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LYNGMATTER .........................................................FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
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1. BRUKERVEILEDNING
Denne brukerveiledningen inneholder en kort beskrivelse av produktet,
informasjon/faktablad fra produsenten samt informasjon om hvordan produktet
installeres og vedlikeholdes. Brukerveiledning bidrar til å sikre at kvaliteten av
produktet blir opprettholdes under hele byggets levetid.

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Lyngmattene er et ferdigprodukt. Lyngmattene blir skåret ut fra skogbunnen hvor
vegetasjonen må holdes lav, som for eksempel under strøm traséer eller hogstfelt.
Uttak av lyngmatter medfører derfor ikke store ekstra inngrep i naturen. Mattene
inneholder forskjellige arter og gjenspeiler naturlig skogbunnvegetasjon i
skandinavisk barskog. Lyngmatter kan brukes til hurtig etablering av vegetasjon rundt
hytter, tak eller annen revegetering i forbindelse med utbygging og større inngrep.
Lyngmattene kan enkelt monteres på eksisterende skog-, leire-, jord- eller steinbunn.
Det er viktig at ugress fjernes før utlegging av mattene og at man tilfører 10-15cm
med sand eller jord dersom det er behov. Mattene er lett å montere/håndtere og kan
enkelt deles og formes etter behov. Lyngmattene har en ca. størrelse på 3.75m2 og
veier ca. 20-40kg/m2 (tørr-vannmettet tilstand).

Lyngmattene inneholder forskjellige arter
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3. OPPBYGNING SEDUMMATTER
Lyngmattene blir skåret ut fra skogbunnen og inneholder diverse arter lyng, moser og
lav. Avhengig av det lokale klimaet og de lokale værforhold vil noen arter tilpasse
seg bedre det nye voksestedet enn andre, og sammensetning av artene i mattene kan
variere.
Arter
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Krekling (Empetrum nigrum)
Diverse mosearter
Diverse lavarter
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4. OVERTAKELSE
Etter installering skal mattene vannes rikelig, slik at vegetasjonen får etablert seg godt
på det nye voksestedet. Hvis det er tørt og varmt vær under montering er det viktig at
vegetasjonen vannes godt også de første ukene etter installering. Det anbefales
vanning morgen/kveld slik at mindre vann fordamper.

5. VEDLIKEHOLD
Mattene vannes direkte etter etablering og utover dette vannes mattene kun etter
behov. I tørkeperioder skal de vannes daglig slik at bunnsubstratet holdes fuktig.
Utover dette er det viktig at ugress eller annen uønsket vegetasjon fjernes underveis i
etableringen og under videre vedlikehold. Dette gjøres da ved at man luker/fjerner det
for hånd. Mattene skal ikke gjødsles. Vedlikehold er minimalt etter
vegetasjonsmattenes første vekstsesong. Det er viktig å passe på at lyngmattene ikke
gror igjen av annen vegetasjon. For å opprettholde næringsverdiene til lyngmattene
over lengre tid, så kan det være behov for nedklipping, brenning eller beiting med
villsau.
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6. PRODUKTBLAD
6.1

Lyngmatter
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