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Guide til grønne tage

Sedummåtter – velegnet til grønne tage
Stenurt er en hårdfør plante, der generelt er meget tørketålende og robust. I dag er det latinske 
slægtsnavn, Sedum, næsten mere anvendt end det danske. Det skyldes at Sedum er 
ensbetydende med grønne tage, og at de egner sig særdeles godt dertil, fordi de kan klare sig 
uden vand i meget lang tid.  

Sedummåtter er en oplagt måde at slippe for ukrudt, og gøre ellers kedelige områder meget 
mere spændende. Sedummåtter kan blandt andet anvendes rundt om træer, i sand og grus ved 
stranden, i midterrabatter på motorveje, rundkørsler, på legehuse og selvfølgelig til grønne tage. 
Anvendelsesmulighederne for sedummåtter er mange, og kun fantasien sætter grænser.

Guide til grønne tage med sedummåtter
Før du går i gang med lægge et grønt tag af sedummåtter, er der nogle praktiske forhold, du bør 
undersøge. Du skal have spurgt en byggesagkyndig til råds om, hvorvidt taget kan bære de cirka 
ekstra 50kg/km2, sedummåtterne vil tilføre. Dernæst bør du også altid rådføre dig hos 
kommunen, inden du begynder at bygge/renovere dit tag. I den forbindelse, kan du fortælle 
kommunen, at vores sedummåtter er brandgodkendte. 

Hældningen på taget har også betydning, når man skal lægge et grønt tag af sedummåtter. 
Hælder taget mere end 12 grader, kræver det en anden opbygning end den, der beskrives 
nedenfor. Kontakt os gerne for råd og vejledning, hvis du er i tvivl eller hvis der er forhold der 
gør, at du ikke kan følge standardguiden her:

1. Kanter og kantafslutninger skal tilpasset højden på det grønne tag, som er cirka 6 
cm. i opbygningen, der er beskrevet her. 

2. Hvis ikke tagmembranen er vand- og rodfast, skal der udlægges et beskyttende 
lag gummimembran i form af rodspærrefolie.

3. Der lægges en kantafslutningsliste ved tagrenden, der kan aflede overskydende 
regnvand fra bunden af sedummåtterne. 

4. Du er nu klar til at lægge substratruller, der opsuger op til 8 gange dets egen vægt 
i vand. Rullerne skal placeres tæt op ad hinanden, og er det underlag, sedummåtterne 
skal slå rødder i og optage vand fra. 



5. Sedummåtterne lægges oven på de udlagte substraruller, og begge dele skæres 
let til med en hobby- eller isoleringskniv. Du har nu et grønt tag! 

Hvordan vedligeholder man grønne tage?
Det er relativt nemt at vedligeholde grønne tage. Så snart dit grønne tag er lagt, bør du vande 
det godt igennem indtil der begynder at løbe vand i tagrenden. Der gødes let i det tidlige forår 
og eventuelt også i ultimo juni/primo juli. Ellers er sedummåtterne meget lidt 
vedligeholdelseskrævende, og modstår barske vilkår, ligesom de også er gode til selv at holde på 
vandet og klare sig med den nedbør og dug, de får på taget.



Rodspærrefolie (30 kvm pr stk)
1081

Rodspærrefolie bruges til 
at beskytte tagmembran 
mod mekanisk 
gennembrud af 
tagmembranen og mod 
planterødder

Substratrulle (40 mm) 1 x 3 m 
rulle (forlænget leveringstid)
360002

Substrat i ruller som 
vækstmedie til 
Sedummåtter

Sedum-måtter (1 m2)
520

Vegetationsmåtter til 
grønne tage, bede, 
rabatter, rundkørsler m.v. 
Mængderabat!



1.312,50 kr.

1 Køb 1 Vis produkt 1 Vis produkt

Kantafslutningslister i ALU
1066

Kantafslutningslister i 
ALU til grønne tage.

337,50 kr.

1 Køb

Natur gødning (12 kg sæk/rækker 
til 50 kvm. grønt tag)
22886

Organisk gødning 
velegnet til alle formål, 
også grønne tage.

127,50 kr.

1 Køb

Dræn- og vandreservoirplade (2 x 
10 m)
1093

Sky Garden dræn- og 
vandreservoirplade er den 
perfekte løsning til dræn 
og vandtilbageholdelse på 
grønne ekstensive og 
intensive tage.

1 Vis produkt

Guide til grønne tage ved brug af Sedum vegetationsmåtter.
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