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1. Gjødsling
Gjødsle vegetasjonen en gang i året, henholdsvis 
annethvert år for sedummatter som inneholder biokull. 
Utfør alltid den første gjødslingen året etter installasjon. 
Spre Blomstertak takgjødsel eller tilsvarende produkt 
jevnt over sedumoverflaten om våren eller sommeren. 
Egnet gjødsel er 30 g / m².

Tips: Sterk mosevekst og rødaktig sedum er
tegn på ernæringsmessige mangler.

2. Vanning i tørkeperioder april-august
Vann sedummatten en gang i uken i tørkeperioder. 
Gjennomvanning under tørke krever ca
30 liter vann/m².
Vær oppmerksom på at et dehydrert sedumtak krever 
vanning i lang tid før systemets
vannbeholderen er fylt.

Tips: Hvis tørkeperioden inntreffer i april-mai,
er vanning spesielt viktig for å aktivere skudd og
ernæring. For bratte tak som er sol og vindutsatte: 
Dryppvanning anbefales.

3. Uønsket vegetasjon
Trekk opp uønsket vegetasjon (f.eks. frø
bjørk, tang, løvetann og gressplanter) med røtter 
og fjern fra taket.

4. Kontroll av takdrenering og rengjøring 
Kontroller og rengjør taksluk, takrenner og andre 
takdetaljer minst en gang i året for å sikre at en 
velfungerende drenering og drenering.
Fjern rusk og blader.
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Regelmessig omsorg gir gode forhold for en frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid.
Denne instruksjonen gjelder Veg Tech Mose-Sedum og Mose-Sedum med biokull og oppdateres kontinuerlig.
Den nåværende versjonen er publisert på www.blomstertak.no
Her er det også oppdaterte vedlikeholdsråd for gjeldende sesong.

Tak med manglende skjøtselGjødsling av sedumtak. Samme tak en tid etter hjelpesåing

5. Enhver reparasjon
For å øke dekningen og frodigheten, kan hjelpesåing
benyttes.

Klipp sedumskudd fra eksisterende sedumvegetasjon
i 2-3 cm lange plantedeler. Alternativt kan du bestille
sedumskudd fra Blomstertak.

Spre skuddene over områder med dårlig vegetasjon
fra mai til august. Passende antall
skudd er minst 200 g/m².

Gjødsle overflaten med takgjødsel i forbindelse med
utførelsen av hjelpesåingen.
Hold overflaten fuktig i minst en måned for at skuddene 
skal slå rot. Hvis jordlaget er tynt, supplerer du
med Blomstertak takjord eller tilsvarende.

6. Barfrost og snømåking
Ikke gå på sedum ved barfrost, det gjør skade på 
plantene.
Hvis snøskuffing på sedumtaket er nødvendig Skal 
ca. 5 cm snø etterlates for ikke å skade 
takvegetasjon på taket.

7. Dokumentasjon
Dokumenter skjøtselshandlingene som utføres i 
Blomstertaks
"Drifts- og vedlikeholdsprotokoll" - tilgjengelig på 
side 2.
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Eier av eiendommen: Eiendommens navn: Adresse:

Kontaktperson: Mobil: E-post:

Anbefalte tider for skjøtsel:

Skjøtsel JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1. Gjødsling × × ×
2. Vanning × × × × ×
3. Tillsyn vegetasjon × ×
4. Tillsyn avrenning × ×
5. Ev. reparasjon × × × ×

Utført skjøtsel:

Årlig 
Tilsyn Angi problem/skjøtsel

Signatur

ÅR 1 
Dato

ÅR 2 
Dato

ÅR 3 
Dato

ÅR 4 

ÅR 5 

ÅR 6 

-en del av Veg Tech AB

Dato

Dato

Dato

1. Gjødsling 2. Vanning 3. Tillsyn 
vegetasjon

4. Tillsyn 
avrenning

5. Ev. reparasjon




