
Skötselråd  

Gräsmatta på rulle 
 
Mottagning av gräs leverans: 
 
Så snart ni tagit emot gräsleveransen ska nätet bort och pallen med gräsrullarna ska plockas 
ned till hälften. Annars kan det understa gräset skadas pga värmebildning. 
 
Rulla gräset omgående efter mottagning och som allra senast ca 7 timmar efter leverans! 
Vid varm och torrt väder måste gräset rullas ut mer omgående för att förhindra skador på 
gräset. 
 
Direkt efter utrullat gräs måste bevattning ske. Vattna rikligt med vattenspridare. 
 
Spring inte på gräset eller använd gräsytan de först två veckorna. 
Det går att gå på gräset för att flytta vattenspridare osv. 
 
 
Hur börjar man rulla? 
 
Börja längst in på tomten vid en rak kant och jobba er tillbaka. På så vis undviker ni att 
beträda det nyutrullade gräset i onödan. 
Lägg ändarna/skarvarna tätt ihop men inte ovanpå varandra. 
Förskjut raderna så att inte gräset ligger med en genneralskarv. Börja varannan rad med en 
hel rulle och nästa med en halv. 
Det spelar ingen roll vilket håll rullarna läggs åt då gräset vänder sig mot solen. 
Spara kantskärningen till sist då det viktigaste är att snabbt rulla ut allt gräs. 
Använd en liten handsåg eller Morakniv för att skära rullarna. 
 
 
Hur ska man vattna gräset? 
 
Den första bevattningen ska vara rejäl och riklig och bevattningen ska skötas noggrant under 
hela etableringen. Använd med fördel vattenspridare som flyttas för att täcka hela ytan. 
Vattna efter väderlek och under sol och blåst ska gräset få vatten varje dag. 
Vid regn och väldigt blött väder och risk för att det samlas mycket vatten så ska ni inte vattna 
då för mycket vatten kan skada gräset. 
Gräset ska vara fuktigt hela tiden så att gräset kan rota sig ordentligt. 
 
 
Klippning av gräset? 
 
Första klippningen kan ske efter ca 2 veckor då gräset har börjat rota sig (3-4 veckor på 
hösten). 



Ta endast en tredjedel av grässtråets längd så ställ in klipparen på en högre klipphöjd. 
Kratta lätt och försiktigt bort klippresterna om det blir kvar något. 
 
När gräset rotat sig ordentligt kan klipphöjden sänkas något. 
Klipp dock inte för kort då gräsmattan torkar ut lättare eller att grässorten Ängsgröe som 
står för slitstyran i gräset kan dö ut. 
 
Under väldigt torra perioer bör man göra uppehåll i klippningen då grässtråna skyddar gräset 
från uttorkning och vattenreservoar. 
 
 
Hur och när ska man gödsla? 
 
Gödlsa första gången direkt efter första klippningen. 
Använd gräsmattegödsel som innehåller mycket kväve vilket främjar tillväxt och fin färg. 
Vid väldigt hög temperatur så avvakta med gödning tills temperaturen sjunkit något. 
Gödsla helst vid mulet väder eller underkvälls tid och vattna rikligt direkt efter. 
Gödsla inte senare än augusti. 
 
 

Höst och vinter: 
 
Inför vintern ska gräsmattan ha en höjd på ca 5-7 cm och får aldrig klippas när tjälen har 
kommit. 
Håll gräsmattan ren från löv och klipprester. 
Om inte gräsmattan hinner rota sig inför vintern går gräset in i dvala och fortsätter med 
rotningsprocessen igen på våren när solen och värmen kommer. 
På våren när tjälen har släpps så vattnas gräset regelbundet tills gräsmattan har rotat sig och 
sitter fast i marken. 
 
 

Allmänna tips och info: 
 
Om grsäet klippts för kort så undvik slitage på gräset och sköt om bevattningen nog så är 
gräset grönt inom ett par veckor igen. 
 
Om gräsrullarna har olika nyanser så är det normalt. 
På odlingen kan jordmånen skilja sig åt och gräset innehåller dessutom olika grässorter varpå 
det kan uppkomma färgskiftningar i gräset. Det jämnar ut sig på sikt. 
 
Man kan kontrollera hur rotbildningen går genom att frsöka lyfta upp gräset försiktikgt. 
Under gräset kan man se vita tunna rötter. Om de saknas måste man kontrollera 
bevattningen mer noga. Gräs i skuggiga områden tar längre tid på sig att rota. 
 
Gråa/bruna fläckar i gräset indikerar på för lite vatten. 
Punktbevattna med vattenslang extra på just de områdena. 
 
Bruna/gula fläckar kan indikera på urin från djur och/eller torka. 



 
Svampar kommer normalt sett i gräset när det varit fuktigt under en längre tid vilket 
indikerar på att gräset har bevattnats på ett bra sätt. 
Svamparna försvinner vanligtvis när bevattningen minskar eller när gräset klipps. 
 
Ogräs kommer med tiden via marken, luften och genom djur. 
Försök ta bort det för hand och kan annars elimineras genom gödning. 
Enklare ogräs kan även följa med i gräsrullarna vilket är helt normalt då det är en 
naturprodukt. 
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