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Förberedelser av underlaget

Utläggning av ängsmattan

Ytan skall för bästa resultat vara fri från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot och åkertistel. Underlaget
skall inte vara alltför näringsrikt. Bäst resultat får man
på näringsfattiga jordar som exempelvis sand/mojordar
eller fattiga alvjordar. Alltför leriga och näringsrika jordar kan förbättras genom att göra en djupplöjning och
blanda upp matjorden med grov torv/barkmull eller
magrare alv. Om underlaget är kompakt eller torrt skall
ytan luckras upp och vattnas igenom. Underlaget skall
vara jämnt så att ängsmattorna får bra jordkontakt vid
utläggningen.

Bästa tid för utläggning är vår och höst. De levereras på
EUR-pall och lyfts enkelt av två personer. Ängsmattorna
läggs ut tätt, kant i kant ovanpå ett väl förberett underlag. Var noga med att de få bra jordkontakt vid utläggning. Om mattan riskerar att utsättas för extrema vindar
eller om montering sker i branta slänter bör den förankras med exempelvis Veg Techs träspik. Efter utläggningen vattnas ytan noga. Under de första veckorna efter
montaget behöver ängsmattorna vattnas efter behov.

Rekommenderad jord att påföra vid etablering av färdig äng och ängssådd: Typ B enligt siktkurva, kornfördelning enligt Tabell AMA DCL 11/2

För att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs
och ogräs skall ängen slås varje år. Använd skärande
redskap exempelvis slåtterbalk, lie, knivslåttermaskin
eller röjsåg/trimmer med välslipad gräsklinga. Använd
aldrig trimmer med nylonsnöre eftersom detta kan slita
sönder och skada örterna.
•
- Klipphöjden bör vara 6-8 cm.
•
- Ängen slås när de flesta örterna har blommat över
(augusti).
•
- Allt hö tas bort, annars får man på sikt en oönskad
uppgödsling av marken. Det finfördelade klippet
göder markytan och ängsytan kommer succesivt
att övergå till en ren gräsyta. Endast om vegetationen visar svag tillväxt kan en lätt gödsling utföras
med exempelvis långtidsverkande gödselmedel.

Åtgärder mot rotogräs
Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att lägga ut en ogräshämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med att skarvarna överlappas
ordentligt. En ogräsfri och mager jordblandning påförs
därefter ovanpå fiberduken. Jordar med ogräs kan också i förväg åtgärdas genom att täcka marken med en ej
ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före montaget.

Skötsel
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Pallstorlek: ca 20 mattor = 16 m²
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Befintlig
jord
Befintlig jord

Montage på jord med ogräsinslag
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