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Om tveksamheter uppstår eller om du har frågor om ditt 
system, ring Veg Tech AB för ytterligare råd och hjälp. 

 
Lycka till med gröna vajern! 

Under produktens livslängd kan behov av underhåll uppstå. Om vajersystemet 
har blivit smutsigt eller missfärgat av väderförhållanden rengör vajern efter 
behov, önskat resultat och utseende.

Beroende på växtval, kan systemet behöva ses över årligen för att dels säkerstäl-
la att växten håller sig frisk och inte växer för fort och dels för att vid behov justera 
vajerspänning och väggfästen. 

Extra tillsyn av kraftigväxande klätterväxter
Planteras endast där man kommer åt att sköta växten såväl under tillväxt 
som på lång sikt. Blåregn, Bokharabinda och av släktet Träddödare kräver 
särskild tillsyn. Skotten hos kraftigväxande klätterväxter slingrar sig kring 
vajern och kan medföra att väggfästena utsätts för ytterligare dragkrafter. 

• Ha en regelbunden tillsyn för kontroll över utbredning och hindra even-
tuell inväxning under t ex fönsterbleck, fönsterkarmar, stuprör under  
takutsprång och ventilation.

• Beskär oönskad utbredning. 
• Växten ska vara tillgänglig med stege eller lift.

Klippa
Generellt för kraftigväxande klätterväxter gäller att årsskotten ska klippas 
ned till ca 10–20 cm under vegetationsperioden. Växten bildar knoppar som 
ger blomning följande år.
 
Målning och underhåll av fasad
För att undvika att det blir för trångt mellan växt och fasad kan växtens 
uppbundna rotskott lindas av från den omslingrande vajern under 
vegetationsperioden. 
    Gör det innan stammen blivit för tjock, så att inte skott riskerar gå av när 
de lindas av. Skotten fästs med buntband eller bindtråd med ca 1 m avstånd. 
Detta gör att växten inte kan slingra in sig i vajern när den börjar växa sig 
kraftigare. (bild till höger)


