FÄRDIG ÄNGSMATTA
- enkel att anlägga med minimalt skötselbehov

Veg Tech

Var kan ängsvegetation anläggas?
Det är bara fantasin som sätter gränser. Ängar kan
omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller en mindre yta av en park. Veg Techs ängsvegetation återfinns i rondeller, refuger, vid skolor, mellan bostadsområden, gröna kilar i staden, golfbanor, stadsparker,
uppe på murar och tak mm.

Ängsmodeller:
Svenskäng
Snabbt resultat direkt

- torr till frisk mark

Veg Techs egenodlade ängsmatta finns i fyra modeller
med artsammansättningar som passar för olika miljöer.
De är enkla att anlägga och ger en naturlig ängsmiljö från
första dagen. Ängen ger en rik och fin blomning under
stora delar av säsongen med ett lågt skötselbehov.

Torräng

Ängsvegetation som är både art- och färgrik drar till sig ett
varierat djurliv med fjärilar, humlor och andra pollinatörer.

Salttålig äng

- slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak

Fukttålig äng
- fuktzon och infiltrationsyta
- torr mark, vägmiljöer samt ytor nära havet

Svenskäng/Nordisk äng

Torräng

Art nr: 2-12071

Art nr: 2-12007

Stor variation av örter som är lämplig för torr till frisk mark.
Arterna i ängsmattan kommer att anpassa sig till platsens
naturliga egenskaper.

Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak.

Gräs

58,5 vikt %

Örter:

>50 vikt %

Agrostis capillaris

rödven

Achillea millefolium

rölleka

Anthoxanthum odoratum

vårbrodd

Allium schoenoprasum

gräslök

Cynosurus cristatus

kamäxing

Anthemis tinctoria

färgkulla

Festuca rubra

rödsvingel

Armeria maritima

strandtrift

Festuca ovina

fårsvingel

Campanula rotundifolia

liten blåklocka

Arrhenatherum pubescens

luddhavre

Echium vulgare

blåeld

Örter:

41,5 vikt %

Filipendula vulgaris

brudbröd

Hylotelephium telephium

kärleksört

Hypericum perforatum

äkta johannesört

Leucanthemum vulgare

prästkrage sen

Leucanthemum vulgare

prästkrage tidig

Plantago lanceolata

svartkämpar

Plantago media

rödkämpar

Potentilla argentea

femfingerört

Saxifraga granulata

mandelblomma

Veronica spicata

axveronika

Viola tricolor

styvmorsviol

Achillea millefolium

rölleka

Campanula rotundifolia

liten blåklocka

Campanula persicifolia

stor blåklocka

Centaurea jacea

rödklint

Filipendula vulgaris

brudbröd

Galium verum

gulmåra

Hieracium umballatum

flockfibbla

Hypericum perforatum

äkta johannesört

Knautia arvensis

åkervädd

Leontodon hispidus

sommarfibbla

Leucanthemum vulgare tidig+sen

prästkrage

Fetknoppar och Fetblad

Linaria vulgaris

gulsporre

Sedum acre

gul fetknopp

Lotus corniculatus

käringtand

Sedum album

vit fetknopp

Plantago media

rödkämpar

Sedum sexangulare

kantig fetknopp

Primula veris

gullviva

Hylotelephium ewersii

mongoliskt fetblad

Ranunculus acris

smörblomma

Phedimus hybridus

sibiriskt fetblad

Rumex acetosella

bergssyra

Phedimus floriferus

smaragdfetblad

Saxifraga granulata

mandelblom

Phedimus kamtschaticus

kamtjatkafetblad

Lychnis viscaria

tjärblomster

Phedimus spurius

kaukasiskt fetblad

Agrostemma githago

klätt

Gräs

Centaurea cyanea

blåklint

Papaver rhoeas

kornvallmo

Trifolium repens

vitklöver

www.vegtech.se

Agrostis capillaris

rödven

Anthoxanthum odoratum

vårbrodd

Carex arenaria

sandstarr

Corynephorus canescens

borsttåtel

Festuca ovina

fårsvingel

Koeleria glauca

tofsäxing

Poa alpina

fjällgröe

Poa compressa

berggröe

Poa glauca

blågröe

Fukttålig äng

Salttålig äng

Art nr: 2-12006

Art nr: 2-12009

Lämplig för infiltration- och översilningsytor samt i dikesbottnar, fuktzoner och kring dammar och vattenmiljöer.

Lämplig för trafikmiljöer med saltbelastning samt ytor
nära havet. Ger ett skirt intryck.

Gräs

55 vikt %

Gräs

40 vikt %

Alopecurus pratensis

ängskavle

Festuca ovina

fårsvingel

Briza media

darrgräs

Agrostis capillaris

rödven

Cynosurus cristatus

kamäxing

Örter:

60 vikt %

Deschampsia caespitosa

tuvtåtel

Festuca pratensis

ängssvingel

Achillea millefolium

rölleka

Festuca rubra

rödsvingel

Armeria maritima

strandtrift

Molinia caerulea

blåtåtel

Dianthus deltoides

backnejlika

Hieracium pilosella

gråfibbla

Örter:

45 vikt %

Galium verum

gulmåra

Achillea ptarmica

nysört

Linaria vulgaris

gulsporre

Angelica sylvestris

strätta

Lotus corniculatus

käringtand

Caltha palustris

kabbleka

Rumex acetosella

bergssyra

Cardamine pratensis

ängsbräsma

Plantago maritima

gulkämpar

Eupatorium cannabinum

hampflockel

Potentilla argentea

femfingerört

Filipendula ulmaria

älgört

Silene uniflora

strandglim

Geum rivale

humleblomster

Veronica officinalis

ärenpris

Hypericum maculatum

fyrk. johannesört

Veronica spicata

axveronika

Lychnis flos-cuculi

gökblomster

Viola tricolor

styvmorsviol

Lysimachia vulgaris

videört

Trifolium repens

vitklöver

Lythrum salicaria

fackelblomster

Prunella vulgaris

brunört

Ranunculus acris

smörblomma

Silene dioica

rödblära

Valeriana officinalis

läkevänderot

Trollius europaeus

smörboll

Trifolium repens

vitklöver

Blomstrande ängar i bostadsområdet Fredrikskaj i Köpenhamn.
2300m² färdig saltängsmatta anlades sommaren 2017.

www.vegtech.se

FAKTA

Färdig ängsmatta

Ängsjord

Vegetationen består av frösådda örter och
gräs (torrängsmattan +sedum) med svenskt
ursprung. Mattans stomme utgörs av ett
grovmaskigt kokosnät.

Rekommenderad jord att påföra vid etablering av färdig
äng och ängssådd:
Typ B enligt siktkurva, kornfördelning enligt Tabell AMA DCL 11/2
Mullhalt 2,5-5 viktprocent
Grundgödslas med NPK 11-5-18, ca 1,2 kg/m³
Sållad mot rotogräs
Sikt mm
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Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram

ca 40 mm (Torrängsmatta 30 mm)

Leverans:

Lastas på EUR-pall
Pallstorlek: ca 20 mattor = 16 m²
Vikt full pall: ca 800 kg

Stomme:

Kokosnät 500 gr/m²
Biologiskt nedbrytbart

Substrat:

Veg Tech ängsjord: torv, stenmjöl,
makadam, matjord, lera och kalk.
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Källa: AMA Anläggning 13
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OM VEG TECH
Veg Tech
Tel 0472-363 00  vegtech.se
info@vegtech.se  #vegtechab

Vi reserverar oss för ändringar.
Januari 2020

Sten

----------------------------------------

Tjocklek:

Fingrus

0,02
0,0063

90
Passerande mängd, viktprocent

1 x 0,8 m

Mellan- Grovsand
sand

Finsand

---------------------------------------

0,002
0,001
100

Mått:

Mellan- Grovsilt
silt

---------------------------------------

Kokosnät 500 gr/m²

Finsilt

---------------------------------------

Ler

Veg Tech ängsjord 35 mm

---------------------------------------

Örter och gräs

de

bästpåväxan

Veg Tech är sedan 30 år Nordens ledande
leverantör av vegetationsteknik.
Vi odlar, utvecklar och förser byggnader
och städer med multifunktionella växtsystem
som bidrar med fördröjning av dagvattnet,
förbättrar vattenkvalitet och gynnar den
biologiska mångfalden.

