum angustifolium
Carex echinata
Lotus pedunculatus
Galium uliginosum
Phragmites australis
Ranunculus sceleratus
Carex paniculata
Carex disticha
Potentilla erecta
Carex diandra
Lychnis flos-cuculi
Valeriana dioica
Veronica chamaedrys
Nasturtium officinale
Veronica beccabunga
Mentha aquatica
Hydrocotyle vulgaris
Persicaria amphibia
Anthoxanthum odoratum
Pinguicula vulgaris

Blandt de registrerede arter findes bl.a. trævlekrone, vibefedt, eng-troldurt, grøn star, krognæb-star,
trindstænglet star, tormentil, hjertegræs, vand-mynte, smalbladet kæruld, maj-gøgeurt, sump-hullæbe,
kødfarvet gøgeurt m.fl.
Der er indenfor de 10 prøvefelter registreret 17 forskellige arter af mosser (tabel 2).
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Tabel 2 Bryofytter i Hudevad Kær, 2017

Dansk navn
almindelig guldstjernemos
almindelig kortkapsel
bølget krybstjerne
fin guldstjernemos

Latinsk navn
Campylium stellatum
Brachythecium rutabulum
Plagiomnium undulatum
Campylium protensum

fågrenet vældmos
glinsende kærmos
grøn krumblad

Palustriella falcata
Tomentypnum nitens
Scorpidium cossonii

grøn eremitmos
kær-seglmos
mose-krybstjerne
nedløbende bryum
plæne-kransemos
raslende krybstjerne
spids spydmos
stor engkost
stor skebladmos
væld-kortkapsel

Cratoneuron filicinum
Drepanocladus aduncus
Plagiomnium ellipticum
Bryum pseudotriquetrum
Rhytidiadelphus squarrosus
Plagiomnium elatum
Calliergonella cuspidata
Climacium dendroides
Calliergon giganteum
Brachythecium rivulare

Dertil blev der fundet flere, for naturtypen, karakteristiske arter af mosser, som fx Tomentypnym nitens,
Scorpidium cossonii, Calliergon giganteum, Palustriella falcata, samt flere arter af slægten Campylium.
Når man kigger på mikrotopografien indenfor de enkelte prøvefelter, så viser data, at variansen i nogle
prøvefelter har ændret sig markant. I enkelte prøvefelter er der registreret en varians i mikrotopografien
som er flerdoblet siden 2013, mens der i andre prøvefelter kun er sket ubetydelige ændringer (figur 6).
Mikrotopografien er steget i prøvefelt 2, 3, 4, 5 og særligt i prøvefelt 7. Til gengæld er mikrotopografien
siden 2013 faldet en del i prøvefelt 1, 8 og 9.

Dækningsgraden af
mosser er steget mellem
10-25% i prøvefelt 6, 7
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Dækningsgraden af
vedplanter under 1
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6, 7 og 8, mens den er
faldet i prøvefelt 3.
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markant i prøvefelt 6 og
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er steget med mere end
40%.
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Figur 6 Ændringer i varians (cm) beregnet som gennemsnit af 13 målinger indenfor hvert enkelt
prøvefelt i årene 2013 og 2017.
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og 8, mens den er faldet i prøvefelterne 1, 3, 4 og 5.
Der blev i prøvefelterne kun registreret meget små ændringer i dækningsgraden af hhv. bar jord, førne,
samt dækningsgraden af vedplanter over 1 meter fra 2013 til 2017.

Antal enkeltarter af mosser

Ser vi på enkelt-arter af mosser indenfor de 10 prøvefelter ses det, at antallet af enkeltarter er steget i fem
prøvefelter (felt 1, 2, 5, 8 og 10), den er faldet i tre prøvefelter (felt 3, 6 og 7), mens antallet er uændret i de
to resterende prøvefelter. Det mest markante fald i antallet af enkeltarter i perioden 2013-2017 er sket i
prøvefelt 7 nærmet kilden. Her er antallet af enkeltarter faldet fra 5 til 2. I prøvefelt 3 er antallet faldet fra 8
til 4 (figur 7).
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Figur 7 Antallet af enkeltarter af mosser i prøvefelt 1-10 i hhv. 2013 og 2017.

Vurdering af mosens tilstand og trusler
Der er i 2017 fundet 82 forskellige arter af karplanter, mens der er i 2013 blev fundet 108 forskellige arter
af karplanter. Dog er der 11 karplanter på listen fra 2013 som ikke er bestemt ned til artsniveau, mens kun
meget få arter ikke kunne bestemmes ned til artsniveau i år. Det er svært at vide, om nogle af de arter, der
ikke blev bestemt til artsniveau tilbage i 2013, optræder på i års liste eller ej. Derfor vides det heller ikke,
om der reelt har været et nævneværdigt fald i antal af arter indenfor prøvefelterne. Kigger man de to
forskellige plantelister med karplanter igennem er det dog tydeligt, at der er flere arter af vedplanter, som
ikke fremgår af listen fra i år. Bl.a. er der i år ikke indenfor prøvefelterne registreret dun-birk, pil, ask,
engriflet hvidtjørn eller ahorn. Sammenligner man med dækningsgraden af vedplanter i prøvefelterne fra
hhv. 2013 og 2017, så viser data, at i de prøvefelter hvor der har været registreret vedplanter over 1 meter i
2013, dvs. prøvefelt 5, 6 og 7, er der ingen ændringer sket frem mod 2017. Det kunne tyde på, at de samme
træer indenfor disse prøvefelter stadig står i kæret. Der er tale om arten rød-el. Kigger man på
dækningsgraden af vedplanter under 1 meter er denne, siden 2013, steget i prøvefelt 1, 4, 5, 6, 7 og 8,
mens den er faldet i prøvefelt 3. I nogle prøvefelter er dækningsgraden af vedplanter under 1 meter steget
med 40%. Det gælder fx i felt 7 nær kilden i kæret.
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I 2013 blev der registreret femhannet hønsetarm, følfod, og mark-frytle. Når man kigger på
ellenbergværdierne for disse tre arter gælder det, at de helst vokser i tørrere egne fremfor våde. Hare-star
blev fundet i 2013, men ikke i 2017. Arten blev i 2013 fundet i den tørrere, sydligst beliggende del af kæret.
Her skal man dog tage i mente, at der ikke er udlagt prøvefelter i denne del af kæret. Det er i den samme
del af området, at der i 2013 blev fundet engblomme. Det lykkes ikke at genfinde arten hvor det enkelte
individ blev fundet tilbage i 2013. Når man kigger på ellenbergværdier er arter som muse-vikke, loppe-star
og følfod, som ikke er genfundet indenfor prøvefelterne i år, alle tre arter, som godt kan vokse i ret vådt.
Ergo må man konkludere, at artssammensætningen af karplanter ikke afslører nogen eventuel ændring i
hydrologien i kæret over de senere år. Når man kigger på artsfund blandt mosserne, så er der heller ikke
her nogen særlig ændring i artssammensætningen som skulle tale for, at der er sket en ændring i
hydrologien i kæret over de senere år. Alle fund af karakteristiske arter fra 2013 foruden et antal arter som
betegnes som værende konstante for naturtypen, er genfundet i 2017. Af konstante arter for naturtypen
rigkær kan nævnes kær-tidsel, alm. star, rød svingel, kær-snerre og fløjlsgræs (Ejrnæs et al., 2009).
Tilbage i 1994 blev der registreret 16 forskellige arter af star, i 2013 14 arter af star, mens der her i 2017
blev registreret 12 arter af slægten.
Mikrotopografien er øget siden 2013 i prøvefelt 2, 3, 4, 5 og særligt i prøvefelt 7. Til gengæld er
mikrotopografien siden 2013 faldet en del i prøvefelt 1, 8 og 9. Fælles for prøvefelt nr. 3, 4, 5 og 7 er, at de
er beliggende i den del af området som er med kilde og væld. Det prøvefelt hvor mikrotopografien har
ændret sig mest markant og er særligt øget er prøvefelt nr. 7, som ligger nærmest kilden i kæret.
Resultaterne tyder på at området med kilde og væld er trådt op. Det kan skyldes skift i racen af kreatur som
nu afgræsser denne del af området.
Dækningsgraden af mosser er steget mellem 15-25% i prøvefelt 6, 7 og 9, mens den er faldet 25% i
prøvefelterne 1 og 3. I prøvefelterne 4 og 5 er dækningsgraden af mosser faldet med 10%. Dækningsgraden
af mosserne er altså steget i de to felter, som ligger nærmest kilden i kæret, mens den er faldet mest
markant i felt 1 og 3. Der er ikke umiddelbart sammenfald i hvor dækningsgraden af mosser er steget eller
faldet, og hvor der er observeret en stigning eller et fald i mikrotopografien. Det er dog med undtagelse af
prøvefelt 7 nærmest kilden, hvor mikrotopografien er stedet markant og hvor der samtidig er observeret en
stigning i dækningsgraden af mosser. Sidstnævnte resultat stemmer overens med tidligere undersøgelser,
som viser, at dækningsgraden af mosser stiger med øget mikrotopografi (Ilomets et al., 2010). Der kan med
fordel laves analyser som afslører, hvorvidt graden af en øget mikrotopografi har betydning for en stigning
eller et fald i dækningsgraden af mosser. Der er over de sidste år observeret en markant stigning i
dækningsgraden af brøndkarse nær kilden i kæret. Det er muligt, at brøndkarsen ligeledes har nydt godt af
den øgede mikrotopografi nær kilden.
Det mest markante fald i antallet af enkeltarter af mosser i perioden 2013-2017 er sket i prøvefelt 7 og 3
nærmet kilden. Her er antallet af enkeltarter faldet fra 5 til 2. I prøvefelt 3 er antallet faldet fra 8 til 4 (figur
7). Det gælder for alle tre felter hvor antallet af enkeltarter af mosser er faldet, at de er beliggende i den del
af området med kilde og væld. Mikrotopografien og dækningsgraden af mosser er til gengæld steget i
prøvefelt 7, hvilket kunne tyde på, at særligt visse arter af mosser nyder godt af den øgede mikrotopografi,
mens andre arter ikke bryder sig om det. Graden af en stigning eller et fald i mikrotopografien kan muligvis
have betydning for forekomsten af enkeltarter, men der er ikke lavet detaljerede statistiske analyser som
kan af- eller bekræfte dette. De tre mosarter som ikke er genfundet i prøvefelt nr. 7 er Campylium
stellatum, Drepanoclatus aduncus og Cratoneuron filicinum. Tidligere undersøgelser af Hangaard, J. F.,
2014, herunder en modellering af habitatnichen for to af de tre mosarter viser, at en stigning i
næringsratioen mindsker odds for at finde Cratoneuron filicinum. Samme undersøgelser viste, at en stigning
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pH
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Figur 8 pH i vandprøver fra de 10 prøvefelter i Hudevad Kær i 2013.
næringstilgængelighed, samt
meget høj fugtighed. Supplerende målinger af pH og ledningsevne, kunne have fortalt mere om
næringsindholdet og evt. ændringerne i perioden fra 2013 til 2017. I 2013 blev pH i prøvefelt nr. 7 målt til 7
(figur 8).
Alternativt vil ellenberg R kunne sidestilles med arternes præference for pH (Ejrnæs, Nygaard, Fredshavn,
et al., 2009).
Tidligere ovennævnte undersøgelser af Hangaard, 2014, viste desuden, at en art som Scorpidium cossonii
foretrækker voksesteder med høj fugtighed, lysåbne forhold, høj pH (op til 7,7) og i udhulinger mellem
andre kærarter, dog ikke under arter af star. Oddsene for at finde arten falder til gengæld med en øget
næringsratio og det kunne derfor være interessant at følge arten og se, om den spreder sig til området
omkring kilden eller ej. Målinger af pH kan igen være med til at understøtte artsfund, som det gjorde i
2013, hvor målingerne understøttede fund af arter som Palustriella falcata, Cratoneuron filicinum samt
arten Calliergon giganteum i området med kilde og væld.

Konkrete forslag til forvaltningstiltag og yderligere undersøgelser
Den største trussel for naturtypen rigkær er drægning, tilgroning og eutrofiering foruden en forhøjet
vandstand som kan gøre pleje svært og dermed true naturtypen indirekte (Bruus et al., 2010).
Registreringer her fra 2017 viser, at kæret er under tilgroning med rød-el. Det forslås derfor, at der sættes
ind med en særlig indsats i forhold til at få fjernet opvækst og evt. frøkilder nær de mest sårbare steder i
kæret. Således har arten ringere mulighed for at sprede sig ud i kæret. Generelt må rød-el, samt andre
vedplanter bekæmpes hvor de skyder op ude i det lysåbne kær således, at lyskrævende arter ikke skygges
bort.
Megen forskning fra udlandet viser, at hydrologien er helt afgørende for rigkær og tilhørende
karakteristiske arter, herunder også bryofloraen/mosserne. Derfor anbefales det, at der fast måles
vandstand i kæret – både i den del af området som er rigkær, men også i den del af området som er med
kilde og væld. På den måde vil evt. udsving i vandspejlet kunne spores over årene. Hydrologien er en meget
interessant faktor at sammenligne evt. artsfund, kemi og strukturparametre med, da den ofte forklarer
megen varians i andre faktorer, når der måles i moser (Hangaard, 2014; Ilomits et al., 2010; Vitt, D. H., 1994
samt Kooijman, A. & Hedenäs, L., 1991).
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Plejen i kæret, især i området med kilde og væld bør finde sted med en race af kreaturer, som ikke er for
tung og som ikke vil søge for meget ud i de mest våde og sårbare dele af kæret. Dels bør de mest sårbare
områder beskyttes mod at blive trådt for meget op, mens man fortsat bør arbejde for at reducere
næringstilførselen til kæret generelt. Det gælder ligeledes udvaskning fra tilstødende dyrkede mark i den
sydlige del af kæret. Sidstnævnte har en negativ effekt på forekomsten af kærmosser (Hangaard, 2014).
Hegningen bør indrettes således, at aflastningen af området med kilde og væld understøttes mest muligt.
Effekten af udlægning af bufferzonen langs den sydlige del af kæret kan med fordel følges op af målinger af
næringsindhold, fx i løv fra mosser i og omkring området med kilden. Resultaterne vil kunne sammenlignes
med målinger i løv af mosser fra prøvefelter i 2013. Sidst men ikke mindst er der observeret en stigning i
dækningsgraden af tagrør i området med kilder og væld fra 2013 til 2017. Det forslås derfor, at
dækningsgraden af tagrør måles i prøvefelt nr. 3, 4, 5, 6 og 7 fremadrettet. Ligeledes kan man med fordel
fremadrettet måle dækningsgraden af brøndkarse specifikt i prøvefelt 7 eller i kvadrater udlagt specifikt
omkring kilden.
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