Sørøst-norsk
blomstereng
Blomsterengmatter kan brukes til å etablere
estetisk fine arealer i park- og veianlegg. Mattene skaper leveområder for bier og andre insekter og er enkle å vedlikeholde.

Beskrivelse og installering

Skjøtsel

Blomsterengmattene er laget av en
regional frøblanding fra Sørøstlandet og
inneholder 17 stedegne arter. Mattene
bør legges på tørr og mager jord (for
eksempel sandbasert torvjord) i solfylte
områder som vender mot sør eller vest.
Mattene kan legges både på tak og på
bakken. Det anbefales ikke å etablere
blomstereng på næringsrike, oppgjødslete arealer. Mattene legges på et
minimum 5 cm tykk lag med næringsfattig jord, og de skal vannes de første
3–4 ukene slik at vegetasjonen etablerer
seg godt på det nye voksestedet.

Blomsterengen skal ikke gjødsles da
næringskrevende gressarter kan få et
godt vekstgrunnlag. Det skal heller ikke
brukes kjemiske ugresssmidler. Engen
skal slås hvert år på sensommeren når
de fleste artene har blomstret og satt
frø (slutten av august). Det anbefales
slått med ljå, kantklipper eller knivbjelkeslåmaskin. Etter slåtten skal gresset
tørke på bakken, slik at frøene drysser av
før høyet rakes sammen og fjernes.
Etablering av en artsrik eng tar gjerne
noen år. (Kilde: Nibio)

Artssammensetning
Blåklokke
Blåmunke
Engnellik
Rundskolm
Engsmelle
Engtjæreblom
Fagerklokke
Fagerknoppurt
Flekkgriseøre
Gullris
Harekløver
Harekløver
Ormehode
Ormehode
Vill rødkløver
Prikkperikum
Prikkperikum
Prestekrage
Prestekrage
RylIik
Ryllik
Rødknapp
Rødknapp
Smørbukk
Smalkjempe
Tiriltunge

Capanula rotundifolia
Jasione montana
Dianthus deltoides
Anthyllis vulneraria
Silene vulgaris
Viscaria vulgaris
Campanula persicifolia
Centaurea scabiosa
Hypochaeris maculata
Solidago virgaurea
Trifolium arvense
Trifolium arvense
Echium vulgare
Echium vulgare
Trifolium pratense
Hypericum perfpratum
Hypericum perfpratum
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Knautia arvensis
Knautia arvensis
Sedum telephlum
Plantago lancealato
Lotus corniculatus

Oppbygging på tak

Blomsterengmattene på tak.

Mattene legges på lettjord som er en
blanding av sand, lava og organisk
materialet. Laget med lettjord bør være
15–25 cm. En vannabsorberende filtduk
legges nederst. Avhengig av tykkelse på
lettjordlaget er vekten 100–150 kg/m².

Teknisk data (per matte)
Størrelse:
0,9 -1 m² *
Mål:
ca 0,8 m x 1,1 m *
Vekt, tørr:
ca. 25 kg/m²
Vekt, hele system: ca. 100–150 kg/m²
Tykkelse:
ca. 5 cm (uten vegetasjon)
* Størrelse og mål per matte kan variere.

Installert blomstereng i en skråning.
Årsvollveien 213, 4321 Sandnes
Sentralbord: 51 62 75 48

Flere av artene er bievennlige.

For informasjon om pris ta kontakt!
www.bergknapp.no
post@grasrota.net

