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Snabbt resultat direkt
Med Veg Techs prefabricerade ängsmatta skapas en  
naturlig och vacker ängsmiljö från första dagen. 
Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av 
säsongen och har ett lågt skötselbehov. Ängsvegetation 
är både art- och färgrik och drar till sig ett varierat 
djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar.
 
Ängsvegetation motverkar effektivt yterosion samtidigt 
som den biologiska mångfalden gynnas. Växtligheten i 
mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig 
snabbt på sin nya plats. Mattan kan anläggas på både 
flacka ytor och i branta slänter och förankras vid behov i 
underlaget med träspik.

Hög kvalitet
Den stora bredden av olika ängsmattor, fröer och plantor 
gör det enkelt att komponera ängar som är anpassade 
för olika mark- och klimatförhållanden. Produktion sker 
på egna odlingar i Småland.

Artrika ängar gynnar våra  
livsviktiga pollinatörer.

Var kan ängsvegetation anläggas?
Det är bara fantasin som sätter gränser. Ängar kan  
anläggas i flera olika miljöer. Så som torra och magra 
vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i 
park- och trädgårdsmiljöer. 

Ängsvegetationen kan omfatta stora ytor i infrastruktur- 
projekt eller bara utgöra en liten del av en park.  
Veg Techs ängsvegetation finns vid skolor, i bostads- 
områden, golfbanor, stadsparker och trafikmiljöer mm.
 
Hur anläggs ängen?
Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation.  
Vilken som väljs beror bland annat på hur snabbt en färdig 
ängsyta önskas och vilket skötselbehov som kan accepteras 
under etableringstiden. 

Minimalt med skötsel
- kostnadseffektivt jämfört med gräsytor 

Snabbt resultat direkt
- färdig äng från första dagen

Biologisk mångfald
- ängar gynnar pollinatörer och  ett varierat djurliv 

Återskapa ängsmiljöer
- restaurera och komplettera din ängsyta/kulturmiljö

PRODUKTFÖRDELAR



Salttålig ängsmatta i trafikmiljö i Varberg.
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PRODUKTER

SVENSKÄNG/NORDISK ÄNG - Artikelnr: 2-12071

Beskrivning: Klassisk äng.

Användningsområde: Lämplig för torr till frisk mark. Stor variation av örter.  
Arterna anpassar sig till de lokala förhållanden. 

Artinnehåll bl a: prästkrage, blåklocka, mandelblom, gullviva, brudbröd, 
gulmåra, vårbrodd, fibblor och vädd. 

Liknar fröblanding 6701.

SALTTÅLIG ÄNG - Artikelnr: 2-12009

Beskrivning: Torktålig och lågväxande. Blommar i gult, vitt och rosa, 
innehåller lågväxande gräs.

Användningsområde: Lämplig för trafikmiljöer med saltbelastning samt ytor nära 
havet och slänter. Ger ett skirt intryck.

Artinnehåll bl a: strandtrift, gulkämpar, strandglim, kärringtand, backnejlika. 

Liknar fröblanding 6711.

FUKTTÅLIG ÄNG  - Artikelnr: 2-12006

Beskrivning: Snabb och kraftigt växande. Blommar i röd-lila och vitt.

Användningsområde: Lämplig för infiltration- och översilningsytor, kantzoner och 
bryn, fuktiga och skuggiga markförhållanden. 

Artinnehåll bl a: humleblomster, smörblomma, nysört, rödblära, darrgräs, 
gökblomster, fackelblomster, smörboll, tuvtåtel, prästkrage. 

Liknar fröblanding 6702.

TORRÄNG - Artikelnr: 2-12007

Beskrivning: Bred artsammansättning med örter, gräs och sedum.  
Typiskt för mattan är färgkulla (gul).

Användningsområde: Lämplig för slänter, trafikmiljöer, skärgård, bjälklag & tak. 
Klarar högt PH-värde.

Artinnehåll bl a: prästkrage, rölleka, axveronika, blåeld, fårsvingel, vitklöver, 
trift, fjällgröe, borsttåtel, vit fetknopp, mongoliskt fetblad, 
styvmorsviol, gul fetknopp, färgkulla.  

Liknar fröblanding 6703 och 6704.

FÄRDIG ÄNGSMATTA 
 

Mått: 1 × 0,8 m

Höjd: ca 40 mm (Torrängsmatta 30 mm)

Leverans: 20 st/pall = 16 m² (800 kg)

Stomme: Kokosnät 500 gram/m²

Substrat: Veg Tech ängsjord 
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EXEMPEL UPPBYGGNAD

Montage på magert,  
rotogräsfritt underlag

Montage av Salttålig äng  
och Torräng

Montage 
Bäst resultat uppnås på näringsfattig jord som ska vara fri från 
fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar. Underlaget 
ska vara jämnt så att ängsmattorna får bra jordkontakt.

Bästa tid för utläggning är vår och höst. Ängsmattorna ska 
läggas tätt, kant i kant ovanpå det väl förberedda underlaget. 
I branta slänter bör mattorna förankras med exempelvis Veg 
Tech träspik, se tillbehör.

Direkt efter montaget ska ängsmattan vattnas igenom.  
Under efterföljande veckor vattnas efter behov.

Skötsel
Ängen ska slås en gång per år för att bibehålla örtfloran och 
gynna den framför gräs och ogräs. Använd skärande redskap.

• Slå ängen när de flesta örterna har blommat över 
(augusti-september)

• Klipphöjden bör vara 6-8 cm
• Ta bort allt hö
• En äng ska normalt inte gödslas 

Montage på jord med 
ogräsinslag
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1. 40 mm Färdig ängsmatta

2. Befintlig jord

1. 40 mm Färdig ängsmatta

2. 200 mm ogräsfri ängsjord,  
sand/mojord

3. Ogräshämmande fiberduk

4. Befintlig jord

1. 30-40 mm Färdig ängsmatta

2. 150 mm Bergkross 0-18 mm

3. Ogräshämmande fiberduk

4. Befintlig jord

PRAKTISKA RÅD

Ladda ner aktuella anvisningar på vegtech.se


