
Integrer naturen i vores tætbebyggede  

områder og lad den biologiske  

mangfoldighed finde plads i byen. 

Fordele ved biotoptage

BIOTOPTAGE
Veg TechØger den biologiske mangfoldighed og forsinker afstrømning af regnvand

Understøtter biologisk mangfoldighed 

Yngleplads og bestøvende insekter  

Rekreativt område for beboerne 

Velafprøvede systemer 

Minimalt plejebehov 

Afvandingen formindskes

Flere muligheder
Veg Techs produkter til biotoptage kan blive en del af miljø-
certificeringen af en bygning. Man kan opbygge et biotoptag 
med forskellige planter/biotoper efter eget artsvalg og design. 
På disse arealer kan anlægges forskellige arter/biotoper af Veg 
Techs Færdige Eng og Sedum-Urt-Græs måtter.
Andre insektlokkende detaljer, som kan monteres, er sten, gam-
le træstykker og insekthoteller, som gør, at vild bier, hvepse, 
humlebier og andre bestøvere kan finde føde og levesteder. 
Man kan også vælge at kombinere biotoptag og almindelige 
sedumtage.
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Systemopbygning og produkter

Inden montering rengøres taget. Rodspærrefolie udlægges, hvis ikke overpap-
pen i sig selv er rodfast. Dernæst lægges dræn-
lag og vandholdende lag (Grodan).

Taghavejord placeres ovenpå det 
vandholdende lag.

Montering af biotoptag

1 2 3

Opbygning: Bygghøjde (mm)

1 Urteplugplanter -

2 Træ -

3 Stenbunke -

4 Insekthotel -

5 GardLiner -

6 Sedummåtte 30

7 Færdig Eng 40

8 Sedum-Urt-Græs 30

9 Tagjord ca 40-160

10 Grodan PP el. TT 100/40 40

11 Nophadrain 220 11

12 Rodspærrefolie 0,8

13 Tag Rådfør med tagleverandør

Veg Tech tilbyder velafprøvede produkter og systemopbyg-
ninger, som monteres og anlægges på færdig tag. Alt fra dræn-
plade og sikker opbygning til egen avl af hjemmehørende plan-
ter og måtter.

Det præcise jordlag i opbygningen tilpasses valget af planter og 
den aktuelle tagflade.
Anbefalet taghældning 0-5°.

Eksempel på opbygning

Din leverandør af tagmateria-
ler kan rådgive omkring valg 
af tagmembranløsninger. Vi 
leverer og monterer ovenpå 
godkendt vandtæt tagpap 
eller tagdug.

13. TAG

Rodspærrefolie anvendes un-
der vegetationsopbygninger, 
hvor der ikke er lagt rodfast 
tagpap.  

12. WSB 80 - Rodspærrefolie   

Veg Tech tilbyder et stort 
udbud af urteplugplanter til 
forskellige miljøer. Planternes 
specielle krav afgør hvordan 
opbygningen skal dimensio-
neres.

1. URTEPLUGPLANTER

Træstykker fremmer træbo-
rende insekter, laver, mosser 
og forskellige svampe. 

2. TRÆSTYKKER

Sten fremmer laver og mos-
ser. De åbne sandarealer er 
til insekter som graver boer 
deri. F.eks. Humlebier og 
jord-hvepse.

 3. STEN
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Arealerne beplantes og vandes. Tre uger efter montering. 10 måneder efter montering.

4 5 6

Drænplade som klarer 
høj trykbelastning og 
beskytter taget mod slid 
og mekaniske skader.

Vandholdende lag med meget 
høj vandkapacitet og minimal 
byggehøjde og vægt. 

Speciel tagjord der er blan-
det til arealer  med specielle 
behov. Jordens sammensæt-
ning giver en forbedret vand-
holdende evne og derved en 
lavere vægt.

9. TAGHAVEJORD

Vegetationen består af tørketå-
lende urter, græs og sedumarter.

8. SEDUM-URT-GRÆSMÅTTE

Vegetationen består af tørke-
tålende mosser og sedumarter. 

6. SEDUMMÅTTE

Vegetationen består af 
frøsåede urter og græs med 
hjemmehørende arter. Pro-
duceres på en stærk måtte af 
kokos. Lavt plejebehov.

7. FÆRDIG ENGMÅTTE

10. GRODAN - vandholdende bats 11. ND 220 - drænplade

4. INSEKTHOTEL

Anvendes til at indramme 
og separere forskellige 
materialer på taget.

5. GARDLINER - kantskinne



Veg Tech

Forslag til biotoper

Tør Havstrandeng 
Tørre havstrandenge er en kystnær biotop som findes på solåbne næringsfat-
tige og sand-grus marker. Biotopen er mere eller mindre et lukket område 
med en mangfoldighed af urter og græs. Ca. 15 % af arealet består af åbne 
sandarealer, enkelte træer og buske kan forekomme. For at fungere på langt 
sigt, er det vigtigt med pleje, der holder indvækst af uønskede arter tilbage. 
 
 

Karakterplanter:

 Carex arenaria 
 Festuca ovina 
 Galium verum 
 Hieracium umbellatum
 Jasione montana 
 Thymus serpyllum 
 Viola tricolor

sand-star
fåresvingel 
gul snerre 
smalbladet høgeurt 
alm. blåmunke 
smalbladet timjan 
alm. stedmoderblomst.

Øvrige planter:

 Achillea millefolium  
 Agrostis capillaris 
 Ammophila arenaria  
 Antennaria dioica 
 Anthoxanthum odoratum 
 Armeria maritima 
 Bromus hordeaceus 
 Campanula rotundifolia
 Centaurea jacea 
 Dianthus arenarius  
 Dianthus deltoides 
 Festuca rubra 
 Leymus arenarius  
 Linaria vulgaris

alm. Røllike 
alm. hvene 
sand-hjælme 
alm. kattefod 
vellugtende Gulaks 
engelskgræs 
blød hejre 
liden klokke 
alm. klopurt
sandnellike 
bakkenellike 
rød hvene 
alm.marehalm 
alm. torskemund

 Lagervare 
 Bestillingsvare

Tørre heder 
Tørre heder er en ris-lignende biotop med relativ stort indslag af lyng (Caluna 
vulgaris). Disse heder findes på sol-åbne, næringsfattige og ofte på sand/grus-
rige arealer. Lyng udgør min. 10% og max 50% af arealet. Mindst 10% af arealet 
består af åbne sandarealer. Max 30% af arealet dækkes af træer og buske. 
For at fungere langsigtet er det vigtigt med pleje, som mindsker indvæksten af 
vegetationen.

Karakterplanter:

 Arctostaphylos uva-ursi 
 Calluna vulgaris 
 Deschampsia flexuosa 
 Festuca ovina
 Vaccinium vitis-idaea

hede-melbærris 
lyng 
bølget bunke
fåresvingel
tyttebær

Øvrige planter:

 Antennaria dioica 
 Blechnum spicant 
 Carex binervis
 Carex pilulifera
 Carex panicea 
 Danthonia decumbens 
 Empetrum nigrum
 Erica cinerea
 Erica tetralix
 Galium saxatile
 Genista anglica
 Genista pilosa 
 Hypericum pulchrum
 Juniperus communis
 Lotus corniculatus 
 Luzula congesta 
 Molinia caerulea
 Pilosella officinarum 
 Potentilla erecta 
 Pulsatilla vulgaris
 Succia pratensis 
 Trientalis europea
 Vaccinium myrtillus

alm. kattefod 
alm. kantbregne 
stjernestar
pillestar
hirsestar 
alm. tandbælg 
alm. revling
grå-lyng
klokkelyng
lyng-snerre
engelsk visse
håret visse 
smuk perikon
alm. ene
alm. kællingetand  
håret frytle
alm. blåtop
håret høgeurt 
tormentil 
opret kobjælde
alm. djælvelsbid
alm. skovstjerne 
blåbær
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Vi arbejder med vegetationsteknik, hvor vegetation og teknik i forening anvendes til at begrønne 
bymiljø og løse tekniske problemer omkring håndtering af regnvand og plante-etablering på 
steder med vanskelige vækstvilkår og fx erosion og slitage.Med smarte vegetationssystemerkan 
man forsinke afstrømningen og øge fordampningen og derved aflaste kloaksystemet.

Om Veg Tech
Veg Tech blev etableret i 1987 og vores komplette vegetationssystemer anvendes til forskellige 
varianter af tagvegetation, taghaver, trafikmiljøer, LAR-anlæg og parker. De præfabrikerede ve-
getationsmåtter der produceres lokalt på egne arealer i det sydlige Småland. 

Entreprenørarbejde 
Vi tilbyder montagearbejde af vore egne produkter og systemer. Vore montører har lang erfaring 
og er sikkerhedsuddannet.

Hvad gør Veg Tech?


