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Leverans
Strandrullarna levereras på lastpall. De är 2 m långa och 
ca 30 cm i diameter. De lyfts av två personer. 

Förarbete

1. Det är viktigt att strandrullarna hamnar på rätt nivå 
i förhållande till medelvattennivån. Se figur 1 som il-
lustrerar hur strandrullen bör placeras i förhållande 
till medelvattennivån. Om din damm är nyanlagd 
kan det vara klokt att avvakta en tid för att se hur ex-
empelvis en period med mycket nederbörd eller tor-
ka påverkar nivån i dammen. När medelvattennivån 
är stabil kan du tillfälligt markera den i strandslänten 
med käppar eller sprayfärg.

2. Om du har möjlighet att sänka av vattennivån några 
dagar före montaget underlättas arbetet vid själva 
utläggandet. (Speciellt om strandslänten utgörs av 
lösa material eller lera). Det är då viktigt att medel-
vattennivån är tydligt markerad så att strandrullarna 
placeras rätt. Efter montaget kan vattennivån lång-
samt höjas igen.  

3. Om möjligt så gräv ett grunt dike så att strandrullen 
kan försänkas ca 20 cm i strandmaterialet. Strand-
rullen smälter bättre ihop med strandlinjen och ger 
ett estetiskt bättre resultat.

Montage - förankring

1. Strandrullen läggs parallellt med strandlinjen och i 
rätt nivå i förhållande till normalvattennivån enligt  
figur 1. 

2. A:  Vågor eller strömmande vatten.  
Strandrullen fästs i underlaget med hjälp av förank-
ringsfästen i trä. Vi rekommenderar 1 fäste/löpmeter 
och sida. Förankringsfästena träs genom maskorna i 
strandrullens kokosarmering och slås ned i marken 
med slägga. 

B:  Utan vågor eller strömmande vatten.  
I mindre dammar kan strandrullen i de flesta fall 
läggas löst direkt på det förberedda underlaget.  
Rötterna kommer snabbt att växa ned i underlaget 
och förankra strandmattan. I dammar med höga 
krav på estetik kan en lätt återfyllnad med natur-
sten/kross kring strandrullen hjälpa till att dölja 
kokosarmeringen tills dess att växterna är 
fulletablerade. 

Figur 2: Förankring av strandrulle

Figur 1:  Strandrullen förankras med träspik.
Artikelnr: 9-12035 Mått: 50 cm
Artikelnr: 9-12036 Mått: 70 cm
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Strandrulle Förankringsfäste i trä

2 m

0,3 m
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SKÖTSEL
För att gynna strandmattans växter och hålla undan 
sly mm kan behov finnas att klippa ner strandlinjens 
vegetation. Intervallet bestäms av hur snabbt till-
växten av sly är. Klipphöjden bör vara cirka 10-20 cm 
ovanför vattenytan. 

Vid mindre anläggningar kan man med fördel  
klippa ner och föra bort växtmassorna 1 gång/år  
(tidig vår/sen höst) för att hålla vattenspegeln fri.  
Växterna kan också ansas och rensas från dött  
material vid behov.


