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Veg Tech

Staudemåtter
Montering- og plejeanvisning

Staudemåtter
Arealet være fri for flerårig rod-ukrudt som f.eks. kvik-
græs og tidsler, for at få det bedste resultat.
I de fleste tilfælde bør underlaget /jorden komplette-
res med 50-100 g/m² langtidsvirkende gødning (kom-
mer an på hvor godt gødet jorden er i forvejen) Under-
laget skal være jævnt sådan at staudemåtterne får god 
jordkontakt ved udlægningen.

Foranstaltninger mod ukrudt
Jord med ukrudtsproblemer kan imødekommes ved 
at læggen en ukrudtshæmmende fiberdug på jor-
den. Her skal man være omhyggelig med at fiberdu-
gen overlapper ordentlig i samlingerne. Det er bedst 
hvis de sys sammen med en speciel symaskine som 
man kan leje hos Veg Tech. En ukrudtsfri jordblanding 
påføres derefter ovenpå fiberdugen. Jord med ukrudt 
kan også i forberedes i forvejen ved at dækkes jorden 
med en uigennemsigtig fiberdug i to år inden monta-
gen.Staudemåtter håndteres bedst af 1-2 personer.

Udlægning af staudemåtter Pasning og pleje
De jorddækkende arter har gennem sin måde at 
vokse på en ukrudtshæmmende  effekt. Der findes 
dog en risiko for at uønsket vegetation kan etablere 
sig, hvis vegetationen er mere svagt voksende i nog-
le områder. Ukrudtsrisikoen er normalt størst i randzo-
ner, hvor staudemåtterne støder op mod andre area-
ler. Evt. ukrudts skal fjernes så hurtigt som muligt. Når 
den jorddækkende vegetation er etableret vil det være 
nødvendigt med vanding under meget tørre forhold- 
og længerevarende tørke. 

Gødskning 
Gødskning hvert andet år med langtidsvirkende gød-
ning (ca. 30 g/m²)

Vand er vigtigt
Efter udlægning vandes arealet rigeligt. I de første 
uger efter montagen, skal måtterne vandes igennem 
så der trænger vand ned under måtten. Efter et stykke 
tid kommer de nye rødder til at søge ned i jorden og 
behovet for vanding aftager. Vi anbefaler vanding i de 
første 2 sæsoner.

• Læg måtterne tæt kant mod kant ovenpå det 
forberedte underlag. 

• Det er vigtigt at måtterne får god jordkontakt 
ved udlægning og at yderkanterne dækkes godt 
for at forhindre udtørring.

• Staudemåttens jordniveau og det omgivende 
jordniveau skal være på linie.

• Hvis staudemåtterne placeres på skråninger el-
ler udsættes for stærk vind, bør den forankres 
med træpæle.

• Efter udlægning vandes arealet godt.  De første 
uger efter montagen er det vigtigt at måtterne 
bliver vandet hvis det er tørvejr.

Montage på mager, ukrudtsfri underlag 

30-50 mm Staudemåtte

God ukrudtsfri jord  

Montage på jord med ukrudt

30-50 mm Staudemåtte

200 mm ukrudtsfri jord

Ukrudtshæmmende fiberdug

Eksisterende jord   


