
Færdig søbred
Bredmåtten er en præfabrikeret plantemåt-
te med forskellige blandinger af planter, som 

findes i den danske natur i bred-/fugtigbund-/vand-
miljøer. Planterne er dyrket i en organisk måtte af ko-
kosfiber, som nedbrydes i naturen efter nogle år. De 
velvoksne planter gør sammen med den stærke kokos-
måtte, at måtterne kan 
etableres selv på bredder med bølgepåvirkning og 
strømmende vand. Bredmåtten indeholder ingen jord. 
Man undgår således at tilføre unødig næring til vand-
miljøet.

Forskellige modeller
Bredmåtten produceres i forskellige plantesammen-
sætninger og størrelser. Artskombinationerne er sam-
mensat til forskellige vækstforhold som fx vandstand, 
strømforhold, næringsstof- og lysforhold og kombina-
tionerne kan fx være specielt egnede til vandrensning, 
prydbeplantning med særlig mange blomster eller til 
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 vandanlæg og mod erosion, mens de små mått-
ter 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 algevæksten  
i søer i fx i parker på friarealer og golfbaner. 

Enkel og hurtig montering og minimal pleje.

Prydværdi og ”færdigt look” fra dag ét. 

Anvendelsesområder og fordele
Veg Techs bredmåtte anvendes langs søer 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

Bredmåtte - S3      
Artikelnr: 1-11074 
Mål: 1 × 2m

Vækstforhold:
Universalmåtte med blomstrende, robuste arter. 
Monteres på 0-20 cm vand

Eksempel på anvendelse: 
LAR- og regnvandsbassiner, prydbeplantning, 
forebyggelse 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 blåtop

Myosotis scorpioides eng-forglemmigej

Scirpus sylvaticus skov-kogleaks

Scutellaria galericulata Alm. skjolddrager

Bredmåtte - S4      
Artikelnr: 1-11076 
Mål: 1 × 2m

Vækstforhold:
Kraftigtvoksende robuste arter.  
Monteres på 20-40 cm vand

Eksempel på anvendelse:
Vandrensning, regnvandsbassiner, 
efterpoleringsdamme.

Arter:

Carex sp. star

Filipendula ulmaria alm. mjødurt

Iris pseudacorus gul iris

Lythrum salicaria L. alm. kattehale

Phragmites australis tagrør

Schoenoplectus lacustris sø-kogleaks

Typha sp. dunhammer

Bredmåtte - S6 NY       
Artikelnr: 1-11071 
Mål: 1 × 2m

Vækstforhold:
Prydbeplantning eller forebyggelse af erosion. 
Monteres på 20-40 cm vand

Eksempel på anvendelse:
Til regnvandsbassiner. Retablering af vandlinje.

Arter:

Alisma plantago-aquatica              vejbred-skeblad

Butomus umbellatius                   brudelys

Calla palustris                              engkabbeleje

Lycopus europaeus                     sværtevæld

Mentha aquastica                        vand-mynte

Menyanthes trifoliata                   bukkeblad

Persicaria amphibia                     vandpileurt

Ranunculus lingua                       langbladet ranunkel

Sparganium erectum                   pindsvineknop

Stachys palustris                         kær-galtetand
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Bredmåtte - M1     
Artikelnr: 1-11044
Mål: 0,4 ×1,2 m

Vækstforhold:
Blomstrende, lavtvoksende arter. 
Monteres på 0-20 cm vand

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

Scutellaria galericulata Alm. skjolddrager

MODELLER AF BREDMÅTTER

Bredmåtte - S5       
Artikelnr: 1-11075 
Mål: 1 × 2m

Vækstforhold:
Salttolerante planter.  
Monteres på 0-20 cm vand

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 kogleaks

Veronica longifolia langbladet ærenpris

Bredmåtter passer til vores flydende øer.

Blomstrende vandvegetation tiltrækker insekter. 

Nyproducerede bredmåtter
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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 erhvervsområde 
etableret på bar mark ved Vejle. 
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Strandmatta Förankringsfäste i trä

2 m

1 m

MONTAGE AF BREDMÅTTER

Levering
De store bredmåtter leveres på specailpaller og kan flyttes 
kortere strækninger af to personer. Ved længere stræk-
ninger anbefales læssemaskine eller lignende. Bred-
måtterne kan også trækkes kortere strækninger på 
vandet, da de flyder på overfladen. De små modeller 
leveres på EUR-paller og kan løftes og placeres på 
voksestedet 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 hvordan 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 middelvandstan-
den 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 middel-
vandstanden er tydeligt markeret, så bredmåtterne 
placeres korrekt. Efter montering kan vandstanden 
så langsomt hæves igen. 

3. Underlaget, hvor bredmåtterne placeres, jævnes ud 
og sten og rødder, som stikker op, fjernes. Bred- 
måtten 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 omgivelserne. For at opnå et  
pænere resultat i fx prydplantninger kan man også 
fylde op med lidt af det eksisterende bredmateriale 
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, bør 
nettet lægges ud først og fastgøres så det rækker ca. 
20 cm ind under bredmåtten. 

2. Fastgørelse på bredder med bølge- og strømpå-
virkning 
Bredmåtten fæstnes i underlaget ved hjælp af Veg 
Techs forankringsspyd i træ. Vi anbefaler et spyd pr. 
løbende meter i hver side af måtten. figur 3. Spydde-
ne trykkes gennem maskerne i måttens kokos- 
armering og slås ned i jorden med en muggert. 
I de fleste tilfælde vil denne forankring række, men 
ved stor bølge- og strømpåvirkning trækkes desu-
den et reb af kokos på kryds mellem forankrings-
spyddene jfr. figur 3. Forankringsspyddene har  
forborede huller til 4-tommer søm. De tværgåen-
de søm forhindrer kokosrebet i at glide af og holder 
måtten nede. Hvis underlaget er meget hårdt eller 
hvis der er en gummidug eller bentonitmembran 
i bunden, kan træspyd ikke bruges. I disse tilfælde 
kan måtten fikseres ved at der lægges sand eller 
sten oven på 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 vandkontakt, 
så måtten skal placeres i det rette niveau i forhold til mid-
delvandstanden.

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

Fastgørelse på bredder uden bølge- og strømpåvirkning
I små søer kan bredmåtterne oftest lægges løst direkte på 
det forberedte underlag. Efter kort tid vokser rødderne ned 
gennem i underlaget og forankrer bredmåtten. I søer med 
høje krav til det æstetiske udtryk kan en let påfyldning med 
fx søsten omkring bredmåtten hjælper til at skjule måttens 
kokosarmering, indtil planterne er helt udvoksede. 
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