
Skötselinstruktion

CoverLawn®
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ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 



2020-08-14 www.ahusturf.se       R1D 2

Integration mellan CoverLawn (CL) och naturgräset tar 8-12 veckor beroende på 

växtkraften i gräset. För att testa om det är integrerat så testa dra i CL, om CL lyfter är 

det inte integrerat. Om CL ligger längs marken när du drar så är det integrerat. Se bild.

Skötsel innan integration:
Ytan kan öppnas direkt efter installationen, dock kommer det att ta några veckor extra innan full 

integrering. Klippning SKA göras med MANUELL GRÄSKLIPPARE tills integrationen är klar. Vattna 

ytan varannan dag under de första 2 veckorna. 

Första klippning görs efter 14 dagar. Göd ytan samtidigt. Använd gödning för grästillväxt.

Skötsel efter komplett integration:

Grundregeln är att underhålla och sköta ytan enligt normala rutiner..

1. Klippning sköts efter normala rutiner. Är ytan ojämn eller ligger i slänt/kulle 

undvik åkgräsklippare.

2. Luftning. CoverLawn fördelar trycket på ytan så kompakteringen är inte lika hög 

som utan CoverLawn®. Lufta ytan vid behov. Använd solida pipor (5-15 mm) när ni 

luftar. Har ni bara CL på begränsade ytor använd en grep om ni inte har maskin. 

Efter luftningen fyller ni på med mulldress/sand 0-4 mm, sår och göder.

3. Tillväxt. Har ni låg tillväxt kommer gräset att försvinna efterhand som användarna 

sliter bort det. Ytan blir en blandning av CL och naturmaterial. Vill ni ha tillväxt 

måste ni vattna, göda och eventuellt stödså. 

4. Vissa ytor som utstår extremt slitage kommer att bli en yta av CL som hålls fast av 

naturgräset underifrån.  Ytan förblir grön året om och håller emot jord underifrån. I 

vissa fall av extremslitage måste ni fylla på med mulldress som blandas upp med 

gräsfrö.

Skötsel CoverLawn® ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 



Renovering CoverLawn® 
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ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 

Renovering för en långsiktig hållbar CL yta, utförs 

en gång per år.

1. Borsta/räfsa av gammalt gräs och andra lösa organiska 

material så stråna på CL kommer fram i ytan. Se bild.

2. Avlägsna de uppborstade partiklarna från ytan.

3. Lufta ytan med solida pipor 5-15 mm eller grep.

4. Blanda sand 0-4 mm med gräsfrö och räfsa ned i hålen 

efter luftning.

5. Göd ytan

6. Vattna varje dag fem första dagarna.

7. Återgå till normal skötsel. 
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Integration mellan CoverLawn (CL) och naturgräset tar 8-12 veckor beroende på 

växtkraften i gräset. För att testa om det är integrerat så testa dra i CL, om CL lyfter är 

det inte integrerat. Om CL ligger längs marken när du drar så är det integrerat. Se bild.

Skötsel innan integration:
Ytan kan öppnas direkt efter installationen, dock kommer det att ta några veckor extra innan full 

integrering. Klippning SKA göras med MANUELL GRÄSKLIPPARE tills integrationen är klar. Vattna 

ytan varannan dag under de första 2 veckorna. 

Första klippning görs efter 14 dagar. Göd ytan samtidigt. Använd gödning för grästillväxt.

Regnar det mycket under integrationstiden kontrollera sand/jord finns i paden. Saknas det så fyll på 

med sand. Baksand går bra. Blanda upp sanden med gräsfrö. 

Skötsel efter komplett integration:

1. Klippning görs med manuell klippare. 

2. Tillväxt. Göd ytan 1-2 ggr per år. Har ni svårt med tillväxt tillsätt sand blandat med 

gräsfrö och vattna varje dag i 5 dagar efter stödsådden.

Skötsel och Renovering CoverLawn® med Fallskydd ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 


