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Veg Tech

Levering
Bredmåtterne leveres på paller. De kan over kortere  
strækninger flyttes af 2 personer. Ved længere flytning  
over større afstande skal truck eller modsvarende benyttes.  
De kan bugseres over begrænsede strækninger i vandet. 
 
Forarbejde

1. Det er vigtigt at bredmåtterne placeres i korrekt niveau 
ift middelvandstanden. Se figurer herunder som  
illustrerer hvordan bredmåtten bør placeres i forhold  
til hældninger og middelvandstand.  
Hvis montagestedet er nyanlagt, kan det være klogt  
at vente, til man har observeret middelvandstanden  
over en længere periode.

2. Hvis der er mulighed for at sænke vandstanden nogen 
dage før montagen, lettes arbejdet ved selve montagen. 
Specielt hvis montagestedet er med løse sten eller  
leret underlag. Det er vigtigt at middelvandstanden  
er tydeligt markeret så bredmåtterne placeres korrekt. 
Efter montagen kan vandstanden langsomt hæves til 
normalvandstand.

3. Hvis det er muligt så jævn arealet ud hvor  
bredmåtten skal monteres. Bredmåtten lægges  
direkte ovenpå undelaget. I søer med store krav til  
estetik, fra start, kan bredmåtten graves 20 cm ned i  
underlaget og den vil umiddelbart smelte ind i det  
omgivende areal. Man kan endda efterfylde med lidt  
af det opgravede omkring måtten.
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Montage - fastgørelse
1. Bredmåtten lægges parallelt med vandkanten og i  

korrekt niveau i forhold til normalvandstand. Se figur 1-3.

2. Bølger eller strømmende vand. 
Bredmåtten fæstes i underlaget ved hjælp af træspyd. 
Vi anbefaler 1 træspyd/lbm på hver side. Træspyddene 
føres gennem maskerne i bredrullens kokosarmering 
og slås ned i jorden med en mukkert. Hvis underlaget 
er meget hårdt eller det er en gummidug, kan træspyd 
ikke anvendes men istedet må man fiksere måtterne 
med sten.

3. Uden bølger og strømmende vand.
I mindre søer kan bredmåtten i de fleste tilfælde lægges 
løst direkte ovenpå det forberedte underlag. Rødderne 
kommer hurtigt til at vokse ned i undelaget og derved 
fastgøre bredmåtten. I søer med høje krav til estetik, kan 
en let efterfyldning med natursten/ral omkring bred-
måtten hjælpe til med at skjule kokosarmeringen indtil 
planterne er fuldt etableret.

Figur 1: Bredmåtten fastgøres i skrænten med træspyd. 
Bredmåttens vegetation er afhængige af kontinuerlig 
adgang til vand og måtten skal derfor monteres  
på korrekt niveau i forhold til midelvandstanden.

Figur 2: På stejle skrænter kan bredmåtten monteres på en 
hylde som f.eks. opbygges med grov makadam eller søsten.

Figur 3: I partier der er udsatte for bølger eller  
strømmende vand, forankres bredmåtten med træspyd.  
Er bølgepåvirkningen kraftig kan forankringen  
forstærkes ved hjælp af kokosreb der placeres på kryds  
mellem træspyddene.
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Bredmåtte
Montering- og plejeanvisning

PLEJE

For at fremme bredmåttens/rullens vegetation og  
holde den fri for uønsket vækst af alger, kan man ved  
behov nedklippe vandkantens vegetation. Intervallet  
for klipning vil afhænge af hvor hurtig tilvæksten er.  
Klippehøjde bør være ca. 10-20 cm over vandlinie.  
Afklippet skal fjernes. Hvis det er muligt anbefales  
det at gøre det 1 gang årligt (tidlig forår/sen efterår) 
Indvækst af uønskede vegetation som f.eks. birk og  
pil fjernes løbende.

Bredmåtte    Træspyd
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