Skogsmattan
Miljövänlig, enkel och lättskött

Skogsmattan passar väl in i den svenska
naturen och är ett bra alternativ för den
som föredrar en naturlig omgivning.
Skogsmattan är odlade, färdiga mattor med arter
anpassade efter skandinaviska klimatförhållanden. Att
skörda mattorna direkt från skogen skadar inte naturen. Tvärtom, det är ett sätt att ta tillvara på skogens
fauna. Det är främst i områden där skog avverkas som
mattorna skördas.

Mattorna kan installeras ovanpå befintlig skogbotten, lera
eller stenbotten.
Vid installation ska geotextil eller Plantex® Gold användas
som bottenlager, över denna läggs ett lager med mager jord,
alternativt sand eller surjord, på minst 150 mm.

Installation
• Rensa eventuellt ogräs på ytan. Rulla ut geotextil eller Plantex® Gold. Det är viktigt att inte bespruta marken med några
kemikalier. Tillsätt 15-20 cm mager jord, alternativt sand eller
surjord.
• Transportera eller lyft mattan till installationsplats med lämplig
maskin eller annat hjälpmedel. Tryck kanterna tätt intill varandra,
för att undvika glapp. Blir det glapp finns det en risk för att de
inte att kan växa samman och/eller att de kan torka ut.
• Inspektera mattans form innan den läggs på plats, för att passa
ihop den med resterande mattor.
• I fall att mattorna behöver delas eller skarvas, kan en längre kniv
(tex. isoleringskniv) användas.
• Komprimera ut luften mellan mattan och underlaget med
gräsvält eller dylikt.
• Skogsmattor kan installeras i brant lutning, då används
träpinnar eller träspett för att fästa mattorna och undvika att de
flyttar sig. Samt för att mattans rötter ska växa och etablera sig
ordentligt.

• Efter korrekt installation kräver skogsmattan minimalt med
underhåll.
• Vattning är mycket viktigt. Detta behövs för att rötterna ska
växa ordentligt och acklimatiseras sig till den nya växtplatsen.
Vattna skogsmattorna den första växtsäsongen, kommande
säsonger kan vattnas de vid behov, främst under längre torra
perioder.
• Löv, grenar, kottar, eller annat från omgivningen som blåser
in kan ligga kvar. Växer det ogräs i skogsmattorna ska det
plockas bort.
• Önskas annan vegetation blandas in i skogsmattan passar
bl.a. Rhododendron, hortensia, azalea med flera. Det finns
många växter som gillar sura markförhållanden.

• Mått: 1,7 x 2,2 meter
• Innehåller mångsidiga växter: blåbär, lingonbär,
ljung, mossa, lav, kråkbär
• Efter skörd kapas mattorna och rullas ihop
• Förvaring av mattorna i upptill en vecka på pall
beroende på vädret och temperaturer
• Passar bra i halvskuggiga områden
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