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1. Gödsling
 y Gödsla vegetationen en gång per år respektive 

vartannat år för sedummatta innehållande biokol.
 y Utför alltid första gödslingen året efter montaget.
 y Sprid Veg Tech Takgödsel eller likvärdig produkt 

jämnt över sedumytan under vår eller sommar. 
Lämplig gödselgiva är 30 g/m². 

Tips: Kraftig mosstillväxt och rödaktig sedum är  
tecken på näringsbrist. 

2. Bevattning
 y Innan vegetationen anpassat sig till sin nya växtplats 

är den känslig för uttorkning. Säkerställ tillräcklig  
bevattning under hela etableringsfasen. Observera 
att om sedummontaget skett sent på året sker  
etableringen först under efterföljande vår.

 y Etablerad sedumvegetation behöver normalt bara 
underhållsvattnas under torkperioder. I gynnsamma 
lägen kan den ofta klara några veckors torka utan  
bestående skador. Önskas en frodig vegetation med 
riklig blomning rekommenderas dock genomvatt-
ning en gång per vecka under torkperioder. 

Tips:  
Om torkperioden inträffar under april-maj är  
bevattning särskilt viktigt för att aktivera skott och 
näring. För branta tak som är sol- och vind- 
exponerade rekommenderas droppbevattning.
Ett uttorkat sedumtak kräver bevattning  
motsvarande ca 30 mm nederbörd innan  
systemets vattenmagasin är påfyllt. 

3. Oönskad vegetation
Dra upp eventuell oönskad vegetation (t.ex fröspridda 
plantor av björk, sälg, maskros och gräs) med rötterna 
och avlägsna från taket. 

Veg Tech Sedumtak
Skötselanvisning

4. Kontroll av takavvattning och rengöring 
Kontrollera och rengör takbrunnar, hängrännor och 
andra takdetaljer minst en gång per år för att säker-
ställa en väl fungerande avrinning och dränering.  
Avlägsna skräp och löv.  

5. Eventuell reparation
För att öka täckningsgrad och frodighet kan hjälp-
sådd genomföras. 

 y Klipp sedumskott från befintlig sedumvegeta-
tion i 2-3 cm långa växtdelar. Alternativt beställ 
sedumskott från Veg Tech. 

 y Sprid skotten över områden med dålig växtlighet 
under perioden maj - augusti. Lämplig mängd 
skott är minst 200 g/m².

 y Gödsla ytan med takgödsel i samband med  
utförandet av hjälpsådden.

 y Håll ytan fuktig i minst en månad för att skotten 
ska få rota sig. Om jordlagret är tunt kan kom- 
plettering med Veg Tech Takjord eller likvärdig  
produkt göras.

 

6. Barfrost och snöskottning
 y Beträd inte sedum vid barfrost, det skadar  

växterna.
 y Om snöskottning på sedumytan är nödvändigt  

ska ca 5 cm snö lämnas kvar för att inte skada  
vegetationen. 

7. Dokumentation
Dokumentera utförda skötselåtgärder i protokollet 
som finns på sid 2.

Regelbunden skötsel ger goda förutsättningar för en frodig och tät växtlighet, rikare blomning och lång livslängd. 
Denna anvisning är tillämplig för Veg Tech Sedummatta och uppdateras kontinuerligt. Gällande version är publicerad 
på vegtech.se. 

Takyta med eftersatt skötsel.Gödsling av sedumtak. Samma takyta en tid efter hjälpsådd.
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Veg Tech Sedumtak
Skötselprotokoll

Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning: Adress:

Kontaktperson: Mobil: E-post:

 

Lämpliga tidpunkter för åtgärder:

Åtgärd JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

1. Gödsling × × ×
2. Bevattning × × × × ×
3. Tillsyn vegetation × ×
4. Tillsyn avvattning × ×
5. Ev. reparation × × × ×

Utförda åtgärder:

Årlig 
översyn

1. Gödsling 2. Bevattning 3. Tillsyn 
    vegetation

4. Tillsyn 
    avvattning

5. Ev. reparation 
    Ange problem/åtgärd

Signatur

ÅR 1  
Datum

ÅR 2  
Datum

ÅR 3  
Datum

ÅR 4 
Datum

ÅR 5 
Datum

ÅR 6 
Datum


