
 

Instruktion färdig gräsmatta 
 

 
Förarbete innan läggning  
 
Gräsmatta på rulle är en färskvara som måste rullas ut samma dag som leverans sker. 
Därför är det av största vikt att ytorna är klara för läggning när leveransen sker.  
En befintlig gräsmatta kan klippas ner kort varpå man krattar ut ett lager jord uppepå.  
Rotogräs som t.ex. Tistel kan växa igenom den nya gräsmattan dessa bör om möjligt 
plockas bort innan läggning. Därefter går det utmärkt att rulla ut sin nya gräsmatta 
uppepå detta underlag.  
 
Om det är nyetablering rekommenderar vi normalt 10cm Molnsätra Växtjord A. 
Jorden packas så att det inte blir djupa spår när man går på den.  
Gräsmattan är normalt tomtens sista moment och läggs när planteringar och marksten 
är på plats. Räkna med att gräsmattan bygger 3-4cm mot stenkanter.  
Gräsmattan döljer inga ojämnheter i underlaget utan framhäver snarare desamma. 
Tillse därför att underlaget är så pass jämt som Ni önskar Er nya gräsmatta  
 
 
Läggning av gräsmatta på rulle  
 
Rullgräs är en färskvara som måste läggas på en gång. Rullarna får inte vattnas eller 
övertäckas. Då skyndar man på nedbrytningsprocessen, dvs. kompostering och gräset 
förstörs.  
 
När gräset anländer plocka från alla pallar samtidigt.  
Att lägga ut gräs är som att lägga ett trägolv. Kortändornas skarvar ska bilda ett 
trappstegsmönster och överlappa skarvarna på intilliggande rad.  
Börja vid en lång rak kant  
Kapa den sista änden  
Använd den kapade änden på nästa rad  
Lägg rullarna tätt kant i kant  
Tryck så rötter får kontakt med jorden  
Välta gräset efter läggning  
Vattna rikligt  



Vattning  
 
Den nya gräsmattan fordrar vatten. Ge den nya gräsmattan en ordentlig rotblöta direkt 
efter läggning 20-30mm. Därefter hålls mattan fuktig tills den sitter fast i underlaget ca 
10-14 dagar. Om gräsmattan tillåts torka kommer skarvarna torka isär och det tar lång 
tid innan detta växer ihop. Tillåts torkan bli ännu värre kommer mattan att dö.  
 
 
Klippning  
 
Efter ca två veckor sitter den nyetablerade gräsmattan fast i underlaget. Tiden det tar 
för mattan att växa fast varierar beroende på säsong. Dra i gräsmattan sitter den fast är 
det bara att börja klippa. Klipp aldrig mer än 1/3 av bladlängden åt gången. Gräsmattan 
kan med fördel klippas mellan 3-5cm allt efter tycke och smak. Ju oftare man klipper 
desto tätare och finare matta kommer man att få.  
 
 
Gödsling och kalkning  
 

Gräset behöver balanserad näring av N-P-K-gödsel eller motsvarande tre gånger per år. 
Vår, sommar och höst. Med en giva av 3-5kg/ tillfälle. Av dessa tre är vårgödslingen den 
absolut viktigaste. Kalka vid behov om jorden har lågt pH-värde. 


