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Hvad er grønne tage ?
Grønne tage er tage med forskellige former for stenurter som plantes oven på tagkonstruk/onen, med beklædning, dampspærre, isolering og en vandtæt membran. Især forår og sommer er perioder hvor planterne optager store dele af nedbøren
og der sker en stor fordampning. Et grønt tag reducerer mængden af regnvand meget og dermed langsommere ﬂow /l aﬂøbssystemet end fra et almindelig tag med f.eks. tegl eller lign.

Slåning / klipning:
Vores vegeta/on holder sig lav hele året og har derfor aldrig et behov for at blive slået eller klippet. I løbet af e(eråret kan kan
nogle af urter på sedumtaget visne og vil som regel forsvinde af sig selv—i modsat fald skal de :ernes forsig/gt med f.eks. en
løvrive eller lignende.

Ukrudt:
Et grønt tag med sedum er opbygget så forholdene forbliver så tørre at kun stenurterne klarer en længere sammenhængende
periode med lidt eller ingen vand., de<e medfører at i løbet af en normal sommer vil evt. ukrudt tørre ud. Man bør dog al/d
kontrollere f.eks. skyggefulde sider af taget og hvor vand fra højere liggende ﬂader drypper af.
Hvis /llfældet er, at vi har en regnfuld sommer øger det risikoen for ukrudtsetablering som man er nødt /l at forholde sig /l´,
enten ved egen kontrol eller ved at lave en servicea(ale med TagTerrassen.dk

Tagbrønde og tagrender:
Tagbrønde og tagrender kontrolleres og renses jævnligt og mindst en gang årligt. Se skema.

Færdsel på taget:
Sedumurt er små sukkulenter som som regel kan tåle tørke fordi de har et højt vandindhold. Sedumurterne kan derfor trives i
lavt vækstlag der /lmed hæmmer risikoen for at sprede brand. Sedum er derfor velegnet og skabt /l tagvegeta/on, men har
den ulempe at det ikke er særlig slidstærkt.
Alt færdsel på et sedumtag bør ske med forsig/ghed og i /lfælde af arbejde på taget bør der udlægges plader som SKAL :ernes
hver dag ved arbejdets ophør. Der bør på igen måde placeres tunge /ng på et sedumtag uanset /dsperiode. I perioder med
frostvejr bør alt færdsel undgås.

Vanding:
Et sedumtag kan klare selv meget lange perioder uden vand idet sedumarterne går i en slags stase. Den /lstand kan få dem /l
at se tørre og ikke mindst, livløse ud. I disse /lfælde bør det grønne tag vandes grundigt /l det igen ser frodigere ud.

Oversigt over dri( & vedligehold
Jævnligt

E(er behov

Ak/vitet

Hyppighed

Inspek/on af tagbrønde og tagrender.

Årligt e(er løvﬂd og e(er større mængder nedbør.

Ved bygninger tæt på store træer kan der o(ere
være behov for a :erne blade mm.

2-4 gange årligt

Inspek/on af tagnedløb og undersiden af taget.

1 gang årligt

Udgående planter ersta<es
Vanding e(er behov

0-4 gange det første år
0-2 gange e(erfølgende år

Evt. selvsåede gevækster :ernes

Når nødvendigt
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