SKOGSMATTA
Skogsmattan passar in i den nordiska naturen!
Om man föredrar naturlika omgivningar är skogsmattan ett bra
alternativ.
Skogsmattan lyfts i de finska skogarna. Mattan kan innehålla
blåbär, lingon, mjölon, lavar, kråkbär, ljung, mossa etc...
Skogsmattan används för att återställa skadade gårdsområden
eller på ställen där man vill få en skogslik miljö. Mattan trivs bäst i
halvskugga/skugga. Beroende på växtplatsens förutsättningar
kommer vissa av arterna att utvecklas bättre än andra.
Att skörda mattorna direkt från skogen skadar inte naturen,
tvärtom, man tar tillvara på skogens fauna. Det är främst i
områden som annars skulle förstöras genom
avverkning/byggande, som mattorna skördas.

Så här anlägger
du skogsmattan:
- Avlägsna allt eventuellt ogräs från den
aktuella ytan och jorden. Jämna ut och
komprimera väl.
-Vid behov, rulla ut geotextilen/
ogräsduken. Det är viktigt att inte
bespruta marken med några kemikalier!
Tillsätt 10–15 cm mager jord, jämna ut
och komprimera. Vattna underlaget.

Man kan anlägga mattorna direkt ovanpå en gammal skogs-, lereller sandbotten. Ytan bör vara väl tilljämnad. Om jorden är
väldigt torr behöver man blanda upp den med ca 15–20% torv.
Om bottenjorden inte lämpar sig för skogsmattan eller innehåller
mycket ogräs, används en geotextil/ogräsduk i botten och sedan
ett magert jordlager, alt. sand- eller surjord, min. 10 cm ovanpå
det.
Efter en korrekt anläggning, samt bevattning under de första
säsongerna, kommer det inte att krävas särskilt mycket underhåll.
På en tak/däckträdgård anläggs mattan alltid ihop med
bevattningssystem.

- Kontrollera åt vilket håll rullen öppnar sig så du genast får den på rätt plats. Observera att rullarna
kan krympa under transporten, stretcha ut dem ordentligt till sin fulla storlek igen vid anläggning.
-Skogsmatta-rullarna kan vara ganska tunga, och speciellt vid större ytor rekommenderas
maskinhjälp. Avlastningen från transporten kan göras t.ex med gafflar/grip. En duktig förare kan
använda gafflarna/gripen både för flyttande och utrullande av mattorna. Rullarna kan med fördel
delas med hjälp av motorsåg. Om man behöver dela mattorna
för hand, kan en längre kniv, t.ex. ”isoleringskniv” användas.
-Slutfinishen bör alltid göras för hand. Använd ett lämpligt
verktyg, med vilket du kan dra mattan till dess slutgiltiga form och
plats. (t.ex. grep, kultivator...) Tryck kanterna tätt intill varandra, så
att de inte glipar. Annars kommer mattorna inte att kunna växa
samman och de riskerar att torka ut. Komprimera också ut luften
mellan mattan och underlaget med exempelvis en gräsvält.

-En jämn och rejäl bevattning behövs efter anläggningen (jmf. rullgräs). Bevattningen är mycket
viktig! Detta behövs för att rötterna ska växa ordentligt och etablera sig till den nya växtplatsen.
Vattna skogsmattorna åtminstone under hela
den första växtsäsongen, kommande säsonger
kan man behöva vattna vid behov, främst
under våren och längre torra perioder.
Skuggväv
kan
också
användas
efter
anläggning eller vid starkt solsken för att
skydda mattan från uttorkning.

- Man kan anlägga skogsmattor även i sluttningar. Använd då
träpluggar för att fästa mattorna, detta för att de ska stanna kvar
på plats tills mattans rötter hunnit växa och etablera sig
ordentligt.
- Skogsmattan skall inte gödslas eller kalkas. Om det blåser in
löv, grenar, kottar, eller annat från omgivningen kan det ligga
kvar. Kommer det däremot in ogräs i skogsmattorna ska det
plockas bort så snart som möjligt.
- Vill man blanda in annan vegetation i skogsmattan passar bl.a
Rhododendron, hortensia och azalea bra. Det finns också många
andra växter som gillar sura markförhållanden.
- Skogsmattan lämpar sig utmärkt ovanpå jordkällare eller t.o.m.
som ett grönt tak. (Beroende på vilka förutsättningar taket har)

Kontakta oss gärna
om du har fler frågor
om skogsmattan!

