
Hurtigt etableret kantsikring
Bredrullen er en plantebevokset kokosrulle 
med forskellige sammensætninger. Plan-

terne er fremdyrket i en tæt sammenvævet rulle af 
kokosfiber. Ved levering er planterne tilvoksede, og 
rodsystemet er etableret i kokosrullen. Bredrullen 
er velegnet langs bredder med  bølgepåvirkning og 
strømmende vand.
Bredruller indeholder ikke jord og afgiver derfor ikke 
unødvendig næring til vandmiljøet. Bredruller kan an-
vendes nærmest som en spuns, hvor bredden er stejl 
og stærkt påvirket af erosion med risiko for at skride 
ned. 

Før: Vegetationen er veletableret i bredrullen ved leverance, så 
bredrullerne kan monteres tidligt om foråret og senere på efter-
året, end hvad der er almindelig praksis. Billedet viser montage af 
bredruller om foråret. I dette eksempel anvendes rullerne som 
sikring mod erosion. Notér vandniveauet er midlertidigt sænket, 
og at bredrullen skal placeres i normalvandstandslinien. 
Bredrullen fastgøres i den erosionsudsatte bred, og erosions- 
sikringen virker med det samme.

Efter: Tre år efter anlæg. Vegetationen udfylder sin funktion som 
erosionssikring og falder godt ind i omgivelserne. 

Bredruller i vækst på produktionsarealerne.

LAR-anlæg med 86 stk. bredruller i et boligområde. 
Regnvandet ledes ned til et overrislingsområde, som forsinker og 
renser vandet, inden det ledes videre. 

FØR OG EFTER...

BREDRULLER®

Ved bredder med stor strømpåvirkning

Ved stejle bredder

Som kantvegetation i små søer

Der opnås et færdigt resultat fra dag ét

Anvendelsesområder og fordele
Den rulleformede måtte gør bredrullen velegnet 
som et effektivt værn ved erosionsudsatte bredder.
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Bredrulle Træpløk
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Levering
Bredrullerne leveres på specialpaller. 

Rullerne er 2 m lange og ca. 30 cm i diameter. 

De kan løftes af to personer.

Forberedelse

1. Det er vigtigt at bredrullerne lægges i rette niveau i forhold 
til middelvandstanden, se figur 1. Hvis søen er nyanlagt kan 
det være en fordel at vente en tid for at se, hvordan perio-
der med megen nedbør eller tørke påvirker vandstanden. 
Når middelvandstanden er stabil kan den markeres med fx 
træspyd eller spraymaling.

2. Hvis der er mulighed for at sænke vandstanden nogle dage 
inden montering, lettes arbejdet med udlægning af rullerne. 
(Særligt hvis søbredden består af løst materiale eller ler.) I 
det tilfælde er det vigtigt at niveauet for middelvandstanden 
er tydeligt markeret, så bredrullerne placeres korrekt. Efter 
montering kan  vandstanden så langsomt forhøjes igen. 

3. Hvis der er mulighed for det, graves en lille rende, så bred-
rullerne kan sænkes ca. 20 cm ned i bredmaterialet. Det får 
rullerne til at falde bedre ind i omgivelserne.

Montering

1. Bredrullen lægges parallelt med kystlinien og i rette niveau i 
forhold til normalvandstanden jfr. figur 1.

2. A: Fastgørelse på bredder med bølge- og strømpåvirkning 
Bredrullen fæstnes i underlaget ved hjælp af Veg Techs 
træpløkke. Vi anbefaler en træpløk pr. løbende meter i hver 
side af rullen, se figur 1. Pløkkene trykkes gennem maskerne 
i rullens kokosarmering og slås ned i jorden med en mug-
gert. Ved stor bølge- og strømpåvirkning trækkes desuden 
et reb af kokos på kryds mellem træpløkkene jfr. figur 2. 
Træpløkkene har forborede huller til 4-tommers søm søm-
mene forhindrer kokosrebet i at glide af. Hvis underlaget er 
meget hårdt, eller hvis der ligger en gummidug i bunden, 
kan træspyd ikke bruges. 

B: Fastgørelse på bredder uden bølge- og strømpåvirkning
I små søer kan bredrullerne ofte lægges løst direkte på det for-
beredte underlag. Efter kort tid vokser rødderne ned i under-
laget og forankrer bredrullen. I søer med høje krav til det æs-
tetiske udtryk kan en let påfyldning med fx søsten omkring 
bredrullen hjælpe til at skjule måttens kokosarmering, indtil 
planterne er helt udvoksede. 

Figur 1: Bredrullen fæstnes med træpløkke.

Figur 2: På udsatte områder forstærkes fastgørelsen med 
korslagte kokosreb.

Bredrulle R1
Artikelnr: 1-11019

Egenskaber: Blomstrende arter hele sæsonen.

Eksempel på  
anvendelse: 

Prydbeplantning, forebyggelse af  
erosion, genopretning af søbred i 
skovmiljø.

Arter:

Caltha palustris engkabbeleje

Carex sp. star

Glyceria fluitans manna-sødgræs

Iris pseudoacorus gul iris

Lythrum salicaria alm. kattehale

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Scutellaria galericulat skjoldbærer

Bredrulle R4
Artikelnr: 1-11079

Egenskaber: Robuste og kraftigtvoksende arter.

Eksempel på  
anvendelse: 

Vandrensning, forebyggelse af  
erosion ved stor bølgepåvirkning. 

 
Arter:

Carex sp. star

Filipendula ulmaria alm. mjødurt

Iris pseudacorus gul iris

Glyceria maxima høj sødgræs

Scirpus sylvaticus skov-kogleaks

Typha sp. dunhammer

MODELLER AF BREDRULLER
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