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Markberedning

Gör vanlig markberedning och jämna av ytan. Avlägsna föremål som stubbar, sten och andra uppstickande
föremål.

Utläggning
Lägg ut kokosnätet i släntens fallriktning. Överlappning
om ca 20-30 cm skall göras mellan de olika våderna.
Undvik att sträcka kokosnätet alltför mycket. Kokosnätets övre och nedre ändar bör täckas med jord till ca 30
cm bredd eller grävas ned i ett grunt dike och täckas.
Vid slänter som är lägre/kortare än kokosnätets bredd,
läggs med fördel kokosnätet i släntens längdriktning.

Beteckning:

700 g/m²

400 g/m²

Artikelnr

9-12039

9-12038

Mått

2 × 50 m

2 × 50 m

Maskvidd

2 × 2 cm

4 × 4 cm

Högsta lutning

1:1
(beroende av jordtyp)

1:2
(beroende av jordtyp)

Antal träspikar
Art. nr: 9-12033

1:2= 1 spik/m²
1:1= 4 spik/m²

1:5= 0,2 spik/m²
1:2= 1 spik/m²

Användning

Vid kraftigare erosionsskydd i slänter
och för stränder med
låg belastning.

Vid måttligt erosionsutsatta partier.

Förankring
Förankring av näten sker med träspik med längd ca
25 cm. Förankringstätheten bör vara 0,3 st/m² - 1 st/m²,
beroende på platsens förhållanden. I brantare slänter
och i anslutning till vattendrag krävs tätare förankring,
medan flackare slänter på mark inte kräver förankring i
samma omfattning. Kokosnäten skall ligga dikt an mot
marken och hålrum mellan nät och mark får inte förekomma. Använd extra träspik på partier där hålrum riskerar uppkomma, exempelvis på konkava ytor.

Etablering av vegetation i ytor
All sådd kan ske efter utläggande av kokosnäten.
Sådd av ängsörter:

Sker manuellt med bredsådd eller med
handdragen såmaskin.

Maskinell sådd:

Kan ske genom maskindragen såmaskin eller med utrustning för sprutsådd.

Plantering med
örtpluggplantor:

Planteras direkt genom maskorna i kokosnäten.

Plantering med
större plantor:

För större plantor skärs ett hål i kokosnätet.

För utsädesmängder, se separata anvisningar från
Veg Tech.
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