TORVTAK

- Legging og vedlikehold

Mer informasjon:
www.torvtak.info

VELKOMMEN!
Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller en moderne hytte med gresstak som skal
realiseres, så har vi i Nelson Garden produktene du trenger for å få det perfekte torvtak!

Nelson Garden AS er landets ledende leverandør av jord-,
torv- og barkprodukter til det norske hagemarkedet. Med
vår spesialkompetanse på området har vi utviklet vår egen
jordblanding til torvtak. Dette vil gi deg et tradisjonsrikt,
robust og vakkert torvtak.

Ikke glem vedlikeholdet

Rask og økonomisk legging

Vi har satt opp noen punkter over hva du bør gjøre for
å sikre deg et flott tak. Disse finner du under “Guide til
sterke og sunne torvtak” på siste side i denne brosjyren.

Vi levere torvtak til hele landet via våre to
produksjonsenheter. Fra Andøya leveres taktorv i storsekk
til Nordland, Troms og Finnmark.
Fra Berganmoen i Vestfold kan vi bistå med transport og
legging av torvtak til resten av landet.

Hjemmeside
Ønsker du å vite mer om torvtak
kan du besøke vår nettside
torvtak.info. Her finner du tips og
råd om legging og vedlikehold.

Selv med de beste råvarer og håndverkere kreves det
oppfølging i ettertid for å sikre et bra resultat. Et torvtak er
et levende tak som krever tilførsel av vann og næring.
Stort ugress, små busker og trær må bort!

Lykke til!

FAKTABLAD JORDBLANDING FOR TORVTAK
Optimale vekstvilkår
Vår egen jordblanding for torvtak holder på næringsstoffer og fuktighet, noe som gir optimale vekstvilkår. Vi har to ulike
jordblandinger egnet torvtak.
JORDBLANDING FRA ANDØYA: Her produserer vi en kortreist torvbasert jordblanding tilsatt mineralgjødsel, mikronæringsstoffer
og magnesiumkalk for å gi gunstige vekstvillkår igjennom spire- og vekstfasen.
JORDBLANDING FRA VESTFOLD: Her produserer vi en jordblanding bestående av sphagnumtorv og hage-/ park kompost
tilsatt naturgjødsel for langtidsvirkende gjødseleffekt.

Legging på taket
Jord til torvtak leveres i storsekker som løftes over taket med kranbil. Sekken tømmes og planeres utover taket. Dermed er det
enkelt å få til et fint og stabilt resultat; les mer om legging på neste side.
Levering fra Andøya: Jordblandingen leveres i storsekker på 2000 liter (ca. 600-750 kg).
Levering fra Vestfold: Jordblandingen leveres i storsekk på 1200 liter (ca. 750 kg).
Blandingen kan også leveres i 50 liter sekk med 36 sekker pr. pall.

Hvor mye jord trenger du
Det anbefales å legge et jordlag med 18 cm tykkelse for å oppnå god rotutvikling og overvintringsevne. Fordel jordblandingen
slik at du får en nøyaktig og jevn tykkelse på hele taket. Husk også rundt piper, vinkler og luftehatter. Ved 18 cm tykkelse rekker
en storsekk med 2000 liter fra Andøya til ca. 10 m2. En storsekk levert fra Vestfold på 1200 liter rekker til ca 6,5 m2 tak ved 18 cm
tykkelse. Tre og en halv 50 liter sekk dekker ca. 1 m2 ved 18 cm tykkelse.

Gressfrø som passer
Vår egenutviklede frøblanding til torvtak anbefales brukt. Dette er en spesialblanding med hardføre og tørketolerante frøsorter.
Gir et flott og varig torvtak som tåler barske forhold. Gresset danner et rotsystem som binder jorda og hindrer utglidning.

Vedlikehold er viktig
For å få et torvtak som holder seg pent år etter år er det viktig å følge noen enkle råd om hvordan man slår gresset, gjødsler
og kalker. Les mer om dette lenger bak i brosjyren.

Varedeklarasjon jordblanding
1200 liter fra Vestfold

Varedeklarasjon jordblanding
2000 liter fra Andøya

Varetype:			Blandet dyrkingsmedium
Bruksområde:		 Dyrkingsmedium
Sammensetning:		
Sphagnumtorv
			Hage- /Park kompost
			Hønsegjødsel
Volum: 			
50 liter/1200 liter
Finfordelingsgrad: 		
Middels

Varetype:			Blandet dyrkingsmedium
Bruksområde:		 Dyrkingsmedium
Sammensetning:		
Sphagnumtorv
			Mineral gjødsel
			Mikronæring
			Magnesiumkalk
Volum: 			
2000 liter
Finfordelingsgrad: 		
Fin til middels
For optimal tilvekst tilføres plengjødsel etter utlegging.

For optimal tilvekst tilføres plengjødsel etter utlegging.

GRUNNARBEID OG LEGGING
VÅRT RÅD:
Velg alltid produkter
av beste kvalitet med
riktig håndverksmessig
utførelse.

UNDERTAK
Flere løsninger til undertak finnes på markedet. Det kan brukes
en 2-trinns tetting, spesialpapp og knotteplast. Eller man kan
velge helsveiset taktorvmembran. Vær sikker på at den kvaliteten
du velger er bestandig mot rotdannelse og humussyrer.

AVLASTNING VED TAKVINKLER OVER 25O
Vi anbefaler at det legges avlastning for å forebygge mot sig.
Vår erfaring tilsier at det er individuelt hvordan dette skal utføres.
Det avhenger av takvinkler, grader og utbygg. Og sist, men ikke
minst, hvilken membran som er benyttet!
Det er viktig at underlektene legges løst, støttet mot
torvholdsstokken, deretter legges de horisontale lektene fra
vindski til vindski slik at hele rammeverket ligger “flytende”
på taket.
En annen metode er å legge netting midt inne i jordsjiktet for å
holde jorden på plass.

Foto: Helsveiset membran fra Protan

NB!
Det må ikke spikres
eller skrus gjennom
belegg eller lekter.

SPAR TID OG ARBEID
Start på mønet, og la sekken henge i kranen ca. 50 cm over taket.
Snitt sekken opp i bunnen og planer deretter til riktig tykkelse.
Ta et kontrollmål av og til for å få jevn tykkelse over hele taket.
Så til med frø beregnet for torvtak, og rak deretter frøet ned i
jorden. Jevn ut og komprimer gjerne ved f.eks. å banke til med
undersiden av en flat spade. Vi anbefaler å gå langs mønet og
langs torvholdsstokken for ikke å lage fotspor i taket under
såingen.
Vi leverer også jord i 50 liter sekker levert på pall. Dette er et
alternativ dersom du ikke kommer frem med bil til hytta. Sekkene
kan ikke legges direkte på taket, jorden tømmes ut og tilsåes.

NB!
Det er viktig at
jorden fordeles på
begge sider av
taket.

TIDSPUNKT FOR NYETABLERING
Vi anbefaler nyetablering av taktorv i perioder av året hvor det
er garantert spiring. I Nordland, Troms og Finnmark i perioden
fra mai til midten av august, og i perioden mai til september for
resten av landet. Ved legging utenfor denne perioden kan ikke
Nelson Garden AS garantere for resultatet.

Ta kontrollmål
for å få en
jevn tykkelse.

GRUNNARBEID OG LEGGING

PLENFRØ TIL TORVTAK
For å få et flott og varig torvtak som skal tåle barske forhold,
og som ikke fremstår som en plen, er det viktig å benytte
gressarter som ellers er dominerende i naturområder.
Vi har utviklet en helt spesiell frøblanding med hardføre og
tørketolerante frøsorter. Frøblandingen kan brukes både på
fjellet og i lavlandet.

NETT
På vindutsatte plasser anbefales det å bruke nett som
dekker over jorda når den er nylagt. Spesielt kan mønet
være utsatt. Nettet strekkes over mønet og ned på taket på
hver side. Nettet festes lett med pappspiker eller stifter til
f.eks. vindski eller vannbord.

NB!
Husk å så til med
egnet frø før nettet
strekkes over.

TIPS OG RÅD
VANN - FOR MYE OG FOR LITE
ET NYLAGT TORVTAK MÅ VANNES!
Det er helt avgjørende at torvtaket ikke blir tørt i
etableringsfasen. Første året må taket vannes rikelig, og bør
gjennomvannes minst en gang pr uke.
....... og for mye vann krever ekstra gjødsling.
Ved mye regn og nedbør vil næringsstoffene i et torvtak bli
“utvasket”, derfor må torvtaket også gjødsles regelmessig.

UGRESS - KAN KOMME!
Ugress som kommer på mange hyttetak skyldes i de fleste
tilfeller tørke. Tilføres ikke nok vann i etableringsfasen vil
ugresset kunne overta. Gressfrøet kan dø av enten tørke eller
at det ikke får lys eller luft. Ugress har gode forhold når det
ikke er andre vekster som konkurrerer og det er derfor viktig at
ugresset fjernes så raskt som mulig. Den beste måten er å luke
det vekk mens planten er liten. Har plantene blitt store kan de
enten sprøytes med egnet sprøytemiddel eller slås ned med
gresstrimmer eller ljå.
Ta ugresset ned fra taket så det ikke kan frø seg.

Se for øvrig
“guide til sunne
torvtak”

VEDLIKEHOLD
Det første vekståret vil taket etablere seg med kraftig rask vekst
og gresset vil bli høyt, dette fordi vi bruker bl.a. raigras i våre
blandinger. Raigras etterlater seg mye dødt gress - som må
fjernes!
Når dette gresset er fjernet får de andre gressartene, som skal gi
det varig grønne taket, god tilgang på lys og luft. Ta gjerne med
noen 50 liter sekker med jord på hytta om våren for vedlikehold
og påfyll etter vinteren. Husk også frø og plengjødsel.

Foto: Helsveiset membran fra Protan

GUIDE TIL STERKE OG SUNNE TORVTAK
Torvtak lagt med vår jordblanding vil holde seg sterkt og sunt i mange år, så sant man ofrer litt tid på omsorg og vedlikehold.
På nye tak skal jordblandingen fordeles jevnt over hele taket, minstekravet er 18 cm tykkelse og deretter såes det til med egnet frø.
Vår egenutviklede frøblanding (se side 4) er sammensatt av frøsorter som er meget godt egnet til torvtak.
VANN ER AVGJØRENDE!

GJØDSLING

Alle frø trenger vann for å spire.
Det er helt avgjørende at torvtaket i
etableringsfasen ikke blir tørt i lengre
perioder. Første året må derfor torvtaket
vannes rikelig, og bør gjennomvannes
minst en gang pr. uke. Sør-vestvendte
takflater er spesielt utsatt for tørke,
og krever derfor at det i perioder vannes
ekstra. Be din faghandler om råd ved
valg av vanningsanlegg.

Gjødsling bør gjøres to ganger hvert år.
De første to årene fortrinnsvis med
mineralgjødsel. Green Viking Plengjødsel
er godt egnet, den inneholder
NPK 21-4-7, og 7 kg er nok til ca. 300 m2.

Nelson Garden AS kan ikke garantere et
grønt og frodig tak dersom torvtaket ikke
blir vannet i tørre perioder og eventuelt
ugress blir fjernet.

Taket gjødsles årlig rett etter at snøen
har gått, andre gang i månedsskiftet
juni/juli. Det er viktig å gjødsle i
forbindelse med vanning eller nedbør,
dersom det blir for tørt kan gresset
få sviskader. Ved mye regn og nedbør
vil næringsstoffene i et torvtak bli
“utvasket”, derfor må et torvtak
regelmessig gjødsles.
Det er bedre å gjødsle ofte og lite - enn
mye og sjelden.

FØRSTE ÅRET OG SENERE
Første høst etter såing bør gresset
klippes og rakes. Dette gir et godt
grunnlag for tidlig start på veksten
neste år.
Ettersom årene går kan det danne
seg litt mose på taket, særlig langs
torvstokken og på skyggesider. Mose
holder på fuktighet og bør fjernes. God
gjødseltilgang holder mosen borte. Husk
også å fjerne små trær og busker dersom
de skulle dukke opp. En liten busk eller
et lite tre på taket kan være veldig
sjarmerende - men røttene kan gjøre
skade på undertaket!
Får du etterhvert mistanke om at jorden
er blitt for kompakt, kan en rusletur med
en jernrive på taket gjøre underverker.
Stikk riven såvidt ned i jorden med små
mellomrom - og rugg frem og tilbake.
Da får røttene tilgang til luft.

TORVTAK

VÅR

SOMMER

HØST

Viktig å gjøre

Rak bort dødt gress og mose. Fyll groper og Slå gresset minst en gang. Er gresset langt og tett
frostskader med jordblanding for torvtak.
slåes gresset en gang til.

Gjødsling og
kalking

7 kg Green Viking Plengjødsel pr 300 m2
7 kg Green Viking
årlig og og 10 kg Kalk pr. 100 m² hvert 2-3 år. Plengjødsel pr 300 m2

Ved behov

Toppdress med jordblanding for torvtak.

Vann sjelden, men rikelig. Fjern mose, busker og
små trær.

TIPS FOR LEGGING AV TAKTORV
1.	Beregn minimum 18 cm tykkelse med Green Viking
taktorv på taket for å unngå uttørking og frostskader.
2.	Legg avlastning på takvinkel over 25 grader. Bruk
Cintoflex sikringsnett midt i torvlaget eller bruk
lekter som legges flytende. Lektene må ikke spikres i
undertaket!
3.	Fordel torven jevnt på taket. Begynn ved mønet og
spre deretter ned på begge sider.
4.	Så taket med gressfrø til torvtak og gjødsle med
plengjødsel.
5.	Mold frø og gjødsel forsiktig ned med en jernrive.
Komprimer gjerne med en flat spade eller lignende.

TIPS FOR VEDLIKEHOLD
AV TORVTAK
1.

Torvtaket må vannes i tørkeperioder.

2.	Gjødsle hver vår og sommer for god næringstilgang.
3.

Kalk hvert 2-3 år for å forhindre sur jord.

4.	Klippe gresset med gresstrimmer eller
ljå på ettersommer/tidlig høst.
Fjern dødt gress.
5.

Fjerne ugrass og små trær.

6.	Eventuelt etterfylle med jord og så opp igjen bare
jordflekker.

6.	På hyttetak som ligger vindutsatt til, kan man med
fordel legge et fuglenett over mønekammene for å
forhindre avblåsning. Nettet festes i vindskier eller
i israft.
7.	Vanning er veldig viktig første året etter såing. Nyspirt
gress trenger jevnlig tilførsel av vann for å etablere seg.
Fortsett å vanne selv om taket ser grønt og frodig
ut slik at røttene får etablert seg i hele jordsjiktet.
Vanning hindrer også avblåsing fra taket. Nelson
Garden AS kan ikke garantere for et godt resultat ved
manglende vanning.

Har du spørsmål om transport og legging av ditt torvtak,
ta kontakt med oss!
torvtak.info | torvtak@nelsongarden.com | telefon 464 28 023 | nelsongarden.com

