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Färdig gräsmatta
Mjuk, tät och grön, snabbt och enkelt!



Planering
Underlaget skall planeras och 
stabiliseras före läggning och vara 
stabilt, varvid vältning kan vara 
nödvändig. Lämpligt är då att 
använda en gal lervält. 

All noggrannhet vid planering gör 
att du undviker framtida sättningar. 
Tänk på att mat tans tjocklek är 
2 cm. 

Det är viktigt att det bearbetade 
underlaget är fuktigt vid läggning så 
förbered och preparera några dagar 
i förväg och bevattna därefter ytan 
så att jorden är fuktig vid läggning.  
Var försiktig med ler haltig jord så att 
den inte är allt för våt och därmed 
riskerar att packas.

Preparera underlaget 
Grundgödsla med NPK 11-5-18 eller 
något likvärdigt. Ett grovt riktmärke 
är 10-15 kg/100 m2. Gödningen 
brukas ner ca 15 cm i jorden. 

Består underlaget av sandjord bör
du tillföra mullämnen i form av torv-
mull. Består underlaget av lera är 
det sand som gäller. Mängden kan 
variera, men ett lager om 5-10 cm 
av endera slaget. 

När gödning och jordförbätt rings-
medel är på plats skall alltsammans 
blandas väl. Använd en jordfräs och 
bearbeta jorden väl på 10-15 cm 
djup. 

Tips & råd 
Inför läggning och under etableringstiden



Kvalitet från 
odling...

Hantering
Man bör eftersträva så kort tid 
som möjligt mellan upptagning och 
läggning. Skulle väntetid uppstå 
under varm väderlek, placerar 
rullarna i skuggan eller på ett svalt 
ställe.  

OBS! rullarna får ej bevattnas på 
pallen eller övertäckas. 

Det är viktigt att underlaget är fuktigt 
före läggninge, bevattna underlaget 
i god tid före leve rans. 

Läggning 
Mattan lägges i tegelstenför band. 
Börja med en rak kant och kratta 
lätt före utrullning av mattan. Undvik 
fotavtryck ge nom att arbeta från 
den redan lagda mattan eller lägg 
en planka eller skiva att gå på. Skär 
med en kniv eller en vass spade och 
gör skarvarna så täta som möjligt.  
Välta omedelbart efter läggning 
och vattna därefter generöst.

...till läggning



gödsel som är ett långtidsverkande 
gödselmedel som även bidrar till att 
motverka uppkomst av mossa och 
ger mindre miljöpåverkan. 
3 kg/100 m2, 2-3 ggr/växtsäsong.

Information om mattan 
* Produktionen av färdig gräs matta
står under noggrann ob servation 
från sådd till skörd. 

* Sorterna som ingår i de olika 
blandningarna är noga utvalda 
och endast de bästa sorterna för 
ändamålet används. Blandningen 
Villa/Sport är sådd med 70% ängs-
gröe och 30% rödsvingel. 

* Under produktion anpassas 
ogräsbekämpning, gödsling 
och bevattning efter behov och 
gräsmattan klipps regelbundet. 

* OBS! Färdig gräsmatta 
             är en färskvara.

Skötsel under etablering 
Håll mattan fuktig, men ej 
dränkt, speciellt under de två 
etableringsveckorna då mattan 
är extra känslig men även senare 
beroende på väderlek.
Undvik även att belasta mattan 
under denna period. 

Första klippningen görs när gräset 
nått en höjd av 60-70 mm. Håll 
därefter en klipphöjd på 30-40 mm.

Efter 3-4 veckor skall gräsmattan
övergödslas med kvävegödsel-
medel typ NPK 21-3-10 eller 
likvärdigt. Beräkna 2,5-3 kg/100 m2.

Skötsel efter
etableringsperioden 
Den färdiga gräsmattan skall efter 
etablering ha normal skötsel. 
Kontinuerlig klippning och för att 
undvika skador samla alltid upp 
klippet. Gödsling under hela växt-
säsongen, bör bl.a. göras för att 
mattan skall behålla sin gröna färg. 
Använd Skånefrös Brilliant gräs-
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