
Færdig søbred
Bredmåtten er en præfabrikeret plantemåtte med 
forskellige blandinger af planter, som findes i den 

danske natur i bred-/fugtigbund-/vandmiljøer. Planterne 
er dyrket i en organisk måtte af kokosfiber, som nedbry-
des i naturen efter nogle år. De velvoksne planter gør sam-
men med den stærke kokosmåtte, at måtterne kan etableres 
selv på bredder med bølgepåvirkning og strømmende vand. 
Bredmåtten indeholder ingen jord. Man undgår således at 
tilføre unødig næring til vandmiljøet.

Forskellige modeller
Bredmåtten produceres med flere forskellige plantesam-
mensætninger og i forskellige størrelser. Artskombina-
tionerne er sammensat til forskellige vækstforhold som fx 
vandstand, strømforhold, næringsstof- og lysforhold og 
kombinationerne kan fx være specielt egnede til vandrens-
ning, prydbeplantning med særlig mange blomster eller for 
at forebygge erosion. 
 I oversigten over de forskellige typer af  bredmåtter findes 
eksempler på anvendelsesformål i forskellige miljøer.  De 
store måtter er velegnede til projekter med større vandan-
læg og mod erosion, mens de små måtter er lette at indpasse 
i mindre damme.  

Leveranceklare bredmåtter

Mod erosion på gamle eller nyanlagde søbredder, 
der er udsat for bølgepåvirkning og strømmende 
vand. 

Vandrensning i eksempelvis overløbsbassiner og 
efterpoleringsdamme.

Skaber biologisk balance og mindsker algevæk-
sten i søer på fx golfbaner, i parker og haver. 

Enkel montering og minimal pleje.

Prydværdi fra dag ét i damme og søer i haver og 
parker. 

Anvendelsesområder og fordele
Veg Techs bredmåtte kan anvendes  på bredder ved søer fx 
i LAR-anlæg og pryddamme.  

Anlæg med bredmåtter. 
Foto to måneder efter etablering. 

Bredmåtter®
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Bredmåtter findes i to forskellige størrelser.
Den mindste måtte, som måler 0,4 × 1,2 m, er tiltænkt mindre 
anlæg, hvor den er let at indpasse og let at håndtere. Fx i søer i 
have- og parkmiljøer.

Artssammensætningen kan variere.

Modeller af bredmåtter

MÅL 1 × 2 M

Bredmåtte - S1 
Artikelnr: 1-11073 
Vækstforhold:
Passer til nærings- og kalkfattige forhold. 

Eksempel på anvendelse: 
Prydbeplantning, forebyggelse af erosion, ge-
nopretning af søbred i skovmiljø.

Arter:

Calla palustris kærmysse

Caltha palustris engkabbeleje

Carex sp. star

Juncus compressus fladstrået siv

Lysimachia vulgaris alm. fredløs

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Potentilla palustris /

Comarum palustre

kragefod

Ranunculus flammula kær-ranunkel

Bredmåtte - S2 
Artikelnr: 1-11072 
Vækstforhold:
Passar til kalkrige forhold. 

Eksempel på anvendelse: 
Prydbeplantning, forebyggelse af erosion.

Arter:

Caltha palustris engkabbeleje

Carex sp. star

Iris pseudoacorus gul iris

Juncus articulatus glanskapslet siv

Juncus inflexus blågrå siv

Lythrum salicaria alm. kattehale

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Solanum dulcamara bittersød natskygge

Bredmåtte - S3
Artikelnr: 1-11074 
Vækstforhold:
Universalmåtte med blomstrende, robuste arter.

Eksempel på anvendelse: 
LAR- og regnvandsbassiner, prydbeplantning, fo-
rebyggelse af erosion.

Arter:

Caltha palustris engkabbeleje

Carex sp. star, gruppedannende

Carex sp. star, tuedannende

Iris pseudacorus gul iris

Juncus conglomeratus knop-siv

Lythrum salicaria alm. kattehale

Molinia caerulea blåtåtel

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Scirpus sylvaticus skov-kogleaks

Bredmåtte - S4
Artikelnr: 1-11076 
Vækstforhold:
Kraftigtvoksende robuste arter. 

Eksempel på anvendelse: 
Vandrensning, regnvandsbassiner, 
efterpoleringsdamme.

Arter:

Carex sp. star

Filipendula ulmaria alm. mjødurt

Iris pseudacorus gul siv

Lythrum Salicaria L. alm. kattehale

Phragmites australis tagrør

Schoenoplectus lacustrism sø-kogleaks

Typha sp. dunhammer

Bredmåtte - S5
Artikelnr: 1-11075 
Vækstforhold:
Salttolerante planter. 

Eksempel på anvendelse: 
Prydbeplantning eller forebyggelse af erosion i 
strandmiljøer.

Arter:

Aster tripolium strand-asters

Bolboschoenus maritimus / 

Schoenoplectus maritimus

strandkogleaks

Carex sp. star

Filipendula ulmaria alm. mjødurt

Juncus gerardii harril

Lysimachia vulgaris alm. fredløs

Lythrum salicaria alm. kattehale

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Schoenoplectus 

tabernaemontanii

blågrøn kogleak

Veronica longifolia langbladet ærenpris

2,0

1,00,4

1,2

MÅL 0,4 × 1,2 M

Bredmåtte - M1
Artikelnr: 1-11044
Vækstforhold:
Blostrende, lavtvoksende arter.

Eksempel på anvendelse: 
Prydbeplantning, badesøer.

Arter: 
Caltha palustris engkabbeleje

Carex sp. star

Iris spuria blå iris

Juncus compressus Jacq. fladstrået siv

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Potentilla palustris /

Comarum palustre

kragefod

Ranunculus flammula L. kær-ranunkel

MODELLER AF BREDMÅTTER
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BREDMÅTTER ®

FØR OG EFTER...

Bassin til regnvandsopsamling i Randers.                                              To måneder efter anlæg.

Bassin til regnvandsopsamling ved 8-tallet i Ørestad.                            Tre uger efter anlæg.

Lysholtparken
Blå-grøn akse som start på nyt erhvervs-
område etableret på bar mark ved Vejle 
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BREDMÅTTER ®

MONTAGE AF BREDMÅTTER

Levering
De store bredmåtter leveres på specailpaller og kan flyttes korte-
re strækninger af to personer. Ved længere strækninger anbefales 
læssemaskine eller lignende. Bredmåtterne kan også flyttes korte-
re strækninger i vandet, da de flyder på overfladen. De små model-
ler leveres på EUR-paller og kan løftes og placeres på vokseste-
det af to personer.

Forberedelse

1. Det er vigtigt at bredmåtterne lægges i rette niveau i forhold 
til middelvandstanden. Se figur 1 og 2 som illustrerer hvor-
dan bredmåtterne bør placeres ved forskellige hældninger 
på bredden. Hvis søen er nyanlagt, kan det være en fordel at 
vente en tid for at se, hvordan perioder med megen nedbør 
eller tørke påvirker vandstanden. Når middelvandstanden er 
stabil kan den markeres med fx træspyd eller spraymaling.

2. Hvis der er mulighed for at sænke vandstanden nogle dage 
inden montering, lettes arbejdet med udlægning af måtterne. 
(Særligt hvis søbredden består af løst materiale eller ler.) I 
det tilfælde er det vigtigt at niveauet for middelvandstanden 
er tydeligt markeret, så bredmåtterne placeres korrekt. Ef-
ter montering kan vandstanden så langsomt forhøjes igen. 

3. Underlaget, hvor bredmåtterne placeres, jævnes ud og sten 
og rødder, som stikker op, fjernes. Bredmåtten behøver ikke 
ekstra vækstsubstrat, men lægges ud på det eksisterende 
underlag. Hvis bredmåtten skal bruges som prydplantning, 
ser det bedst ud, hvis der laves en udgravning i skråningen 
(ca. 20 cm) hvori bredmåtten lægges. Dette får måtten til at 
ligge mere stabilt, og det får den til at passe bedre ind i omgi-
velserne. For at opnå et pænere resultat i fx prydplantninger 
kan man også fylde op med lidt af det eksisterende bredma-
teriale omkring bredmåtten.

Montering

1. Måtten lægges parallelt med kystlinien på bredden og i rette 
niveau i forhold til normalvandstanden jfr. figur 1 og 2. Hvis 
der skal beskyttes mod erosion med kokosnet eller lignende 
ovenfor bredmåtten, så bør nettet lægges ud først, og fast-
gøres så det rækker ca. 20 cm ind under bredmåtten. 

2. Fastgørelse på bredder med bølge- og strømpåvirkning 
Bredmåtten fæstnes i underlaget ved hjælp af Veg Techs fo-
rankringsspyd i træ. Vi anbefaler et spyd pr. løbende me-
ter i hver side af måtten. figur 3. Spyddene trykkes gennem 
maskerne i måttens kokosarmering og slås ned i jorden med 
en muggert. I de fleste tilfælde vil denne forankring række, 
men ved stor bølge- og strømpåvirkning trækkes desuden et 
reb af kokos på kryds mellem forankringsspyddene jfr. figur 
3. Forankringsspyddene har forborede huller til 4-tommers 
søm. Jernspyddet forhindrer kokosrebet i at glide af og hol-
der måtten nede. Hvis underlaget er meget hårdt eller hvis 
der ligger en gummidug i bunden, kan træspyd ikke bruges. 
I disse tilfælde kan måtten fikseres ved at der dresses med 
sand eller singels/skærver i et tyndt lag ovenpå måtten.

figur 2: På stejle bredder kan bredmåtten monteres på en hylde 
som fx bygges op af grov makadam. 

figur 1: Bredmåtten forankres i bredden med træpløkke. Planterne 
i måtten er afhængige af løbende vandtilførsel, så måtten skal pla-
ceres i det rette niveau i forhold til middelvandstanden.

figur 3: På bredder udsat for bølger eller strømmende vand, forank-
res bredmåtten med træpløkke.

Fastgørelse på bredder uden bølge- og strømpåvirkning
I små søer kan bredmåtterne oftest lægges løst direkte på det forbe-
redte underlag. Efter kort tid vokser rødderne ned gennem i under-
laget og forankrer bredmåtten. I søer med høje krav til det æstetis-
ke udtryk kan en let påfyldning med fx søsten omkring bredmåtten 
hjælpe til at skjule måttens kokosarmering indtil planterne er helt ud-
voksede. 
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Bredmåtte Træpløk

33

VEG TECH

Bredmåtter®



Hurtigt etablerede bredruller
Bredrullen er en præfabrikeret vækstrulle med 
forskellige plantesammensætninger. Planterne er 

fremdyrket i en tæt sammenvævet rulle af kokosfiber. Ved 
levering er planterne tilvoksede, og rodsystemet er etableret 
i kokosrullen. Bredrullen er velegnet ved bredder med  bøl-
gepåvirkning og strømmende vand.

Bredrullen indeholder ikke jord og afgiver derfor ikke 
unødvendig næring til vandmiljøet. Bredmåttens format 
gør den egnet til at placere fx ved stejle bredder. Bredruller 
kan anvendes som supplement til bredbmåtter, hvor bred-
den er stærkt påvirket af erosion fra bølger. 

Før: Vegetationen er veletableret i bredrullen ved leverance, så 
bredrullerne kan monteres tidligt om foråret og senere på efter-
året end hvad der almindeligvis gøres ved brug af konventionelle 
planter. Billedet viser montage af bredruller om foråret. I dette ek-
sempel anvendes rullerne som sikring mod erosion. Notér vandni-
veauet er midlertidigt sænket, og at bredrullen skal placeres i nor-
malvandstandslinien. Bredrullen fastgøres i den erosionsudsatte 
bred, og erosionssikringen virker med det samme.

Efter: Tre år efter anlæg. Vegetationen udfylder sin funktion som 
erosionssikring og smelter godt ind i omgivelserne. 

Bredruller i vækst på produktionsarealerne.

LAR-anlæg med 86 stk. bredruller i et boligområde. Regnvan-
det ledes ned til et overrislingsområde, som forsinker og renser 
vandet, inden det ledes videre. 

FØR OG EFTER...

Bredruller®
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Ved bredder med stor strømpåvirkning

Ved stejle bredder

Som kantvegetation i små søer

Der opnås et færdigt resultat fra dag ét

Anvendelsesområder og fordele
Den rulleformede måtte gør bredrullen velegnet som et 
effektivt værn ved erosionsudsatte bredder.



Bredrulle Træpløk
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MONTAGE AF BREDRULLE
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Levering
Bredrullerne leveres på specialpaller. Rullerne er 2 m lange og ca. 30 
cm i diameter. De kan løftes af to personer.

Forberedelse

1. Det er vigtigt at bredrullerne lægges i rette niveau i forhold til 
middelvandstanden, se figur 1. Hvis søen er nyanlagt kan det 
være en fordel at vente en tid for at se hvordan perioder med 
megen nedbør eller tørke påvirker vandstanden. Når middel-
vandstanden er stabil kan den markeres med fx træspyd eller 
spraymaling.

2. Hvis der er mulighed for at sænke vandstanden nogle dage in-
den montering, lettes arbejdet med udlægning af rullerne. (Sær-
ligt hvis søbredden består af løst materiale eller ler.) I det tilfælde 
er det vigtigt at niveauet for middelvandstanden er tydeligt mar-
keret, så bredrullerne placeres korrekt. Efter montering kan kan 
vandstanden så langsomt forhøjes igen. 

3. Hvis der er mulighed for det, graves en lille rende, så bredruller-
ne kan sænkes ca. 20 cm ned i bredmaterialet. Det får rullerne til 
at falde bedre ind i omgivelserne.

Montering

1. Bredrullen lægges parallelt med kystlinien og i rette niveau i for-
hold til normalvandstanden jfr. figur 1.

2. A: Fastgørelse på bredder med bølge- og strømpåvirkning 
Bredrullen fæstnes i underlaget ved hjælp af Veg Techs træpløk-
ke. Vi anbefaler en træpløk pr. løbende meter i hver side af rullen, 
se figur 1. Pløkkene trykkes gennem maskerne i rullens kokosar-
mering og slås ned i jorden med en muggert. Ved stor bølge- og 
strømpåvirkning trækkes desuden et reb af kokos på kryds mel-
lem træpløkkene jfr. figur 2. Træpløkkene har forborede

huller til 4-tommers jernspyd. Jernspyddet forhindrer kokosrebet i at 
glide af. Hvis underlaget er meget hårdt, eller hvis der ligger en gum-
midug i bunden, kan træspyd ikke bruges. 

B: Fastgørelse på bredder uden bølge- og strømpåvirkning
I små søer kan bredrullerne ofte lægges løst direkte på det forbe-
redte underlag. Efter kort tid vokser rødderne ned i underlaget og 
forankrer bredrullen. I søer med høje krav til det æstetiske udtryk 
kan en let påfyldning med fx søsten omkring bredrullen hjælpe til at 
skjule måttens kokosarmering, indtil planterne er helt udvoksede. 

figur 1: Bredrullen fæstnes med træpløkke.

figur 2: På udsatte områder forstærkes fastgørelsen med korslagte 
kokosreb.

Bredrulle R1
Artikelnr: 1-11019
Egenskaber: Blomstrende arter hele sæsonen.
Eksempel på anvendelse: Prydbeplantning, forebyggelse af erosi-

on, genopretning af søbred i skovmiljø.
Arter:
Caltha palustris engkabbeleje

Carex sp. star

Glyceria fluitans manna-sødgræs

Iris pseudoacorus gul iris

Lythrum salicaria alm. kattehale

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Bredrulle R4
Artikelnr: 1-11079
Egenskaber: Robuste og kraftigtvoksende arter.
Eksempel på anvendelse: Vandrensning, forebyggelse af erosion 

ved stor bølgepåvirkning. 
Arter:
Carex sp. star

Iris pseudacorus gul iris

Glyceria maxima høj sødgræs

Scirpus sylvaticus skov-kogleaks

Typha sp. dunhammer

MODELLER BREDRULLER
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Flydende vegetation

Naturlig vandrensning i anlagte vådområder
Veg Techs flydende vegetation, BioHaven® passer til alle  
typer af fersk- og brakvandmiljøer. Den anvendes hvor 
det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at etablere vege-
tation  langs bredden, eller hvor der ønskes flydeøer i det 
åbne vandspejl. Den anlægges ved at plante Veg Techs 
vandvegetation på et flydende underlag af  en porøs 100% 
genbrugs PET-plast med god opdrift og holdbarhed. Plan-
ternes rodaktivitet og skyggeeffekt bidrager til en forbedret 
vandkvalitet. Flydemåtterne kan udgøre et flot og ander-
ledes indslag i vandmiljøet. Flydeøens store vandkontakt 
(1 m² flydende vegetation BioHaven® modsvarer et over-
fladeareal på 180 m²) gør, at den har en positiv effekt på 
vandkvaliteten. 

Til forbedring af vandkvaliteten i bassiner med 
rengvand, perkolat og spildevand

Til genopretning af vådområder og søer 

Reducerer risiko for algeopblomstring

Modvirker erosion i udsatte vandmiljøer

Forbedring af det landskabelige udtryk 

Naturligt levested for flere arter

Flydeø og planter skaber optimale livs-
vilkår for store mængder vandrensende 

mikroorganismer!  

Veg Techs urteplugplanter plantes i 
flydeøen. 

Efter tre måneder har vegetationen 
udviklet et tæt rodsystem.

Et år efter anlæg....
Täby kommune først i Sverige med flyden-
de vegetation
Da det gamle kemiske rensningsanlæg ved 
Rönningesjön i Täby Kommune blev nedlagt, 
blev den erstattet af naturlig vandrensning 
bl.a. i form af flydende vegetation fra Veg 
Tech. Investeringen svarede til et års driftsud-
gifter for det gamle anlæg.
Flydeøerne blev lagt ud i juni 2013.

Anvendelsesområder og fordele
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Hvordan fungerer en flydende vegetation?
Mikroorganismerne nedbryder næringsstoffer og 
forurening i vandet. Mikroorganismerne skal have en over-
flade at hæfte sig til. Den flydende ø,  BioHaven®, har tætte 
fibre og en porøs struktur, hvori mikroorganismerne kan 
hæfte, og hvorfra planternes rødder kan danne et rodgardin. 
Opbygningen giver således optimale vilkår for mange gavn-
lige mikroorganismer. 

Når vandets partikler kommer i kontakt med rodgardinet, 
tilbageholdes de og sedimenteres (se ill. til højre). Andre 
partikler optages af rodgardinet og/eller nedbrydes af mik-
roorganismer som danner en biofilm. Organisk materiale 
fastholdt i biofilmen indgår i ferskvandets fødekæde. Rens-
ningsprocessen er opdelt ved at ca. 80% foregår i selve fly-
deøen med dens mikroorganismer og ca. 20% via plante-
optag.

Veg Techs flydende vegetation danner ramme for de na-
turlige processer fra vådområder på en unik og økonomisk 
måde. 

Rensningsprocesserne i den flydende vegetation bidrager 
til en naturlig og effektiv vandrensning af vådområder.

Forankring i søen
En rustfri krog med en fastgjort wire er placeret under 
flydeøen. Et anker (medfølger ikke) kan let fæstnes i wiren 
ved forankring.

Sæt sammen til større øer
Den flydende vegetation, BioHaven® kan nemt sættes sam-
men til større sammenhængende enheder, der er tilpasset 
det enkelte projekt.

Veg Techs planter
Vi baserer vores produktion i Sverige på frømateriale, der 
er tilpasset danske klimaforhold. Planter, der er velegnede 
til vandrensende formål, er bl.a.: Gul iris, nikkende star, 
vand-mynte, fladstrået siv, lyse-siv, langbladet ranunkel, 
grenet pindsvineknop, alm. mjødurt, alm. kattehale, 
tagrør og dunhammer.  
Læs mere i afsnittet Plugplanter til vandmiljøer.

Mikroorganismer
(Biofilm)

Sediment

Flydeø

Rødder

FLYDENDE VEGETATION

Art nr. Mål cm  
(b x l x h)

Areal Planter

9-15055 
9-15056 
9-15057

154 × 243 × 20  
245 × 305 × 20 
310 × 355 × 20

3,25 m² 
6,51 m² 
10,41 m²

78 stk.
157 stk. 
250 stk.

Produktinformation 

     Velafprøvet produkt fremstillet i USA. 

     Anvendt i over 10 år i klima, der svarer til i Norden. 

     Findes i naturlige og organiske former

     Øen leveres med forborede huller. 

     Plantning foregår nemt med Veg Techs plantemateriale.

Standardmodeller

Fakta

Vægt <45 kg/m²

Kg/m² 4 kg

Materiale PET-plast
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Unikt og robust planteformat
Maxiplugs er dyrket i kokosfibre og har en rodvo-
lumen på 1-1,3 liter. Kokosfibrene gør at der ikke 
tilføres jord til vandmiljøet ved plantningen. Til-

førsel af jord indebærer et overflødigt tilskud af næring som 
fremmer uønsket algevækst som ofte er et stort problem i 
bassiner og damme. Plantens størrelse og det veludviklede 
rodsystem i kombination med kokosfiberen gør at den kan 
plantes i grove materialer som sten og skærver. Her  kiles 
maxiplugplanten ned mellem stenene ved plantning. Den 
tåler desuden en placering i bredder med moderat bølgepå-
virkning og svagt strømmende vand.

1 Maxiplugs har et meget veludviklet rodsystem.

2 De store maxiplugs er robuste i udsatte områder og kan 
med deres veludviklede rodsystem klare kortere perioder 
med udtørring som i eksemplet vist til højre. En mindre plan-
te vil sandsynligvis hverken overleve selv en kortere periode 
med udtørring eller med for høj vandstand. 

3 Maxiplugs rodfæster sig hurtigt efter plantning.

4 Maxiplugs kan plantes i groft materiale som skærver eller 
søsten. Vigtigst er det, at de plantes i ret niveau i forhold til 
vandstanden. 

1

2

3 4

Plugplanter til vandmiljøer

Maxiplugs
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Mange arter til naturlige miljøer
Veg Tech har et stort sortiment af urteplugs til 
forskellige typer af vandmiljøer. Frø og moder-
planter til vores urteplugs er af provenienser fra 

det sydlige Sverige og dermed tilpasset det danske klima. I 
vores sortiment af urteplugs findes kun arter, der er naturligt 
hjemmehørende i Danmark. Vær opmærksom på, at nogle 
arter er mere udbredte end andre. Urteplugs leveres i bak-
ker á 40 stk.

Plantning
Det er vigtigt at hver art placeres rigtigt i forhold til middel-
vandstanden. I artslisten for urteplugplanter er påført om-
trentlig idealdybde for hver art. De fleste arter passer til om-
rådet omkring bredden, i fugtzone (F) og sumpzone (S) og   
det er også sådan, at fordelingen ser ud i naturen. 

Det kan være svært at plante urteplugs i vand. Der er ri-
siko for, at planterne ikke fæstnes ordentligt i bunden, og at 
de flyder op til overfladen efter plantning. Derfor er det en 
stor fordel, hvis der er mulighed for at sænke vandstanden 
en tid før plantning. Underlaget bliver herved mere stabilt, 
og planterne får lettere ved at fæstne sig. Efter plantning kan 
vandstanden langsomt hæves igen. 

Hvis der er risiko for at området, der skal tilplantes, 
udsættes for bølger eller strømmende vand, bør der vælges 
maxiplugplanter i stedet. 

En  generel beskrivelse af plantningens udførelse findes 
i afsnittet Hjemmehørende urter til bymiljø.

Urteplugs dyrkes i bakker á 40 stk. 

Før: Det letter plantningen, hvis vandstanden kan sænkes mid-
lertidigt, mens arbejdet står på. Planterne får desuden lettere ved 
at etablere sig i bunden. Når planterne er rodfæstede, kan vand-
standen igen langsomt forhøjes til det rette niveau.  
Efter: Planterne er fuldt etablerede i søen - et regnvandsbassin.

FØR OG EFTER...

Urteplugs plantes nemmest med planterør. Endnu lettere går det 
hvis man planter i fuldt dagslys.  

Veg Techs personale har lang erfaring 
med plantning.

Urteplugs til vandmiljøer

39

VEG TECH

Plugplanter til vandmiljøer



ARTSLISTE OVER MAXIPLUGS & URTEPLUGS

F 
Fuktzon

S 
Sumpzon
0-20 cm

G
Grunt vatten
20-40 cm 

D
Djupt vatten
40-100 cm 

Visse arter lagerføres i mindre mængder eller fremdyrkes på 
bestilling. Ønskes store mængder af samme art og vil man 
sikre levering til et planlagt projekt, anbefaler vi, at der be-
stilles ca. et år i forvejen. 

Maxiplugplanter 
Planterne leveres i bakker á 6 stk. med en rodvolu-
men på 1-1,3 liter. Maxiplugplantens rodsystem er 20 
cm dyb og 12 cm i diameter. Etableret i kokosfiber. 

 
        

Planterne leveres i bakker á 40 stk. med en rodvolu-
men på 93 cm3/plante. Plugplantens rodsystem er 9 
cm dyb og 4 cm i diameter. Etableret i jord.

 

Urteplugplanter

Alisma plantago-aquatica, vejbred-skeblad
Art nr:  M=2-10800,  U=2-10012 
Farve: hvid 
Blomstring: juni-sept 
Højde:  20-100 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G), 
 gruppedannende (B)

Maxi      Urt

Briza media, alm. hjertegræs
Art nr:  U=2-10045 
Farve: grøn (græs)
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-50 cm
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt

Calla palustris, kærmysse
Art nr:  M=2-10804 
Farve:  hvid
Højde:  15-35 cm 
Blomstring:  juni-juli
Øvrigt:  sumpzone (S)

Maxi 

Caltha palustris, engkabbeleje
Art nr: M=2-10805, U= 2-10053 
Farve: gul
Blomstring: april-juni 
Højde:  10-40 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)  
 

Maxi      Urt

Aster tripolium, strandasters
Art nr:  U=2-10038 
Farve: lilla
Blomstring: juli-sept 
Højde:  40-60 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), havstrand (H) 

Urt

Angelica sylvestris, alm. angelika
Art nr:  U=2-10022 
Farve: hvidrosa
Blomstring: juli-aug 
Højde:  100-200 cm
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt

Bolboschoenus maritimus / Schoeno-
plectus maritimus, strandkogleaks
Art nr: M=2-10801, U= 2-10044
Farve:  grøn (halvgræs)
Højde:  30-110 cm
Blomstring:  juli-sept
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G)

Maxi     Urt

Achillea ptarmica, nyse-røllike
Art nr:  U=2-10001 
Farve: hvid 
Blomstring: juli-august 
Højde:  30-60 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt

F = Fugtzone  B = Bestandsdannende
S = Sumpzone  H = Havstrand/maritimt miljø
G = Grundt/lavt vand
D = Dybt vand
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Anbefalet plantetæthed:
2 st planter/m² ved etablering af kraftigt voksende 
arter som tagrør, rørgræs etc.
3-5 planter/m² ved etablering med øvrige arter.

Anbefalet plantetæthed:
8-10 planter/m² ved etablering med urteplugs.



ARTSLISTE OVER MAXIPLUGS & URTEPLUGS

Carex acuta, nikkende star
Art nr:  M=2-10806, U= 2-10063  
Farve: mUrkgrøn (halvgræs)
Blomstring: juni-juli 
Højde:  30-120 cm 
Øvrigt:  sumpzone (S)

Maxi      Urt

Carex elata, stiv star
Art nr:  M=2-10808, U= 2-10067  
Farve: blågrøn (halvgræs) 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  30-120 cm
Øvrigt:  sumpzone (S)

Maxi      Urt

Carex nigra, alm. star
Art nr: M=2-10810, U=2-10070 
Farve: grågrøn (halvgræs)
Blomstring: juni-juli 
Højde:  10-50 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Carex panicea, hirse-star
Art nr:  M=2-10811, U=2-10072  
Farve: blågrøn (halvgræs)
Blomstring: maj-juli 
Højde:  15-50 cm
Øvrigt:  fugtzone (F)   

Maxi      Urt

Carex paniculata, top-star
Art nr: M=2-10812, U=2-10073 
Farve: mUrkgrøn (halvgræs)
Blomstring: maj-juni 
Højde:  50-100 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S) 
 

Maxi      Urt

Carex pseudocyperus, knippe-star
Art nr:  M=2-10813, U= 2-10074 
Farve: gulgrøn (halvgræs) 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  30-80 cm
Øvrigt:  sumpzone (S)

Maxi      Urt

Carex rostrata, næb-star
Art nr: M=2-10814, U=2-10077 
Farve: blågrøn (halvgræs) 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  25-100 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G)

Maxi      Urt

Carex vesicaria, blære-star
Art nr:  M=2-10815, U=2-10078 
Farve: grøn (halvgræs) 
Blomstring: maj-juni 
Højde:  30-90 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S) 

Maxi      Urt

Eleocharis palustris, alm. sumpstrå
Art nr: M=2-10816, U=2-10106 
Farve: mUrkgrøn (halvgræs) 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  10-60 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G) 

Maxi      Urt

Eriophorum angustifolium, smalbladet kæruld
Art nr:  M=2-10817, U=2-10109 
Farve: grøn (halvgræs),  
 hvide frøstande
Blomstring: april-juli 
Højde:  20-60 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S) 
 

Maxi      Urt

Glyceria fluitans, manna-sødgræs
Art nr:  M=2-10819,U=2-10135
Farve: hvidrosa
Blomstring: juni-juli 
Højde:  40-100 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S) 

Maxi      Urt

Eupatorium cannabinum, hamp-hjortetrøst
Art nr:  U=2-10112 
Farve: hvidrosa
Blomstring: juli-sept 
Højde:  30-150 cm
Øvrigt:  fugtzone (F) 

Urt

Cardamine pratensis, engkarse
Art nr:  U=2-10062 
Farve: hvid, rosa, lilla
Blomstring: maj-juni 
Højde:  10-50 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F)  

Urt

Geum rivale, eng-nellikerod
Art nr:  U=2-10130 
Farve: mUrkrUd, ljusgul
Blomstring: maj-juli 
Højde:  20-50 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F) 

Urt

Filipendula ulmaria, alm. mjødurt
Art nr: M=2-10818, U=2-10118 
Farve: hvid 
Blomstring: juni-aug 
Højde:  50-150 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S) 

Maxi      Urt

Glyceria maxima, høj sødgræs
Art nr: M=2-10820, U=2-10136 
Farve: grøn (græs)
Blomstring: juli-aug 
Højde:  90-250 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G)
 gruppedannende

Maxi      Urt
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Lysimachia vulgaris, alm. fredløs
Art nr: M=2-10830, U=2-10202 
Farve: gul 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  50-140 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)
 havsstrand 

Maxi      Urt

Lycopus europaeus, sværtevæld
Art nr:  M=2-10828, U=2-10199 
Farve: rød, hvid 
Blomstring: juni-sept 
Højde:  15-80 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Lythrum salicaria, alm. kattehale
Art nr: M= 2-10831, U= 2-10203 
Farve: rosarøda
Blomstring: juli-aug 
Højde:  40-150 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)
 havsstrand   

Maxi      Urt

Phalaris arundinacea, rørgræs
Art nr:  M=2-10836, U=2-10226 
Farve: gulgrøn (græs) 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  70-200 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S), lavt vand (G)
 gruppedannende

Maxi      Urt

Molinia caerulea, blåtop
Art nr:  U=2-10213 
Farve: blågrøn (græs) 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  40-150 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt

Myosotis scorpioides, eng-forglemmigej
Art nr:  U=2-10214 
Farve: blå
Blomstring: juli-aug 
Højde:  10-50 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt

Mentha aquatica, vand-mynte
Art nr:  U=2-10210 
Farve: rødlilla
Blomstring: juli-sept 
Højde:  20-70 cm 
Øvrigt:  sumpzone (S)

Persicaria amphibia, vandpileurt
Art nr: M=2-10835
Farve:  rosa
Blomstring:  juli-sep
Højde:  20-100
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G), dybt vand (D) 
 

Maxi 

Juncus conglomeratus, knop-siv
Art nr: M=2-10825, U=2-10165 
Farve: mørkgrøn (siv)
Blomstring: juni-juli 
Højde:  30-120 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Juncus effusus, lyse-siv
Art nr:  M=2-10826, U=2-10166 
Farve: grøn (siv) 
Blomstring: juni-aug 
Højde:  40-120 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)
 gruppedannende 

Maxi      Urt

Lychnis flos-cuculi, trævlekrone
Art nr:  U=2-10197 
Farve: rosa 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-70 cm 
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt

Juncus articulatus, glanskapslet siv
Art nr:  M=2-10824, U=2-10163 
Farve: brungrøn (siv) 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  30-70 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Juncus inflexus, blågrå siv
Art nr: M=2-10827, U=2-10168 
Farve: blågrøn (siv)
Blomstring: juli-aug 
Højde:  30-100 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Menyanthes trifoliata, bukkeblad
Art nr: M=2-10833
Farve: hvid-rosa  
Blomstring: maj-juli 
Højde:  10-40 cm 
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G)

Maxi 

Iris pseudacorus, gul iris
Art nr:  M=2-10823, U=2-10158 
Farve: gul 
Blomstring: juni-juli 
Højde:  50-120 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S), lavt vand (G)
 gruppedannende 

Maxi      Urt

Iris spuria, blå iris
Art nr: M=2-10852, U= 2-10159
Farve:  blå-lilla
Blomstring:  juni-juli
Højde:  30-90 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Maxi      Urt

ARTSLISTE OVER MAXIPLUGS & URTEPLUGS
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ARTSLISTE OVER MAXIPLUGS & URTEPLUGS

Phragmites australis, tagrør
Art nr: M=2-10837, U=2-10386 
Farve: grøn (græs)
Blomstring: aug-sept 
Højde:  100-400 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S), lavt vand (G), 
 dybt vand (D), gruppedannende, havstrand 

Maxi      Urt

Potentilla palustris, kragefod
Art nr:  M=2-10838, U=2-10249 
Farve: mUrkrUd
Blomstring: juni-juli 
Højde:  20-50 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S) 
 

Maxi      Urt

Scirpus sylvaticus, skov-kogleaks
Art nr:  M=2-10844, U=2-10279 
Farve: lysegrøn (halvgræs)
Blomstring: juni-juli 
Højde:  30-120 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Solanum dulcamara, bittersød natskygge
Art nr: M=2-10846, U=2-10318 
Farve: blålilla 
Blomstring: juni-aug 
Højde:  20-200 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Schoenoplectus lacustris, sø-kogleaks
Art nr:  M=2-10842,  U=2-10277 
Farve: grøn (halvgræs)
Blomstring: juni-juli 
Højde:  100-300 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G), dybt vand (D) 
 gruppedannende  

Maxi      Urt

Ranunculus lingua, langbladet ranunkel
Art nr: M=2-10840, U=2-10263 
Farve: gul 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  50-150 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S), lavt vand (G)

Maxi      Urt

Stachys palustris, kær-galtetand
Art nr:  M= 2-10848, U= 2-10321 
Farve: rosa
Blomstring: juli-sept 
Højde:  20-110 cm
Øvrigt:  fugtzone (F), sumpzone (S)

Maxi      Urt

Typha latifolia, bredbladet dunhammer
Art nr:  M=2-10850, U= 2-10340 
Farve: blågrøn (kaveldunsväxt)
Blomstring: juli-aug 
Højde:  100-200 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G) 
 gruppedannende 

Maxi      Urt

Typha angustifolia, smalbladet dunhammer
Art nr: M=2-10849, U=2-10339 
Farve: grøn (kaveldunsväxt)
Blomstring: juli-aug 
Højde:  100-200 cm
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G) 
 gruppedannende  

Maxi      Urt

Valeriana officinalis, hyldebladet baldrian
Art nr:  U=2-10347 
Farve: rosahvid 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  100-200 cm
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt

Scutellaria galericulata, alm. skjolddrager
Art nr:  M=2-10282 
Farve: blålilla 
Blomstring: juli-aug 
Højde:  10-50 cm 
Øvrigt:  sumpzone (S)

Urt

Ranunculus flammula, kær-ranunkel
Art nr:  U=2-10262
Farve: gul
Blomstring: juni-aug 
Højde:  10-40 cm
Øvrigt:  sumpzone (S) 

Urt

Schoenoplectus tabernaemon-
tani, blågrøn-kogleaks
Art nr: M=2-10843, U=2-10278
Farve:  blå-grøn (halvgræs)
Blomstring:  juni-aug
Højde:  50-200
Øvrigt:  sumpzone (S), lavt vand (G), dybt vand (D)  
 havstrand

Maxi      Urt

Veronica longifolia, langbladet ærenpris
Art nr:  U=2-10352 
Farve: blålilla
Blomstring: juli-aug 
Højde:  100 cm
Øvrigt:  fugtzone (F)

Urt
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PLUGPLANTER I FORSKELLIGE VANDMILJØER

Sø med jævn vandstand, kalkrigt vand
Art.nr Videnskabeligt navn Dansk navn F S G

2-10012 Alisma plantago-aquatica vejbred-skeblad G

2-10053 Caltha palustris engkabbeleje F S

2-10062 Cardamine pratensis engkarse F

2-10067 Carex elata stiv star S

2-10073 Carex paniculata top-star F

2-10078 Carex vesicaria blære-star S

2-10136 Glyceria maxima høj sødgræs S G

2-10158 Iris pseudacorus gul iris S G

2-10165 Juncus conglomeratus knop-siv F

2-10197 Lychnis flos-cuculi trævlekrone F

2-10203 Lythrum salicaria alm. kattehale S

2-10226 Phalaris arundinacea rørgræs S G

2-10228 Phragmites australis tagrør S G

2-10263 Ranunculus lingua langbladet ranunkel S

2-10249 Potentilla palustris kragefod F

2-10318 Solanum dulcamara bittersød natskygge F

Sø med jævn vandstand, kalkfattigt vand
Art.nr Videnskabeligt navn Dansk navn F S G

2-10053 Caltha palustris engkabbeleje F S

2-10070 Carex nigra alm. star F

2-10077 Carex rostrata næb-star S

2-10109 Eriophorum angustifolium smalbladet kæruld F S

2-10197 Lychnis flos-cuculi trævlekrone F

2-10202 Lysimachia vulgaris alm. fredløs F

2-10203 Lythrum salicaria alm. kattehale F S

2-10228 Phragmites australis tagrør S G

2-10249 Potentilla palustris kragefod F S

F 
Fuktzon

S 
Sumpzon
0-20 cm

G
Grunt vatten
20-40 cm 

Sø med varierende vandstand, kalkfattigt vand
Art.nr Videnskabeligt navn Dansk navn F S G

2-10022 Angelica sylvestris alm. angelika F

2-10053 Caltha palustris engkabbeleje F S

2-10063 Carex acuta nikkende star  S

2-10070 Carex nigra alm. star F

2-10106 Eleocharis palustris alm. sumpstrå S G

2-10118 Filipendula ulmaria alm. mjødurt F

2-10135 Glyceria fluitans manna-sødgræs S

2-10158 Iris pseudacorus gul iris S G

2-10163 Juncus articulatus glanskapslet siv F

2-10166 Juncus effusus lyse-siv F

2-10197 Lychnis flos-cuculi trævlekrone F

2-10199 Lycopus europeaus sværtevæld F

2-10202 Lysimachia vulgaris alm. fredløs F S

2-10203 Lythrum salicaria alm. kattehale S

2-10214 Myosotis scorpioides eng-forglemmigej F

2-10226 Phalaris arundinacea rørgræs S G

2-10228 Phragmites australis tagrør S G

2-10249 Potentilla palustris kragefod F

2-10262 Ranunculus flammula kær-ranunkel S

Sø med varierende vandstand, kalkrigt vand
Art.nr Videnskabeligt navn Dansk navn F S G

2-10022 Angelica sylvestris alm. angelika F

2-10053 Caltha palustris engkabbeleje F S

2-10063 Carex acuta nikkende star S

2-10072 Carex panicea hirse-star F

2-10106 Eleocharis palustris alm. sumpstrå G

2-10112 Eupatorium cannabinum hamp-hjortetrøst F

2-10136 Glyceria maxima høj sødgræs S G

2-10158 Iris pseudacorus gul iris S G

2-10163 Juncus articulatus glanskapslet siv F

2-10165 Juncus conglomeratus knop-siv F

2-10168 Juncus inflexus blågrå siv F

2-10197 Lychnis flos-cuculi trævlekrone F

2-10199 Lycopus europeaus sværtevæld F

2-10203 Lythrum salicaria alm. kattehale S

2-10210 Mentha aquatica vand-mynte S

2-10214 Myosotis scorpioides eng-forglemmigej F

2-10226 Phalaris arundinacea rørgræs S G

2-10228 Phragmites australis tagrør S G

2-10263 Ranunculus lingua langbladet ranunkel S

2-10279 Scirpus sylvaticus skov-kogleaks S

2-10321 Stachys palustris kær-galtetand F

F = Fugtzone, S = Sumpzone, G = Grundt/lavt vand
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Planter der modvirker erosion
Art.nr Videnskabeligt navn Dansk navn F S G

2-10063 Carex acuta nikkende star S

2-10077 Carex rostrata næb-star F S

2-10106 Eleocharis palustris alm. sumpstrå G

2-10135  Glyceria fluitans manna-sødgræs S

2-10136   Glyceria maxima høj sødgræs S

2-10158   Iris pseudacorus gul iris S G

2-10165 Juncus conglomeratus knop-siv F

2-10166 Juncus effusus veketåg F

2-10226  Phalaris arundinacea rørgræs S

2-10228 Phragmites australis tagrør S G

2-10277  Schoenoplectus lacustris sø-kogleaks S G

2-10279 Scirpus sylvaticus skov-kogleaks S

2-10321 Stachys palustris kær-galtetand F

2-10339 Typha angustfolia smalbladet dun-
hammer

S G

2-10340 Typha latifolia bredbladet dun-
hammer

S G

Pryddamme
Art.nr Videnskabeligt navn Dansk navn F S G

2-10012   Alisma plantago-aquatica vejbred-skeblad G

2-10045 Briza media alm. hjertegræs F

2-10053 Caltha palustris engkabbeleje F S

2-10062 Cardamine pratensis engkarse F

2-10067 Carex elata stiv star S

2-10073 Carex paniculata top-star F

2-10074 Carex pseudocyperus knippe-star S

2-10112 Eupatorium cannabinum hamp-hjortetrøst F

2-10158   Iris pseudacorus gul iris S G

2-10165 Juncus conglomeratus knop-siv F

2-10197 Lychnis flos-cuculi trævlekrone F

2-10202   Lysimachia vulgaris alm. fredløs F S

2-10203 Lythrum salicaria alm. kattehale F S

2-10213 Molinia caerulea blåtop F

2-10214 Myosotis scorpioides eng-forglemmigej F

2-10249 Potentilla palustris kragefod F S

2-10263   Ranunculus lingua langbladet ranunkel S

2-10282   Scutellaria galericulata alm. skjolddrager S

2-10339   Typha angustifolla smalbladet dun-
hammer

S G

2-10347 Valeriana officinalis hyldebladet baldrian F

Planter til vandrensning
Art.nr Videnskabeligt navn Dansk navn F S G

2-10012   Alisma plantago-aquatica vejbred-skeblad G

2-10063   Carex acuta nikkende star S

2-10136   Glyceria maxima høj sødgræs S G

2-10158   Iris pseudacorus gul iris S G

2-10165   Juncus conglomeratus knop-siv F

2-10166   Juncus effusus lyse-siv F

2-10210   Mentha aquatica vand-mynte S

2-10214   Myosotis scorpioides eng-forglemmigej F

2-10226   Phalaris arundinacea rørgræs S

2-10228   Phragmites australis tagrør S G

2-10277   Schoenoplectus lacustris sø-kogleaks S G

2-10339   Typha angustfolia smalbladet dun-
hammer

S G

2-10340   Typha latifolia bredbladet dun-
hammer

S G
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