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Veg Tech

Veg Tech Torräng för tak
Skötselsanvisning

1. Gödsling
Veg Techs torrängsmatta består av sedum, gräs och 
skira ängsväxter med små krav på näring men gödsel 
behöver ändå tillföras.

 y Utför gödsling vid behov. Veg Tech  
rekommenderar i normalfallet vart 3:e år.

 y Sprid Veg Techs Takgödsel eller likvärdig produkt 
jämnt över ängsytan under perioden april-juni. 
Lämplig gödselgiva är 25 g/m².

Tips: Kraftig mosstillväxt är tecken på näringsbrist.

2. Bevattning 
Under torkperioder april-augusti rekommenderas  
bevattning av vegetationen för att gynna ängsväxter 
och gräs. Säkerställ att hela uppbyggnaden genom- 
fuktats innan bevattningen avbryts. 

Tips: För sol- och vindexponerade lutande takytor  
rekommenderas droppbevattning.

3. Årlig tillsyn vegetation 
Dra upp eventuell oönskad vegetation (t.ex. fröspridda 
plantor av björk, sälg, maskros och gräs) med rötterna 
och avlägsna från taket.
 
Om ängsvegetationen är gles behövs ingen ytterligare 
insats än att avlägsna nedvissnade växter under våren.
 

Regelbunden skötsel ger goda förutsättningar för en frodig och tät växtlighet, rikare blomning och lång livslängd. 
Denna anvisning är tillämplig för Veg Tech Torräng monterad på tak och uppdateras kontinuerligt.  
Gällande version är publicerad på vegtech.se. 

Om ängsvegetationen är riklig rekommenderas att  
avslagning görs för att bibehålla örtfloran och gynna  
den framför gräs och ogräs: 

 y Skärande redskap typ lie eller röjsåg med klinga  
rekommenderas framför trimmer med nylonsnöre.  
(Det sistnämnda kan slita sönder och skada örterna).

 y Slå ängen när de flesta örterna har blommat över  
(augusti-september). Klipphöjden bör vara 6-8 cm.

 y Avlägsna avslagen vegetation från taket. 

4. Kontroll av takavvattning och rengöring 
Kontrollera och rengör takbrunnar, hängrännor och  
andra takdetaljer minst en gång per år för att säkerställa 
en väl fungerande avrinning och dränering.  
Avlägsna skräp och löv. 

5. Eventuell reparation
För att öka täckningsgrad och frodighet kan hjälpsådd  
genomföras. Tag kontakt med Veg Tech för vägledning.

6. Barfrost och snöskottning
 y Beträd inte vegetationen vid barfrost.
 y Om snöskottning är nödvändigt ska ca 5 cm snö  

lämnas kvar för att inte skada takvegetationen.

7. Dokumentation
Dokumentera utförda skötselåtgärder i Veg Techs  
”Drift och skötselprotokoll” som finns på sid 2.
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Veg Tech

Veg Tech Torräng för tak
Drift- och skötselprotokoll

Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning: Adress:

Kontaktperson: Mobil: E-post:

 

Lämpliga tidpunkter för åtgärder:

Åtgärd JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

1. Gödsling vart 3:e år × × ×
2. Bevattning × × × × ×
3. Tillsyn vegetation × × × ×
4. Tillsyn avvattning × ×
5. Ev. takreparation × × × ×

 

Utförda åtgärder:

Årlig 
översyn

1. Gödsling 2. Bevattning 3. Tillsyn 
    vegetation

4. Tillsyn 
    avvattning

5. Takreparation 
    Ange problem/åtgärd
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