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 1.  Strandmattan placeras över 
stommen. 

Förberedelser  
Placera stommen nära strandkanten för en enkel hantering.  
        Två personer hanterar enkelt en flytande våtmark.

 3.  Vid installation trycks strand-
mattans stomme under vattenytan 
så att den täcks med vatten.

Tillval: Nät kan monteras och 
skydda mot fåglar.

  4.  Placera den flytande våtmarken 
till rätt plats.

 5.  Förankring anpassas efter 
lokala förutsättningar.

 2.  Sätt samman strandmattan 
och stommen med 4 st bunt-
band. Ett i varje hörna.

MONTERING

Förslag på bottenförankring

Betongplint: 500 mm 2 tum, 35 kg. 
Stålkätting: 6 mm. Längd är beroende på djupet till botten.  
Längden av kätting ska vara tillräcklig för att våtmarken ska kunna följa vattnets nivåändringar. 

Förslag på förankringsfäste: 
Fäst ihop betongplint och kätting med en lång rak schackel (ex. schackel längd 60 mm, Ø 8 mm). 
Mellan kedja- och flytande våtmark fästs en lekare 8 mm (roterande fäste) och lång rak schackel  
(längd 60 mm, Ø 8 mm). Om man har fler fästpunkter på våtmarken kan lekare uteslutas.  
Då fästes en schackel direkt i den hårda armeringen på våtmarken.
 

Antal förankringspunkter kan variera beroende på  
vindutsatthet och hur strömt vattnet är: 
Flytande våtmark: 4-6 kvm rekommenderas 1 förankring. 
Flytande våtmark: >10 kvm rekommenderas 2-3 förankringar.
 
Vid montering av större moduler bör antalet förankringar anpassas  
efter lokala förutsättningar,  
kontakta Veg Tech för rådgivning.

Sida 1/2

Ankareband
Lekare

Kabinhake
Krok från stommen



Veg Tech AB 
Fagerås 
S-342 52 Vislanda

 
www.vegtech.se 
info@vegtech.se

 
Tel: 0472-363 00 
Fax: 0472-300 23

 
Org nr: 556301-3472 
Godkänd för F-skatt

Veg Tech

Veg Tech

FLYTANDE VÅTMARK
Skötselanvisning
April 2019

SKÖTSEL 
Tillsyn/Kontroller: 
      Vattenkontakt: för god tillväxt av växterna krävs vattenkontakt.

      Klippning: sker efter behov (vintern)

      Stödplantering: kan göras om täckningsgraden är mindre än 95%.

      Förankring: kontrollera 2 ggr/år. (Inför vintern och efter islossning).

Var uppmärksam på att fåglar kan skada växtligheten.Rotgardin efter 4 månader.
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