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Förord 
I Sverige finns naturliga förutsättningar som passar bra för uppfödning av nöt-
kreatur, får och hästar. Betesdjuren behövs om vi ska kunna behålla vårt öppna, 
örtrika och vackra kulturlandskap men idag minskar antalet betesdjur drastiskt.  
För att kunna uppfylla de svenska miljömålen om ett rikt odlingslandskap och 
bevarande av den biologiska mångfalden är det viktigt att antalet betesdjur ökar.  
I en handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen förespråkar Stefan Edman 
en satsning på extensiv svensk nötköttproduktion i stor skala på grund av dess 
miljömässiga, folkhälsomässiga och ekonomiska fördelar. 

Nötköttsproduktionen brottas emellertid med problem som behöver lösas både  
vad gäller påverkan på den yttre miljön, djurmiljön och den ekonomiska lönsam-
heten. Nyinvesteringar i traditionella inhysningssystem blir för många producenter 
olönsamma vid marknadsmässiga krav på arbets- och kapitalersättning. Många 
producenter försöker hålla djur mer eller mindre utomhus inte bara under betes-
perioden utan även året runt för att minimera behovet av investeringar. Tillgång  
till utevistelse innebär att djuren ges stora möjligheter till naturligt beteende. Det 
kan även finnas fördelar när det gäller hälsa och andra välfärdsparametrar. Mark 
som blir upptrampad ger emellertid sämre utbyte av utevistelsen och punktbelast-
ningar kan vara mycket svåra att undvika.  

I denna undersökning var syftet att minska problemen med upptrampad mark och 
öka djurvälfärden genom att samla erfarenheter från ny teknik för stabilisering av 
punktbelastad mark. Studien har finansierats med KULM-medel från Jordbruks-
verket. 

Varmt tack till alla Er lantbrukare som generöst visat runt och berättat om Era 
erfarenheter! 

Uppsala i februari 2007 

Lennart Nelson 
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Djurvälfärden, såväl som den yttre miljön, försämras om djuren vistas på upp-
trampade kladdiga ytor. På vår och höst är risken för upptrampning extra stor  
men problemet kan uppträda vid alla årstider. Genom att placera foder och vatten-
anordningar på så höglänt och bärig mark som möjligt och/eller flytta foder och 
vatten med jämna mellanrum minskas risken för söndertrampning av mark. Dessa 
åtgärder är dock inte alltid praktiskt genomförbara och då behövs andra lösningar.  

I detta projekt kartlades produkter som kunde användas för att stabilisera mark- 
ytan för att tåla tramp från djur och som var möjliga att flytta och återanvända.  
Vid inventeringen fann vi hos svenska återförsäljare följande fyra produkter: 
Gräsarmering, Hit Grid och EquiTerr som alla är plastraster (plastgaller/nät)  
samt TexWay som är en syntetmatta med gummifyllning. Vid undersöknings-
tillfället hade relativt få svenska djurhållare provat dessa typer av förstärkning.  
Dock fanns ett antal gårdar som provat plastraster och som forskarna kunde samla 
erfarenheter från. Beträffande syntetmattan fanns internationella erfarenheter och 
källorna framgår av rapporten. Kostnader för några olika alternativ för att förstärka 
betesmark jämfördes, dels investeringskostnad, dels årlig kostnad vid olika livs-
längd på anläggningen. 

I projektet besöktes elva gårdar, de flesta med nötköttsproduktion. Flertalet hade 
anlagt Gräsarmeringsmatta på hårt belastade ytor och en gård använde Hit Grid i 
hästhagar. En Gräsarmeringsmatta är utformad som ett kraftigt plastnät (polymer-
material) och läggs ut och fästs i marken med byglar av järn. Gräset växer sedan 
igenom mattan och ytan blir stabil samtidigt som den naturliga dräneringen bibe-
hålls. Hit Grid är ett grovt plastraster som läggs på en bärande yta Gårdarna besök-
tes vår och/eller höst då risken för upptrampning var som störst. 

Vid besöken undersöktes armeringen för att se om det fanns skador. Skador som 
uppkommit vid skrapning och/eller flyttning av armeringen var inte ovanligt men 
kan undvikas med lite försiktighet. Intrycket var annars att Gräsarmeringsmattan 
hade god hållbarhet när den hade anlagts och hanterats enligt rekommendationerna  
och utsatts för normal påfrestning av kor. Vid användning framför foderhäckar  
med konkurrerande djur som tar spjärn mot mattan behövde mattans yta skyddas  
av t.ex. ett lager sand.  

Baserat på lantbrukarnas erfarenheter togs råd fram för hur man anlägger och 
sköter en Gräsarmering. För att få bästa resultat bör Gräsarmeringsmattan läggas 
där det inte rinner till ytvatten från något håll och marken bör vara torr och väl 
packad när man anlägger. Ligger armeringen i mark som har ett glest växttäcke 
kan fina jordpartiklar krypa upp genom armeringen och underlaget gröps ur. Vill 
man ha en robust yta som motstår sättningar bör man placera en markväv under 
armeringen. 

Mätningar av gropar orsakade av djurens tramp på marken utanför armeringen  
visade att det var vanligt med gropar djupare än 10 cm på mark som inte var för-
stärkt. Även det visuella intrycket var att lantbrukarna åstadkommit en väsentlig 
förbättring genom att anlägga en Gräsarmering på punktbelastade ytor. 
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Förstärkning av punktbelastad mark – varför? 
Miljömålen och EU-medlemskapet innebär ett krav på bevarande av hävdade 
betesmarker, vilket ger ett öppet landskap, biologisk mångfald och bidrar med 
ekosystemtjänster. En förutsättning för att nå målen är att det finns tillräckligt 
med betesdjur och för att lyckas med detta är det viktigt med både lönsam 
produktion och god djurvälfärd. 

Djurvälfärden, såväl som den yttre miljön, försämras om djuren vistas på kladdiga 
ytor. På vår och höst är risken för upptrampning extra stor men problemet kan 
uppträda vid alla årstider. Även vid ett lagom betestryck kan djuren trampa sönder 
marken vid smala passager och kring vattenställen. Vid utfodring på betesmark 
eller i rasthagar blir marken snabbt upptrampad i synnerhet kring permanenta 
foderhäckar. 

Genom att placera foder och vattenanordningar på så höglänt och bärig mark som 
möjligt och/eller flytta foder och vatten med jämna mellanrum minskas risken  
för söndertrampning av mark (SJV, 2001). Det är dock inte alltid dessa lösningar 
är praktiskt genomförbara. Då skulle istället en stabilisering/förstärkning av den 
punktbelastade marken vara en möjlig lösning.  

Hur kan punktbelastad mark förstärkas? 
För att öka bärigheten kan man dränera och byta ut matjordslagret mot material 
med större bärighet som flis, grus m.m. (Lindgren & Benfalk 2004a, b). Även 
cementstabilisering av mark är en möjlighet (Wachenfeldt, 1997). Nämnda åtgärder 
blir mer eller mindre permanenta. Ibland vill man dock kunna flytta orsaken till 
punktbelastningen, t.ex. en foderhäck, och på vissa marker även plöja efter några 
år. Då är djupgående stabiliseringar ett hinder. Istället är det en fördel om man kan 
åtgärda endast ytan och vid behov flytta bort material som inte lämpar sig att plöja 
ned. Om man dessutom kan återanvända det förstärkande materialet så är det ytter-
ligare en fördel. Denna studie syftade till att kartlägga produkter hos svenska åter-
försäljare som kan användas för att stabilisera markytan så att den tål tramp från 
djur och som är möjliga att flytta och återanvända.  

Inventering 
Produkter för stabilisering av punktbelastad mark 
Vid inventeringen fann vi ett flertal produkter för förstärkning av mark hos  
svenska återförsäljare. En del gav en mer permanent förstärkning för användning  
i t.ex. parker. Fyra produkter verkade passa för den här studiens ändamål: Gräs-
armering, Hit Grid och EquiTerr som alla är plastraster (plastgaller/nät) samt 
TexWay som är en syntetmatta med gummifyllning. Bland plastrasterna var Gräs-
armeringsmattan den produkt som hittills funnit flest köpare bland djurhållare i 
svenskt lantbruk och den som vi därmed kunde samla mest erfarenheter från.  

Gräsarmering finns hos denna återförsäljare som nät, matta och platta  
(www.agronaut.se). Jämfört med nät och matta är plattan grövre och tål laster  
på 175 ton per kvm. Både Gräsarmeringsmattan och de grövre plastrasterna  
kan användas för att ge marken bättre bärighet för fordon och tunga djur. 
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De grova plastrasterna har tagits fram för att skydda gräsrötterna vid tung trafik 
(bild 1 & 2), t.ex. på byggarbetsplatser eller tillfälliga parkeringsplatser. De är 
relativt enkla att anlägga och uppges vara möjliga att flytta.  

 
Bild 1 & 2. Grovt plastraster (s.k. platta). En parkeringsplats kan bli mer estetiskt tilltalande 
genom insådd av gräs som skyddas med ett plastraster. 

Gräsarmeringsmattan är utformad som ett kraftigt plastnät (bild 3) och består av 
polymermaterial, som gör den stark, lätt och seg. Mattan läggs ut och fästs i marken 
med byglar av järn. Gräset växer sedan igenom mattan och ytan blir stabil samtidigt 
som den naturliga dräneringen bibehålls (bild 4).  

  
Bild 3 & 4. Grovt plastnät (s.k. matta). Gräsarmeringsmattan rullas ut där marken behöver 
förstärkas. 

Hit Grid (www.hit-horseconsult.de) är ett raster som tillverkas av återvunnen 
plast (Hölmark, 2006). Det är framtaget för användning i rasthagar (bild 5 & 6). 

I rasthagar är rastret avsett att läggas ovanpå ett dränerande lager (ca 10 cm) och 
sedan täckas med ett tunt lager grus. Hit Grid väger inte mycket och kan lätt place-
ras ut manuellt. Fyrkanter om ca 2 m² trycks till så att de hakar i varandra. Enligt 
återförsäljaren har rastret lång livslängd och kan återvinnas när det tjänat ut 
(Hölmark, 2006). 
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Bild 5 & 6. Hit Grid kan användas för att förstärka marken i rasthagar för hästar. 

EquiTerr (www.finndan.com) säljs i Sverige men har ännu inte sålts till någon 
svensk lantbrukare utan används idag främst till parkeringsplatser och liknande. 
Det finns dock flera hästanläggningar i bl.a. Tyskland och USA, där man förstärkt 
ytor med EquiTerr. EquiTerr består av paneler (50*39*4,5 cm) av HD-polyeten-
plast som hakas i varandra vid anläggning. Anläggning med EquiTerr kräver ett 
ordentligt underarbete och är därför ett alternativ om man vill åstadkomma en mer 
permanent installation. EquiTerr tål laster på 156 ton per kvm. 

TexWay (www.texway.se) är en syntetmatta med gummifyllning som är avsedd  
att läggas ovanpå ett bärlager av grus o.dyl. för att få en välvd yta med vatten-
avrinning (bild 7). Mattan fästs med järnkrampor och grävs ned i ändarna (TexWay, 
2001). Korna kan gå direkt på syntetmattan (Handrup, 2001). Enligt produktbladet 
för TexWay går mycket av produkten att återvinna. TexWay är testad med gott 
resultat under en säsong i en dansk studie (Hansen m.fl., 2002) och erfarenheter finns 
från bl.a. Frankrike (www.texway.se).  

Bild 7 & 8. TexWay ger ett bra underlag för kornas klövar och kan minska upptrampning 
runt en foderhäck. Bilder från hemsidan www.texway.se. 

Geotextil (markväv) 
Markväv används främst som materialavskiljande lager för att t.ex. skydda ett drän-
erande lager från att sjunka ned i underliggande jordlager eller för att hindra ett 
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finare slitlager att ”rinna” ned i det dränerande lagret. I kombination med Gräs-
armering används markväv för att hindra jord att tränga upp genom armeringen. 

Kostnader 
Kostnader för att förstärka betesmark varierar beroende på aktuella priser, trans-
portkostnader, arbetsåtgång och materialbehov. En ansats gjordes ändå att jämföra 
kostnader för olika alternativ. För att få ett mått på arbetstid användes uppgifter 
från en tidigare studie (Lindgren & Benfalk 2004a) och intervjuuppgifter. Pris-
uppgifterna är från år 2006 (bilaga 1).  

En förstärkt yta eller drivningsgång kan byggas upp på olika sätt. Tabell 1a och 1b 
visar en schematisk genomskärning av några olika alternativ med ytlagret överst  
i tabellen och med lager 4 i botten. Under respektive alternativ anges en beräknad 
anläggningskostnad medan årskostnad vid olika livslängd återfinns i tabell 2. 
Alternativen med flis och grus rekommenderas INTE för ytor där djur står och 
äter, t.ex. runt foderhäckar i en hage, men kan fungera som drivningsgång. Mer  
om hur olika naturmaterial fungerar i drivningsgator finns att läsa på www.jti.se  
(se länkar på sid 38).  

Observera att markväv (geotextil) klass 2 ej tål direkt tramp och ej är avsedd för 
maskintrafik (då behövs klass 3 och högre). 

De icke dränerade alternativen bör ligga med naturligt fall så att en viss avrinning 
sker eller byggas upp som t.ex. TexWay.  

Tabell 1a. Anläggningskostnad för förstärkning av mark med syntetiska produkter.  

 Alternativ    

Lager 
Gräsarmering Gräsarmering 

med fiberduk 
Hit Grid TexWay 

Ytlager Sand 2 cm Sand 2 cm Grus 5 cm TexWay 

Lager 2 Gräsarmerings- 
matta 

Gräsarmerings- 
matta med… 

Hit Grid Sand 10 cm 

Lager 3 Markväv limmad fiberduk Makadam 10 cm  

Bottenlager   Markväv klass 2  

Anläggningskostnad 
kr/100 m²  14 000 18 000 17 000 24 000 

Tabell 1b. Anläggningskostnad för förstärkning av mark med naturmaterial.  

Alternativ   
Lager Flis Flis drän Grus drän 
Ytlager Flis Flis drän Grus 
Lager 2   – Markväv klass 2 Markväv klass 2 
Lager 3   – Makadam 20 cm, + 

dräneringsledning 
Makadam 20 cm + 
dräneringsledning 

Bottenlager   – Markväv klass 2 Markväv klass 2 
Anläggningskostnad 
kr/100 m²  7 000 21 000 21 000 
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Förutsättningar för beräkning av årskostnad 

Kostnaden för en drivningsgata eller en rastyta påverkas av belastning och 
materialets livslängd. Den beräknade årliga genomsnittskostnaden (avskrivning + 
ränta) vid olika livslängd på materialen framgår av tabell 2. Kalkylräntan har satts 
till 6 %. Kostnadsuppgifter anges för en variation i livslängd som verkar realistisk 
utifrån aktuella erfarenheter. Vid hög belastning, t.ex. mycket gödsel, fel hantering 
eller olämplig maskintrafik kan livslängden bli kortare än den uppskattade. 

I alternativ med Hit Grid och Gräsarmering har vid beräkning av årskostnaden 
förutsatts en påfyllning av ytlagret varje år (5 cm grus). Därutöver har fulla kostna-
den för övriga lager (se tabell 1a) tagits upp från och med år 1 och årskostnaden 
minskar ju fler år de använts. För Gräsarmering räknas även med en omläggning 
med samma Gräsarmeringsmatta efter 5 år med påfyllning av grus, utjämning av 
underlaget och ny markväv (geotextil) innan mattan läggs tillbaka. (Detta medför 
att kostnadsminskningen vid en livslängd över 5 år planar ut.) 

Även för TexWay har fulla kostnaden för övriga lager (se tabell 1a) tagits upp 
från och med år 1 och årskostnaden minskar ju fler år de använts. För TexWay  
har räknats med priset vid köp av en hel pall om 180 m2 matta (bilaga 1). 

I de dränerade alternativen (Grus och Flis) har vid beräkning av årskostnad redan 
från och med år 1 förutsatts 10 års hållbarhet på dränerande/bärande lager (10 års 
avskrivning) medan kostnaden för ytlagret minskar ju fler år det används.  

Tabell 2. Beräknad genomsnittskostnad kr/m² och år, vid olika livslängd (avrundat till 
närmast 10-tal kronor). 

Livs-
längd år 

Flis* Gräs- 
armering 

Gräsarmering
+ fiberduk 

Hit Grid Flis drän*** Grus drän*** TexWay

1 60 150 190 180 80 60 260 
2 70 80 100 100 70** 70** 130 
3 70 60 70 70 50 50 90 
4 70 50 60 60 40 40 70 
5 70 40 50 50 40 40 60 
6 70 40 50 50 40 40 50 
7 70 40 50 40 30 30 50 
8 70 40 40 40 30**** 30**** 40 
9 70 40 40 40   40 
10 70 40 40 40   30 

*  Flis utan markväv förutsattes läggas nytt varje år och att föregående års material  
rensas upp.  

** I de dränerade alternativen förutsattes en engångspåfyllning av ytlagret andra året, 
varför kostnaden andra året fortfarande är hög.  

*** Vid beräkning av årskostnaden förutsattes 10 års livslängd på dränerande och 
bärande lager medan hållbarheten på ytlagret varierat. 

**** Kostnadsuppgifter anges ej vidare då det förutsattes att ytlagret behöver förnyas  
(det dränerande lagret förutsattes ha en livslängd och avskrivningstid på 10 år) . 
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Metodik vid gårdsbesök  
Försäljare tillfrågades om adresser till lantbrukare som köpt armering för stabili-
sering av ytor för djur. Lantbrukarna kontaktades och 11 gårdar med nötkreatur 
och Gräsarmering på hårt belastade ytor samt 1 gård med Hit Grid (hästar) be-
söktes. Gårdarna besöktes vår och/eller höst då risken för upptrampning i rast-
hagarna var som störst. Några gårdar använde Gräsarmeringsmattan under betes-
perioden och dessa besöktes under en regnperiod i slutet av sommaren. Syftet  
var att genomföra besöken då påfrestningen på och effekten av stabiliseringen 
förväntades vara tydligast. 

Vid besöket dokumenterades vilken typ av anläggning det var, d.v.s. om armer-
ingen placerats direkt på marken eller om något underarbete gjorts (förstärkning, 
dränering) och om man kombinerat armeringen med någon typ av underlag (t.ex. 
markväv). Dessutom noterades detaljer kring hur stor yta armeringen täckte, var 
lantbrukaren hade valt att armera (t.ex. vid foder, vatten eller i en passage), hur 
intilliggande mark såg ut och annat av intresse. 

Den armerade ytans förmåga att stå emot belastningen från djuren uppskattades 
genom att mäta Gräsarmeringens ojämnheter. Dessa jämfördes med graden av 
upptrampning på den intilliggande icke-armerade marken (bilaga 2). Dessutom 
rengjordes hela eller delar av den armerade ytan och mattan undersöktes för att  
se om det fanns några synbara skador.  

Lantbrukaren på varje gård intervjuades för att få detaljerad information om 
anläggning, hållbarhet och kostnader. Intervjufrågorna finns i bilaga 3. 

Erfarenheter och tips från gårdsbesöken 
Hur anlägger man en Gräsarmeringsmatta? 

Gräsarmeringsmattan kan vara besvärlig att hantera eftersom den levereras hårt 
rullad och är väldigt styv. Genom att rulla ut armeringen, vända den och låta den 
ligga och räta ut sig någon dag så undviker man problem med att armeringen vill 
rulla upp sig när man ska ”spika” fast den. 

Det kan vara problem att få järnbyglarna att fästa, speciellt om man gjort ett 
ordentligt underarbete och grävt ur och fyllt på med sand eller grus. Det finns då 
risk att de kryper upp. De ”tältpinnar” som följer med böjer sig lätt om det kom-
mer grovt grus eller sten i vägen. Då är det bättre med egentillverkade byglar av 
armeringsjärn som går ner några decimeter i backen. Om det är stenig eller bergig 
terräng där armeringen ska anläggas, så tänk på att byglarna kanske inte går att slå 
ner så djupt. 

Kanterna på Gräsarmeringsmattan kan fransas upp om de sticker ut så att djuren 
går emot dem. Om det inte finns material som täcker kanterna är det extra viktigt 
att de hålls nere av järnbyglarna. Avståndet mellan dessa var vanligtvis 40-50 cm 
men de kan behöva sättas tätare om det är risk att djuren går emot en kant. 

Armeringen bör läggas där det inte rinner till vatten från något håll för att få bästa 
hållbarhet. Vattnet gör att material kan flytta sig under armeringen och gropar 
bildas. Gräs ska klippas kort och ojämnheter fyllas ut med matjord eller sand. 
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Det är viktigt att marken är torr och väl packad när man lägger ut en Gräsarmerings-
matta för att få ett bra resultat. Om materialet inte är väl packat kan armeringen 
sjunka efterhand och ligger till slut lägre än kringliggande mark. Om mycket materi-
al trycks ut åt sidorna finns en risk att fästena släpper och mattan viker sig uppåt i 
kanterna. 

Ett par veckor efter anläggning på en gräsyta så har armeringen och gräsrötterna 
bildat en tålig yta. Med få djur och måttlig belastning kan detta vara tillräckligt. 

Om det är större slitage, t.ex. nötkreatur som står och äter vid en foderhäck, så blir 
gräset lätt förstört och då kan det behövas en markväv (geotextil) under Gräsarmer-
ingen. Ligger armeringen direkt på mark med ett dåligt växttäcke kan fina jord-
partiklar krypa upp genom mattan så småningom.  

Bild 9 Genom att lägga en markväv under Gräsarmeringsmattan ökar bärigheten och 
hållbarheten. 

Den separata glasfiberduken som säljs med Gräsarmeringen kan vara svår att 
lägga när det blåser. Då får man lägga tyngder på duken för att den inte ska 
fladdra iväg. Sen kan den också flytta sig eller vika sig när man lägger på mattan . 
Det underlättar förstås om man är flera personer när armeringen ska läggas på 
plats. 

En Gräsarmeringsmatta med en fiberduk limmad direkt på armeringen är lättare 
att anlägga då man slipper hantera en lös markväv. Denna produkt var relativt  
ny men en lantbrukare som hade köpt den bekräftade att den var lätt att lägga. 
Dock hade han fått klippa bort en bit av fiberduken eftersom den stack ut ca 1 dm 
på varje sida där han skulle skarva ihop armeringen. Om mattorna läggs omlott 
blir det svårare att skrapa så det var inget alternativ. Hur fungerar fiberduken vid 
en flytt, kanske släpper den från armeringen? Ökar stabiliteten och hållbarheten 
med en kraftigare duk under? – Idag saknas vi erfarenhet. 

Finns det en upp- och nedsida på armeringsmattan? Det verkade som om det var 
en viss variation mellan olika rullar av Gräsarmeringsmatta. De korsvis lagda 
lameller som utgjorde mattan lutade mer eller mindre och vid belastning trycktes 
de oftast ned i lutningens riktning (bild 10).  

I de fall lamellerna stod i stort sett ”rakt upp” efter anläggningen så hade de av 
klövarnas tramp ibland tryckts ned åt olika håll så att det uppstått vridningar i 
lamellerna (bild 11). Det gick inte att se att detta påverkade hållbarheten/livs-
längden men sannolikt ökar påfrestningen något. Kanske har lamellernas lutning 
mest betydelse då det blir aktuellt att skrapa armeringen. 
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Bild 10 & 11. Lutningen på lamellerna påverkade hur de lade sig vid belastning. 

Hur skrapar och flyttar man en Gräsarmeringsmatta? 

Skrapning med traktorskopa är ett snabbt och smidigt sätt att få Gräsarmerings-
mattan ren. Det finns dock risk för att riva sönder mattan om man fastnar i den 
med skopan. Om skrapning med traktor är aktuellt, tänk då på hur lamellerna lutar  
så att det blir rätt i förhållande till skrapriktningen. Då minskar risken att skopan 
fastnar i armeringen och river sönder den. 

För att minimera risken att köra sönder armeringsmattan så bör man inte skrapa 
direkt i kontakt med armeringen. Det är också mindre risk att skopan hugger fast  
i mattan om man vinklar den nedåt och sedan skrapar medan man backar traktorn. 

Att flytta Gräsarmeringen är ett riskmoment eftersom det då är lätt att skada 
mattan. De som flyttat Gräsarmeringsmattan hade använt skopan eller gaffeln  
på traktorn för att lyfta den. Om armeringen ligger direkt på marken och man 
planerar att flytta den så bör man göra detta i början på våren innan ogräs hunnit 
växa igenom maskorna. Annars gör växter och rötter att mattan sitter väldigt hårt 
och flytten blir då onödigt arbetsam och risken större att mattan går sönder.  

Det kan vara väldigt tungt att lyfta Gräsarmeringsmattan om man inte lyckats ren-
göra den ordentligt först. Kanske räcker inte skrapning för att få den ren. Då kan  
det underlätta om man kan spola av den innan man börjar lyfta. Det är lätt att 
missa infästningar när man ska lyfta upp mattan. Om dessa sitter hårt kan mattan 
gå sönder när man försöker lyfta den. 

Hur hållbar är en Gräsarmeringsmatta? 

Att använda Gräsarmering till djur på de sätt vi sett exempel på är ett ganska nytt 
fenomen. Den längsta användningstiden i den här kartläggningen var tre år. De 
vanligaste skadorna på Gräsarmeringsmattorna var de som uppkommit p.g.a. lant-
brukarens användning av traktorredskap (bild 12 & 13). En del sådana skador 
(bild 13) är dock relativt lätta att laga med lite ståltråd eller genom att slå ner ett 
par extra järnbyglar vid skadan.  
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Bild 12 & 13. Skador från betesputsare (vänster) och traktorskopa (höger). 

Vid några tillfällen fann vi skador orsakade av djurens klövar. På en gård med  
en intensiv användning av Gräsarmeringen vid en foderhäck för ungtjurar fanns 
skador orsakade av djuren. Tjurarna bråkade och tog spjärn mot mattan för att 
trycka sig in till fodret. Detta hade lett till att lamellerna lossnat från varandra på 
några fläckar (bild 14). Några lameller hade brustit men mattan bar fortfarande 
djuren. Möjligen hade skadorna kunnat undvikas om mattan skyddats av ett tunt 
lager med sand. 

På två gårdar med mjölkkor där Gräsarmeringsmattan låg oskyddad (bild 17) fanns 
mest skador från mänsklig åverkan – stolpar som slagits igenom mattan etc. Dock 
hade kanten på den övre av två Gräsarmeringsmattor som låg omlott börjat fransa 
upp sig (bild 15). Kanske skulle problemet ha kunnat undvikas genom att skarva 
mattorna kant i kant och sätta armeringsjärnen tätare. 

Bild 14 & 15. När ungtjurarna tagit spjärn mot den oskyddade mattan så släppte de övre 
lamellerna. Kor som gick till vattenkaret hade inte skadat mattans yta men däremot 
kanten på den övre av armeringsmattorna som var skarvade omlott. 

På många gårdar låg det foderrester eller halm och jord ovanpå Gräsarmeringen. 
Lantbrukarna ville ha det så för att skydda mattan och där syntes inga skador från 
djuren när materialet lyftes bort (bild 16). 
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Bild 16 & 17. Foderspill på armeringen vid en foderhäck kan ha gett ett visst skydd mot 
slitage (vänster). När armeringen fungerade som transportyta för mjölkkor verkade den 
tåla slitage bra trots att den låg oskyddad så att grästuvor växte igenom (höger). 

Gräsarmeringsmattan verkade tåla ojämnheter i form av hålor eller pucklar. 
Mattan var tillverkad av plast som innehåller polymermolekyler, vilka ger styrka, 
lätthet och seghet (bild 18 & 19). 

I ett fall låg Gräsarmeringsmattan som en ”hängbro” över en sankmark där enstaka 
tuvor var bärande punkter. Mattan var använd under cirka fem veckor och djuren 
(kvigor av köttras) hade under den tiden trampat igenom på några av de ställen där 
det var ”bottenlöst” under mattan (bild 44 & 45). För att ha en chans att fungera på 
sankmark måste Gräsarmeringen läggas på ett bärande lager; t.ex. en så kallad 
kavelbro av sly och ris. 

Bild 18 & 19. Ojämnheter uppstod när det bärande lagret under mattan eroderades. Den 
kraftigaste böjningen av mattan uppstod på en sankmark där nivåskillnaderna var 20 cm.  

Sammanfattningsvis var intrycket att Gräsarmeringsmattan hade god hållbarhet när 
den hade anlagts och hanterats enligt rekommendationerna och utsatts för normal 
påfrestning av kor. Vid användning framför foderhäckar med konkurrerande djur 
behöver mattans yta skyddas med t.ex. ett lager sand. 
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Hur stor var nyttan av en Gräsarmeringsmatta? 

När djur vistas på upptrampad mark ökar risken för smutsiga djur med smutsiga 
juver, spridning av klövspaltsinflammation och utlakning av näringsämnen till 
vattentäkter och grundvatten. Även om djuren ibland drog upp jord på armeringen 
och en del gödsel blev liggande på densamma så var den visuella skillnaden mellan 
den armerade ytan och omgivande mark oftast mycket påtaglig. En mer objektiv 
mätning av upptrampningen runt den armerade ytan visade på en väsentlig effekt av 
armeringen (tabell 3). I genomsnitt fanns det 2 gropar som var 10 cm eller djupare 
per kvadratmeter på omgivande mark och ibland nästan 5 djupa gropar per kvm.  

Tabell 3. Antal gropar på mark som omgav Gräsarmeringen. Medel-, maximi- och 
minimivärden för alla mätningar. 

 Antal gropar i genomsnitt per kvm 
 <5 cm 5-10 cm >10 cm 
Medelvärde 1,4 2,5 2 
Maximivärde 2,8 4,8 4,8 
Minimivärde 0 4 0,4 

Gräsarmeringsmattorna hade ofta sjunkit ned på en del ställen. De djupaste ojämn-
heterna kunde vara 13-14 cm och uppstod mot kanterna om bärlagret under hade 
eroderats. Inne på den armerade ytan fanns upp till 8 cm djupa ojämnheter med  
en diameter på 30-40 cm. Dessa var dock mycket få till antalet jämfört med antalet 
gropar per kvm på ytorna utanför armeringen. Ofta var dessutom armeringen place-
rad på det område som var mest utsatt, vilket innebär att skillnaden med eller utan 
armering troligen var ännu större vid samma belastning än vad som gick att mäta. 

Hur anläggs och används Hit Grid? 

Vid stabilisering med Hit Grid rekommenderas att man gör ett ordentligt under-
arbete. Om man lägger rastret direkt på marken och om man har ojämn/dålig bärig-
het under så kan bitarna haka loss från varandra (bild 20). För att uppnå ett gott 
resultat rekommenderas även att man ska anlägga en lite större yta än enbart en 
smal passage med Hit Grid (bild 21). 

Bild 20 & 21. Ett ordentligt underarbete är viktigt när man lägger Hit Grid. 
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Hit Grid är framtaget för att användas i hästhagar, så det är osäkert om Hit Grid 
fungerar till nötkreatur. Jämfört med hästar så ger nötkreatur en annan typ av 
belastning samt mer och blötare gödsel. 

Hit Grid har hittills använts som en permanent anläggning och det är inte känt  
om någon provat att flytta den. 

Detaljerade gårdsbeskrivningar 
Gård A 

Besättning: 6 dikor (Highland cattle) 

Gård A hade en liten dikobesättning bestående av 6 Highland cattle-kor. Djuren  
gick ute året runt med tillgång till liggyta under tak. De hade tillgång till ca 3 ha 
mark under sommaren, varav en del av denna yta stängs av vintertid. Under 
vintern fick de foder i en foderhäck utanför vindskyddet. Tidigare blev ytan runt 
foderhäcken väldigt upptrampad och lantbrukaren funderade då på att gjuta en 
platta. Han upplevde dock att det skulle bli för jobbigt att gjuta och valde att testa 
Gräsarmeringsmatta istället. 

En Gräsarmeringsmatta anlades hösten 2005 och hade alltså legat en säsong vid 
besöket. Mattan hade lagts i tre parallella längder på 6 m vardera. Total armerad  
yta blev alltså 6*6 m och i mitten stod en foderhäck på 2*2 m. Mattan lades direkt  
på marken utan något underarbete och utan markväv. Infästningen gjordes med  
metallkrokar (typ tältpinnar) med ca 1 m mellanrum. Ovanpå mattan ströddes  
några spadar sand. Gräsarmeringen upplevdes som väldigt enkel att anlägga. Det  
tog ca en halv dag för en person att få den på plats. Kostnaden för armeringen var  
100 kr/m2. 

Inget underhåll hade gjorts under vintern, men på våren när djuren inte längre fick 
något ensilage hade gamla foderrester rensats bort från armeringen. Detta arbete 
hade skett med grep och handkraft och tagit totalt cirka en arbetsdag. Arbetet för-
delades dock över cirka en vecka eftersom det var ett tungt arbete. 

Bild 22 & 23. Gräsarmeringen hade lagts där belastningen var som störst – runt foderhäcken. 
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Vid besöket var Gräsarmeringsmattan täckt med ett 1-2 dm djupt lager av ensilage, 
tjockare närmast foderhäcken och tunnare utåt kanterna (bild 22). På vissa ställen 
syntes kanten på mattan. När foderresterna tagits bort noterades att det blivit en  
hel del ojämnheter runt foderhäcken (bild 23). Djuren hade trampat på samma  
ställe när de stod och åt och det verkade som om jorden under armeringen hade 
förflyttats. Den största försänkningen av Gräsarmeringsmattan var 7,7 cm djup  
och ca 1 m i diameter. Det fanns inget synligt slitage på armeringen men den hade 
vikt sig lite i kanten. Området närmast runt foderhäcken var upptrampat och utan 
växttäcke. 

Lantbrukaren bestämde sig för att lyfta bort armeringen och göra ett ordentligt 
underarbete innan vintersäsongen 2006. Efter att ha tagit bort gamla foderrester 
runt foderhäcken rullade lantbrukaren ihop mattan och fyllde ojämnheter med 
väggrus så att ytan blev jämn. Därefter rullades mattan ut igen. Det var ganska 
tungt att ensam rulla upp mattan, men det gick förhållandevis bra. Det syntes inga 
skador på armeringen.  

Lantbrukaren såg inte någon förbättring i renhet på djuren sen armeringen kom på 
plats men det berodde nog på att det fanns andra, sanka partier i hagen där de blev 
smutsiga. Lantbrukaren var dock mycket nöjd med hur det hade fungerat och det 
märktes stor skillnad i bärighet runt foderhäcken mot tidigare år. 

Gård B  

Besättning: 4-6 dikor (Highland cattle) 

Gård B hade en liten dikobesättning med 4-6 Highland cattle-kor och 4 ungdjur. 
Korna gick ute dygnet runt med tillgång till ett mindre vindskydd. Vinterhagen 
var ca 2 ha varav 1 ha var skog. Djuren utfodrades i foderhäck vintertid och det 
var runt denna som det blev väldigt upptrampat och smutsigt. För att det inte 
skulle bli alltför upptrampat flyttades foderplatsen runt (var 3-4 vecka när det  
var som värst). 

Gräsarmeringsmattan anlades första gången år 2003, under två foderhäckar och 
täckte cirka 2 m runt om vardera foderhäcken. Armeringen lades direkt på marken 
utan något underarbete och utan markväv och fästes med metallkrokar. Lantbrukaren 
tyckte att det var jobbigt att lägga ut armeringen första gången eftersom den ville 
rulla ihop sig hela tiden. Han klarade inte av det helt ensam. Ytan som armerades  
var 50 m2. 

Problem uppstod vid en utav foderhäckarna efter två säsonger. Materialet under 
mattan flyttade sig utåt mot sidorna och armeringen hamnade till slut lägre än 
kringliggande mark. Det stod vatten på ytorna runtomkring. Dessutom var genom-
släppligheten för marken under armeringen dålig och den lyftes därför upp år 2005 
(den andra foderhäcken användes inte för tillfället). För att få loss Gräsarmerings-
mattan användes en kofot. Mattan satt fast ganska bra i jorden och det hade också 
börjat växa ogräs igenom den, vilket gjorde att den satt ännu hårdare. Det var lätt 
att missa någon järnbygel och då fanns det en risk att dra sönder mattan. Den 
spolades ren med högtryckstvätt och förutom några märken efter kofoten syntes 
inga skador eller slitage. 
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Innan Gräsarmeringsmattan placerades ut igen gjordes ett ordentligt underarbete. 
Ungefär 40 cm av matjordslagret grävdes bort och därefter fyllde man på med 
grus, lade en markväv och sedan lades mattan tillbaka. Den fästes med egen-
tillverkade krokar av armeringsjärn (ca 20 cm ner i backen) med ca 30-40 cm 
avstånd och någon enstaka mitt i mattan. Arbetet med att lägga markväv och 
Gräsarmeringsmattan tog ca 2 timmar.  

Gamla foderrester rensades bort från armeringen några gånger under vintern,  
när vädret tillät. Detta arbete skedde med grep och handkraft och tog ungefär  
15 minuter per gång. 

Bild 24 & 25. Mattan runt foderhäcken fick rensas från ensilage för att bli synlig. Den 
runda foderhäcken användes inte under senaste säsongen. 

Det var fyra kor som gick i hagen och belastade armeringen under vintern. Vid 
besöket var armeringen täckt med ett lager ensilage (bild 24). När foderresterna 
tagits bort noterades att det blivit en hel del ojämnheter runt foderhäcken. Djuren 
trampade på samma ställe där de stod och åt och det verkade som om materialet 
under armeringen hade flyttat sig. Dessutom fanns det ett tak över foderhäcken och 
när det regnade rann vattnet ner på armeringen och eroderade bort material under 
armeringen på sin väg. Den djupaste försänkningen var 2,5 cm och hade en dia-
meter på 30-40 cm. Området närmast runt foderhäcken var upptrampat och inget 
växttäcke fanns kvar. Vid ett återbesök på gården ca 7 månader senare syntes inga 
större förändringar mot det tidigare besöket. En mindre reva (ca 1 dm) upptäcktes 
som kan ha uppkommit vid skrapning med traktorskopa. 

Det fanns inget synligt slitage på Gräsarmeringsmattan i övrigt. De övre lameller-
na på mattan hade vikts ned, vilket dock inte gav intryck av att försämra hållbar-
heten. Den armering som för tillfället inte användes hade en rejäl reva som upp-
kommit när lantbrukaren fastnat med traktorgaffeln i armeringen. Revan var lagad 
med klamrar av armeringsjärn. 

Lantbrukaren tyckte att djuren varit mycket renare denna vinter jämfört med 
tidigare år. Det kan bero på att de klippt svansarna på djuren, men också på att  
det inte varit lika upptrampat. 

Lantbrukaren var mycket nöjd med hur Gräsarmeringsmattan hade fungerat. När 
den låg direkt på gräset, utan underarbete, var genomsläppligheten dålig. Men 
sedan den nya anläggningen gjordes med dränerande material under har genom-
släppligheten varit bra. Det hade emellertid också varit en bra vinter med relativt 
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fast mark så det var svårt att veta ännu hur det kommer att fungera under riktigt 
dåliga förhållanden. 

Under sommaren 2006 flyttades den del av armeringen som fanns vid en foderhäck 
som inte användes längre (bild 25) och placerades istället vid ett grindhål och ett 
närliggande vattenkar på bete. Det gick bra att flytta armeringen, men markväven 
under var svår att få loss. Armeringen hade lagts direkt på marken och fästs i 
hörnen med byglar av armeringsjärn. Gräsarmeringsmattan hade belastats från  
och till ett par månader under sommaren. Växttäcket var vid besöket i november 
oförstört och armeringen var delvis övervuxen med gräs (bild 3 & 4). 

Gård C  

Besättning: 14 slaktungnöt (kvigor och stutar) 

Gård C hade 14 kvigor och stutar i en mindre vinterfålla (ca 450 m2) med tillgång  
till djupströbädd inne. Rakt utanför lösdriften, ca 4 m från dörröppningen, fanns 
en foderhäck där djuren utfodrades. Hela fållan var upptrampad och utanför 
armeringen sjönk djuren ner till knäna i lera. Lantbrukaren testade först med att 
lägga ut grus för att förbättra bärigheten. Detta hjälpte dock inte. Han bestämde 
sig då för att testa Gräsarmering som han tidigare prövat vid en foderhäck på bete 
med bra resultat.  

För anläggningen i den permanenta vinterfållan köpte han en Gräsarmeringsmatta 
med en pålimmad fiberduk. Detta underlättar anläggningen eftersom man rullar ut 
allt i ett. Lantbrukaren lät armeringen ligga utrullad upp och ned några dagar innan 
för att den skulle bli lätt att hantera vid utläggningen. I fållan fanns sen tidigare ett 
lager grus och på det lades ett ca 20 cm djupt lager sand. Därefter fästes armeringen 
med byglar tillverkade av armeringsjärn. Gräsarmeringsmattan lades i 5 stycken  
10-meterslängder. Lantbrukaren upplevde att det var lättare att lägga ut mattan med 
den pålimmade fiberduken jämfört med att lägga ut markväv och armering var för 
sig. Ovanpå armeringen lades slutligen ca 5 cm sand. Lantbrukaren tyckte att Gräs-
armeringsmattan var lite besvärlig att anlägga eftersom den var så styv. Det var 
också svårt att få skarvarna bra eftersom markväven stack ut ca 10 cm på varje sida. 
För att inte behöva lägga mattorna om lott och för att få släta skarvar klippte lant-
brukaren av den del av fiberduken som stack ut utanför armeringen. 

Vid besöket var armeringen endast täckt av ett tunt lager gödsel och den var synlig 
på flera ställen. Den sand som lades på vid anläggningen var nu borta eftersom 
armeringen skrapats tre gånger under vintern, senast dagen innan besöket, annars 
hade det varit mer gödsel. Lantbrukaren använde traktor och skopa vid skrapning 
och det tog cirka 15-20 minuter per gång. Vid sista skrapningen fastnade skopan  
i armeringen vid ett tillfälle och drog upp en reva (bild 13). Det hade också blivit  
en hel del ojämnheter speciellt runt foderhäcken. Den djupaste försänkningen var 
8,5 cm och hade en radie på ca 25 cm (bild 27). Marken lutade en aning och mattor-
na verkade ha glidit en bit för i vissa skarvar hade det blivit glipor och andra låg 
lite omlott (bild 26). 

Lantbrukaren var mycket nöjd med hur armeringen hade fungerat och han hade 
noterat att djuren verkade föredra att stå på armeringen. 
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Bild 26 & 27. Djurens tramp och markens lutning påverkade armeringen. Den ena mattan 
tenderade att glida över den andra och det hade blivit lite ojämnheter runt foderhäcken. 
Djuren vistades mycket på den armerade ytan. 

Gård D  

Besättning: 40 nötkreatur 

Gård D hade en dikobesättning med 40 kor och ungdjur. Djuren gick ute dygnet 
runt med tillgång till en ligghall med djupströbädd. Hagen var 8-9 ha, varav en del 
var skog. Djuren utfodrades i foderhäckar vintertid och dessa flyttades runt för att 
undvika att det blev för upptrampat. Den största belastningen och upptrampningen 
blev vid utgången från lösdriften, en ca 5 m bred och 8 m lång gång. 

Gräsarmeringen anlades hösten 2004 och hade alltså legat i två vintersäsonger vid 
besöket. Gången till beteshagen passerade över ett dike och det var iordninggjort 
med rör och fyllt med material. Marken hade jämnats till och därefter hade man 
lagt en markväv och därpå armeringen som fästes med byglar, typ ”tältpinnar”. 
Slutligen lades ett lager sand, ca 1 dm, ovanpå armeringen. Det gick snabbt och 
lätt att anlägga själva armeringen. Mattan ville rulla ihop sig, men lantbrukaren 
löste det genom att vända på den och fästa den ”upp och ner”. 

Första vintern fungerade Gräsarmeringsmattan mycket bra. Efter andra vintern 
kunde man se att armeringen hade sjunkit i jämförelse med kringliggande mark 
och att krokarna längs med ena långsidan hade släppt och armeringen vikt sig 
dubbel. Förmodligen hade materialet vid passagen över diket sjunkit ihop och 
förflyttat sig framåt och ut åt sidorna och därmed orsakat att ”tältpinnarna” lyft 
och armeringen vikt sig. 

Eftersom armeringen hade sjunkit rann det in lera från omgivande mark. Lant-
brukaren skrapade av det med traktor och skopa någon gång per vintersäsong. 

Det var 40 djur som gått i hagen och belastat armeringen under vintern. Vid 
besöket var armeringen täckt med ett 10-20 cm djupt lager lera och gödsel. När  
detta tagits bort noterades att det blivit en del ojämnheter. Precis vid utgången  
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låg troligtvis armeringen ungefär i dess ursprungliga nivå. En meter utanför 
ligghallen uppmättes en nivå som var 8,5 cm lägre. Den mest markanta ojämn-
heten i armeringen uppmättes till 6,3 cm och hade en radie på 35 cm (bild 29). 

Bild 28 & 29. Andra året hade materialet under armeringen sjunkit och den släppte i 
kanterna som veks upp av material som tryckte på och tramp från djur. Under leran var 
armeringen ojämn men hel. 

Det fanns inget synligt slitage på Gräsarmeringsmattan bortsett från att den vikt 
sig dubbel längs med ena kanten. Där förväntade man sig en stor påfrestning,  
men trots detta syntes inga trasiga maskor eller revor i mattan (bild 28). 

Lantbrukaren var mycket nöjd med hur armeringen hade fungerat. Det krävdes 
dock lite underhållsarbete inför tredje säsongen eftersom anläggningen sjunkit. 
Mer material behövdes under armeringen och de krokar som använts var för klena 
och gick inte tillräckligt djupt och fäste därför dåligt i marken.  

Gård E  

Besättning: ca 200 dikor, ungdjur och kalvar 

Gård D har en dikobesättning med ca 40 kor och totalt cirka 200 djur. Under 
vintersäsongen gick djuren ute dygnet runt med tillgång till en ligghall med djup-
ströbädd. Där det var som mest belastning, d.v.s. vid utfodringsplats och ligghall, 
hade lantbrukaren asfalterat. I anslutning till den hårdgjorda ytan fanns en mindre 
fålla, 0,5-1 ha. Djuren hade tillgång till fållan under hela vintern, men de brukade 
inte vara där så mycket när det var snö. Under kalvningssäsongen hade de inte 
tillgång till fållan nattetid eftersom lantbrukaren inte ville ha några kalvningar där 
ute. Det var i grindhålet i övergången mellan den hårdgjorda ytan och rastfållan 
som lantbrukaren hade armerat. Djuren vistades i detta system från oktober fram 
till maj, resten av tiden gick de på bete. 

Gräsarmeringen anlades hösten 2005 och hade alltså legat i en vintersäsong vid 
besöket. Innan hade man prövat att bara stabilisera marken med grus, men det 
fungerade inte bra. Armeringen anlades med grus under och ett 5-10 cm gruslager 
ovanpå. Armeringen lades löst utan att spikas fast i marken i tre längder bredvid 
varandra och skarvarna najades ihop med ståltråd med cirka 45-50 cm mellanrum. 
Det hade gått snabbt och lätt att anlägga, totalt en timme med en traktorgrävare som 
gjorde underarbetet och en person som lade ut armeringen. 
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Bild 30 & 31. Då armeringen låg i kraftig lutning trycktes material upp under den så att 
pucklar bildades. Djuren gick lätt när de höll sig på armeringen – utanför sjönk de till knäna. 

Vid besöket var armeringen till stora delar synlig, men delar var täckt med grus, 
lera och gödsel. Det hade blivit en del ojämnheter i armeringen. Den största upp-
mätta nivåskillnaden var 8,1 cm på 20 cm. Material hade också tryckts upp under 
armeringen av djurens tramp där den anslöt mot en slänt och pucklar hade upp-
stått. Den högsta puckeln var 6,9 cm med en diameter på 40 cm. En mer markant 
puckel hade en diameter på 25 cm och var 5,5 cm hög (bild 30). 

Gräsarmeringsmattan hade fungerat mycket bra. Vid besöket syntes att det var en 
markant skillnad när djuren klev av armeringen och ner i leran där de sjönk ner  
till knäna. Där armeringen slutade gick berget i dagen och det lutade ganska brant 
uppför. Där hände det tidigare att djuren gled bakåt och in under armeringsmattan. 
Det trycktes då in material under armeringen så att det lyfte i den änden. Detta åt-
gärdades genom att klippa bort den del av mattan som de gled in under. 

Ännu har armeringen inte skrapats någon gång. Lantbrukaren hade dock tänkt att 
eventuellt skrapa när det torkat upp lite mer. 

Lantbrukaren var mycket nöjd med hur det hade fungerat hitintills. Det bästa hade 
troligtvis varit att från början asfaltera denna yta också, men armeringen var ett bra 
alternativ så här i efterhand. Funderingar fanns på att även armera marken under 
kalvgömmor på betet, eftersom armeringsmattan är flyttbar. Lantbrukaren såg dock 
en risk med att man skulle tröttna på att flytta armeringen. Han funderade även på 
att lägga armering ovanpå en barkbädd vid övergången från en betongplatta. 

Gård F  

Besättning: 20 dikor 

Gård F hade en dikobesättning med cirka 20 kor plus ungdjur. Djuren gick ute 
dygnet runt med tillgång till en ligghall med djupströbädd. Hagen var drygt 4 ha. 
Djuren utfodrades i foderhäckar vintertid och dessa flyttades runt för att minska 
upptrampningen. Den största belastningen blev vid utgången från lösdriften, där 
det tidigare blivit en grop med lervälling där djuren sjönk ner en halvmeter när de 
skulle passera.  

Först hade lantbrukaren testat att skrapa bort material och fylla på med makadam. 
Detta fungerade dock inte bra. Djuren skadade klövarna på stenarna. 
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Gräsarmeringen anlades hösten 2004 och hade alltså legat i två vintersäsonger vid 
besöket. Ytan som armerats hade grävts ur och sedan fyllts med 1 dm sand. Där-
efter lades en markväv och på det lades sedan armeringen som fästes med krokar, 
typ ”tältpinnar”, med ca 1 m intervall. Slutligen lades ett tunt lager sand ovanpå. 
Anläggningsarbetet tog ungefär en dag om man även räknar med förarbetet. Gräs-
armeringsmattan var lite svår att hantera eftersom den var så styv. Lantbrukaren 
lade en järnbalk över för att hålla den på plats. Dessutom var det svårt att hantera 
markväven ensam, speciellt när det blåste. ”Tältpinnarna” var alldeles för klena 
när det fanns grus kvar i marken under. Försökte man slå ner pinnarna med en 
klubba vek de sig bara. 

Bild 32 & 33. Tack vare Gräsarmeringsmattan utanför ingången kunde djuren lätt ta sig in 
och ut ur lösdriftshallen oavsett årstid och väderlek. 

Senaste vintern hade armeringen belastats av 17 dikor och sen början av april 
även av ungdjur och kalvar (totalt 50 djur). Gräsarmeringsmattan var täckt av 
halm och gödsel, ett cirka 15 cm djupt lager där det var som mest (bild 32). Ute i 
kanterna syntes armeringen och den såg väldigt bra ut, inga gropar eller pucklar 
hade bildats och mattan hade inte släppt eller sjunkit. 

Lantbrukaren hade skrapat armeringen en gång efter första vintern. Han skrapade 
med traktor och frontlastare. Arbetet tog ungefär en timme med traktorn och 
sedan tog det en liten stund till att rensa det sista för hand med grep. Lantbrukaren 
var mycket nöjd med hur armeringen hade fungerat. Det var en fröjd att se djuren 
gå ut nu och det syntes på benen att de höll sig renare. 

Gård G 

Besättning: dikor och hästar 

Denna gård hade haft Gräsarmering vid en övergång från en betongplatta till betet. 
Armeringen anlades år 2003, men hade bara använts två säsonger. En del av armer-
ingen hade lyfts upp och låg lös ovanpå en gräsyta. En liten del låg också kvar på 
den ursprungliga platsen och ytterligare en del av armeringen var placerad utanför 
en lösdrift till hästar. 

Den del av armeringen som lyfts från sin ursprungliga plats hade tvättats ren av 
regn och därför var det lätt att studera eventuell förslitning men endast några få 
skador gick att upptäcka. På några ställen var ett par maskor trasiga och det var 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 28

där som armeringsjärnen hade slagits ner. Sen var det ett ställe där det var en reva 
i armeringen, som uppkommit när lantbrukaren råkat fastna i det med gaffeln på 
traktorn. I övrigt såg armeringen ut som ny. 

Den del som låg kvar där den anlagts för ca 3 år sedan såg välbehållen ut. Inget 
underarbete annat än tilljämning av marken gjordes innan en markväv och armer-
ingen lades på och fästes med armeringsjärn. Armeringsmattan låg i en sluttning  
i anslutning till en betongplatta och det hade bildats en grop ganska nära plattan, 
antagligen p.g.a. djurens tramp och att material flyttat sig nedåt. 

 
Bild 34 & 35. En del av den flyttade Gräsarmeringsmattan låg ren på en gräsyta och en 
annan del hade återanvänts utanför hästarnas lösdriftshall. 

En liten bit av armeringen (ca 2*2 m) hade lagts vid ingången till en lösdrift som 
användes för hästar under vintersäsongen. Gräsarmeringen hade lagts direkt på 
marken utan underarbete eller markväv och fästs med byglar av armeringsjärn.  
Fem hästar hade gått ut och in på armeringen och det var både oskodda och skodda 
hästar med broddar. Armeringen såg inte ut att ha tagit skada av denna belastning. 

Gård H  

Besättning: 60 mjölkkor 

Gård H hade en mjölkkobesättning med 60 kor i lösdrift. Djuren hade möjlighet 
att gå ut från slutet av april och fram till oktober/november. Hagen var ca 3 ha. 
Vid dåligt väder fick korna vara inne, men när vädret var bra hade de tillgång till 
utevistelse dygnet runt. Enligt lantbrukaren var de oftast ute mellan mjölkningarna 
och nattetid, men när det var varmt kunde de stanna inne mitt på dagen troligtvis 
p.g.a. att det inte fanns någon skugga ute. Djuren återkom till samma mark varje 
år. Gård H besöktes vid två tillfällen med ca 3 månaders mellanrum. 

Tidigare var det problem med upptrampning precis utanför stalldörren där det 
blev väldigt hög belastning dels för att korna gick på exakt samma ställe varje 
gång och dels för att de gärna stod och hängde utanför ingången. Korna sjönk ner 
djupt i lera och det var besvärligt för dem att gå ut och in. Våren 2005 åtgärdades 
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problemen. Direkt utanför stalldörren där belastningen var som högst anlades en 
platta av betong (ca 200 m2). Lantbrukaren ansåg att det var det enda som skulle 
klara av den värsta belastningen. Betongplattan hade gjorts lite högre i kanterna 
för att förhindra regnvatten att rinna av och hela plattan lutade svagt mot ett av 
hörnen där vattnet tilläts rinna av.  

Gräsarmeringsmatta lades sedan i övergången mellan betongplattan och betes-
marken. Rotationsbete mellan 2 olika fållor tillämpades och djuren bytte fålla 
ungefär varannan vecka. Därför fanns det två utgångar från betongplattan och 
Gräsarmering hade lagts vid båda dessa utgångar. Inget underarbete gjordes innan 
armeringen lades ut bortsett från närmast plattan där marken jämnades till. Armer-
ingen lades direkt på marken, utan markväv under. Inga fästen användes utan 
istället lades ca 5 cm jord ovanpå mattan för att hålla den på plats. Lantbrukaren  
såg en risk för klövskador om armeringsjärn eller liknande spikades ner i armer-
ingen och misstänkte också att de skulle börja krypa upp efter ett tag. Det tog cirka 
en halv dag att lägga armeringsmattan. Den var hårt rullad och väldigt styv, vilket 
gjorde den lite svårhanterlig. Lantbrukaren vände mattan upp och ned för att för-
hindra att den rullade ihop sig. 

Vid den ena utgången var det upptrampat och närmast plattan var underlaget ganska 
ojämnt så där lade lantbrukaren på lite jord och försökte jämna till innan han lade 
dit två längder av Gräsarmeringsmattan sida vid sida. En del ojämnheter i mattan 
närmast plattan uppstod redan första sommaren, men de har inte blivit värre. Nivå-
skillnaden mellan betongplattan och armeringen 1,5 m ut från plattan uppmättes vid 
de båda besöken och värdet var oförändrat (26,5 cm). Ena kanten på armeringen, 
längs med en långsida, vek sig uppåt ibland. Lantbrukaren trodde att korna då und-
vek att gå på kanten vilket gjorde att den reste sig ännu mer. Han menade dock att 
kanten var lätt att trycka ner igen genom att köra på den med traktorn. 

Vid den andra utgången låg endast en enkel armeringsmatta. Här var det inte lika 
upptrampat när mattan lades ut och den fick ligga orörd en period innan djuren be-
lastade den. Därför hade det kunnat växa en del gräs och ogräs igenom armeringen 
och det höll mattan på plats (bild 36 & 37). 

 

 
Bild 36 & 37. Vid sidan om armeringen sjönk djuren ned i leran men på armeringen hade 
korna en fast yta som ledde ut i beteshagen. 
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En skada hade uppkommit när lantbrukaren råkade köra över med betesputsaren 
och en reva slets upp (bild 12). I övrigt syntes inga skador. Lite ojämnheter notera-
des och enligt lantbrukaren fanns i alla fall en del utav dessa redan innan armer-
ingen lades ut, t.ex. en kostig. Ojämnheter i armeringen med en diameter på 0,5 
meter hade ett djup på mellan 6 och 8 cm. 

Lantbrukaren hade ännu inte behövt skrapa vare sig betongplattan eller armeringen. 
Förvånansvärt lite lera och gödsel fanns på dessa ytor trots att korna gärna uppehöll 
sig där, speciellt på plattan. 

Lantbrukaren var mycket nöjd med hur anläggningen hittills hade fungerat. Korna 
höll sig renare och verkade också som om de valde att gå på armeringen hellre än 
bredvid. Han trodde att det inte gjorde någon skillnad att lägga ut två längder i bredd 
eller bara en, för korna gick oftast på rad och valde att gå där det var som torrast.  
En annan intressant iakttagelse var att antalet flugor hade minskat dramatiskt sen 
betongplattan och armeringen kom på plats. 

Gård I 

Besättning: 100 årskor 

Gård I hade en mjölkkobesättning med 100 kor. Ungefär 60 st av dessa gick i en 
lösdrift med automatisk mjölkning och resten stod uppbundna. Djuren släpptes på 
bete i mitten på maj och fick gå ut fram till mitten av september. 

Gräsarmeringen var anlagd under ett vattenkar i den hage där de uppbundna korna 
gick. Vid besöket var det 35 kor som gick i den hagen och de hade gått där dygnet 
runt i 3 månader, bortsett från när de togs in för mjölkning. Belastningen vid vatten-
karet blev relativt hög eftersom djuren även stod där och väntade på att få komma 
in till mjölkningarna. Totalt hade dessa kor tillgång till ca 15 ha. Viss rotation på 
betet skedde, men den del där vattenkaret stod användes hela säsongen och djuren 
återkom till denna mark varje år. 

Tidigare blev marken kring vattenkaret väldigt upptrampad och korna sjönk ner 
en halvmeter i leran. Innan lantbrukaren bestämde sig för att prova Gräsarmering 
hade han testat att grusa området vid vattenkoppen, men det höll bara en vecka, 
sedan såg det likadant ut igen. Jordarten var lättlera. 

Gräsarmeringsmattan anlades första gången 2004, i en annan beteshage men flytta-
des på hösten år 2005 till där den låg vid besöket i augusti 2006. Inget underarbete 
gjordes utan mattan lades direkt på marken med en markväv under. Duken var  
en s.k. viraduk, som hade använts på ett pappersbruk. Den var relativt grov och 
mycket slittålig, men begagnade var svåra att få tag på. Armeringen hade fästs i 
kanterna med armeringsjärn med ca 40-50 cm mellanrum. Två längder armerings-
matta låg parallellt och ca 10 cm omlott. I skarven var därför armeringsjärnen ned-
slagna genom båda gallren. Ungefär mitt på den armerade ytan stod vattenkaret och 
det var förankrat med trästolpar som var nedslagna genom armeringen (bild 39). 
Anläggningen av Gräsarmeringen tog cirka 4 timmar för en person. Lantbrukaren 
hade inte skrapat armeringen någon gång och hade inte heller tänkt göra det. Det 
blev inte så mycket sörja ovanpå. Däremot var marken runt omkring armeringen 
upptrampad och lerig. 
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Armeringen hade som tidigare nämnts flyttats efter att ha legat i två betessäsonger 
på en annan vall. Mattan satt fast ordentligt i marken, men det hade gått bra att lyfta 
den med gaffeln på traktorn. Arbetet med att flytta armeringen hade tagit cirka 2 
timmar. Lantbrukaren tyckte att det gick bra att flytta den, men det var inget han 
gärna gjorde utan att det verkligen behövdes. 

Bild 38 & 39. Vid ena kanten hade armeringen sjunkit ned, i övrigt var den tämligen jämn 
och gav korna ett fast och bra underlag runt vattenkaret. 

En hel del skador hittades på armeringen, speciellt på en av de två 10-meters-
längderna. Där hittades en längre reva (ca 30 cm) som lagats med armeringsjärn 
och 7 mindre skador där 10-15 maskor var trasiga. Dessa skador var dock inte 
förslitningsskador, utan hade uppkommit när armeringen anlades för första gången. 
Då låg armeringen under två vattenkar som båda var förankrade med stolpar som 
slagits ner genom armeringen och därmed orsakat revorna. Däremot hade mattorna 
börjat fransa sig i skarven mellan de två längderna (bild 15). Detta berodde troligt-
vis på att mattorna låg omlott och den översta mattan hade rest sig mellan armer-
ingsjärnen, och kanten blir då väldigt utsatt när djuren passerar. Det är möjligt att 
problemet skulle ha kunnat undvikas genom att skarva mattorna kant i kant och 
sätta armeringsjärnen tätare. 

Den armerade ytan var relativt jämn. Kring vattenkaret fanns det ett par ojämn-
heter med en 70-80 cm diameter ett djup på ca 8 cm. Vid en ytterkant på armer-
ingen som låg lite i nedförslut fanns en nivåskillnad på 14,5 cm på en sträcka på 
40 cm (bild 38). Djurens tramp och lutningen hade troligtvis orsakat en förflytt-
ning av materialet under armeringen där marken lutade.  

Lantbrukaren var mycket nöjd med hur armeringen hade fungerat. Djuren höll sig 
renare, framför allt på frambenen upp till knäna. 

Gård J  

Besättning: 30 nötkreatur (på betet) 

Gård J hade nötköttsproduktion med uppfödning av ungnöt till slakt. Totalt hade 
djuren tillgång till cirka 3 ha och vid besöket i augusti hade 30 ungtjurar gått i 
hagen i 2 månader. Djuren återkom till samma mark varje år. Jordarten var mjäla. 
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Gräsarmeringen var anlagd på två ytor i hagen, dels vid en foderhäck och dels vid 
en vattenkopp. Vid foderhäcken anlades armeringen för första gången 2003. Då 
provade lantbrukaren att lägga det tunnare nätet och inte mattan. Det lades med en 
markväv under direkt på marken. Detta höll i knappt två säsonger, men då började 
det gå sönder på flera ställen. År 2005 gjordes anläggningen om och ovanpå nätet 
lades den kraftigare Gräsarmeringsmattan. På ena kortsidan lades mattan direkt på 
marken, på den andra kortsidan lades en markväv under och på långsidan lades 
mattan med den tjockare fiberduken som var limmad på armeringen. Den senare 
lades med fiberduken uppåt för att se vad den tålde och om det skulle bli lättare att 
hålla mattan ren. På kortsidorna var armeringen fäst med krokar av ”tältpinnetyp” 
medan armeringen på långsidan inte var fäst alls. Långsidan var cirka 7 m lång  
och 2 m bred. Kortsidorna var ca 2*2 meter. 

På långsidan där mattan låg med fiberduken vänd uppåt visade det sig att fiber-
duken hade rivits sönder på flera ställen. Fiberduken lämpade sig alltså inte att 
utsätta direkt för den påfrestning som blev av djurens klövar. 

Foderhäcken låg nästan som i en sänka och dessutom sluttade marken ner mot  
en av kortsidorna på häcken. Detta innebar att det vid regn ansamlades vatten  
vid den kortändan, speciellt eftersom vattnet på foderhäckens tak till största delen 
kom att rinna ner på den sidan. Vid besöket hade det regnat i tre veckor och då 
syntes vattenflödena tydligt eftersom det stod ca 20 cm lervatten över armeringen 
på just den kortsidan. Det syntes också tydligt att material under armeringen hade 
förflyttat sig i vattnets riktning, troligtvis hade också djurens tramp hjälpt till. 

Bild 40 & 41. Trots ihärdigt regnande kunde djuren stå på en fast yta runt foderhäcken 
Gräsarmering motverkade också körspår i marken och ytan höll sig grön trots den dagliga 
belastningen. 

Det hade regnat flera veckor och vid besöket kom ett ordentligt skyfall men trots 
det kunde djuren stå på en fast yta när de åt ensilage (bild 41). Runt foderhäcken 
hade det bildats ojämnheter i marken där djuren stod med frambenen när de åt. De 
var dock grunda, ca 2 cm med en diameter på 30 cm. Lamellerna hade lossnat från 
varandra på några ställen (bild 14). Troligen hade skadorna uppstått när ungtjurarna 
hade bråkat och tagit spjärn mot mattan för att trycka sig in mot foderhäcken. En 
djupare urgröpning (14 cm med diameter på ca 30 cm) hade bildats vid yttre kanten 
på kortsidan. Vid närmare undersökning visade det sig att detta var precis på det 
ställe där det underliggande nätet hade rivits sönder. Nätet verkade alltså fungera 
som stabiliserare för den senare ditlagda mattan. 
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Inget foderspill syntes runt foderhäcken. Antagligen berodde det på foderhäckens 
utformning och att ensilaget utfodrades hackat.  

Vid vattenkoppen var en yta på cirka 4*2 m armerad och detta var andra säsongen  
som den låg. Först anlades ett lager sand, därefter en markväv och ovanpå det en 
Gräsarmeringsmatta som fästes med krokar av ”tältpinnetyp”. Eftersom inget material 
togs bort innan sanden lades dit hamnade armeringen lite högre än omgivande mark.  

Armeringen vid vattenkoppen hade omfattande förslitningsskador. De övre lamel-
lerna hade släppt från de undre och vikt sig uppåt. Flera möjliga orsaker var tänk-
bara. I och med att armeringen låg högre än kringliggande mark kan det ha blivit 
en påfrestning på kanterna på armeringen som ledde till att de fransade sig. Det 
noterades också att armeringen sträckts ut diagonalt när den rört sig i riktning med 
markens lutning samtidigt som hörnen hållits på plats med järnbyglar. Det är möj-
ligt att mattan är känslig för denna typ av belastning. Dessutom är detta den enda 
besökta gård som använt armeringen till ungtjurar. Det kan vara så att det blev en 
extra stor påfrestning på armeringen med ungtjurar eftersom de är livligare och 
bråkar mer än kvigor, stutar och vuxna nötkreatur. 

Vid vattenkoppen hade det bildats en urgröpning med en diameter på 30 cm och  
13,5 cm djup där armeringen sjönk ner. Orsaken var troligtvis en kombination av 
sipprande vatten och djurens trampande. 

Lantbrukaren hade också lagt Gräsarmeringsmatta på en mindre yta precis utanför 
hagen vid den plats där han kör intill med traktorn varje dag för att fylla på foder  
i foderhäcken (bild 40). Här hade mattan bara lagts direkt på gräset så det kunde  
växa igenom maskorna. Armeringen förhindrade att det blev djupa körspår i mark-
en och ytan höll sig grön trots den dagliga belastningen. 

Lantbrukaren hade också anlagt en mindre yta som gav en ren plats i hagen för 
utfodring av grovfoder till hästar. Det gjorde att fodret inte lika lätt trampades ner  
i leran vilket kunde bidra till bättre hygien och mindre spill. Anläggningen hade 
fungerat mycket bra. 

Lantbrukaren var mycket nöjd med hur armeringen hade fungerat. Anläggningen 
var väldigt lättskött. Däremot kunde han ju ännu inte veta vilken livslängd armer-
ingen hade. 

Gård K  

Verksamhet: cirka 20 inackorderade hästar 

Gård K bedrev verksamhet med inackordering av privatägda ridhästar. Förutom 
vanlig uppstallning i box fanns också ett lösdriftsystem där hästarna var ute hela 
dygnet med tillgång till ligghall. Utfodring skedde automatiskt i separata kraft- 
och grovfoderstationer, som låg en bit ifrån varandra för att få djuren att röra sig 
mer. Punktvis blev belastningen hög, speciellt vid foderautomater och i vandrings-
stråk mellan dessa. 

Armering med plastraster (Hit Grid) var lagd på två ytor i systemet, dels en yta 
(cirka 500 m2) utanför en ligghall och en kraftfoderstation (bild 21), dels utanför 
grovfoderstationen och vidare uppför en backe (bild 43). Armeringen anlades år 
2004 och hade alltså legat i två år vid besöket. Vid anläggningen lades ca 1 dm 
återvinningsmaterial ovanpå matjorden och ytan jämnades till. Därefter lades en 
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markväv och på det lades rastret, som sedan täcktes med sand (ca 5 cm över rastrets 
yta). Det tog ca 1 dag för två man att anlägga armeringen. 

Bild 42 & 43. Hit Grid gav ett bra fäste för hovarna vilket märktes när hästarna gick nedför 
slänten som tidigare varit väldigt hal. 

Vid besöket gick det 4 hästar i systemet. Den armering som fanns utanför ligghall 
och kraftfoderstation hade en svag lutning ut mot ett dike, som gick längs med  
ena långsidan på den anlagda ytan. Rastret täcktes av ett lager sand som visade  
sig vara rejält packat och fungerade som ett skydd för rastret. Vid ena kanten ner 
mot diket där hästarna hade gjort en stig hade sanden försvunnit och rastret låg 
bart. Det fanns dock inga synliga skador på plasten, men markytan hade blivit lite 
ojämn där och i en skarv hade två bitar raster börjat haka ur varandra (bild 20). 
Det är möjligt att materialet under har förflyttat sig med hjälp av regnvatten och 
hästarnas tramp. Ojämnheterna i den armerade ytan uppmättes till ca 6 cm djupa 
med ca 80 cm diameter (bild 42). Grovfoderstationerna låg i änden av en backe 
och sluttningen där berget bitvis gick i dagen blev tidigare väldigt hal vilket inne-
bar ökad skaderisk. Efter att ytan armerades var backen inget problem längre. 
Trots att backen var relativt brant och att den också utsattes för takdropp hade 
anläggningen hållit bra (bild 43).  

Dessutom var en mindre rastfålla anlagd med armering sen ca 1,5 år tillbaka. 
Rastfållan var högt belägen och höll sig därför torr väldigt bra. Den var anlagd på 
samma sätt som de två andra ytorna och täckt med ett lager sand. Precis i grind-
hålet hade sanden försvunnit, så att rastret var synligt. Trots att det där låg helt 
oskyddat, fanns inga synliga skador. 

Hästföretagaren hade inte testat att flytta armeringen, men hade haft funderingar 
på att se om det skulle gå. Rasterna tålde att bli lite deformerade och återtog 
formen om man lät dem ligga plant ett tag, så det var troligt att de skulle klara  
att flyttas. 

Företagaren var mycket nöjd med hur armeringen hade fungerat. Rastret var lätt 
att anlägga och gav en mycket bra och hållbar yta som tålde hästarnas tramp,  
även om de hade skor och broddar. Kostnaden för Hit Grid låg på ca 99 kr/m2, 
men varierade lite beroende på hur stort parti man beställde. 
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Gård L  

Besättning: 30-tal kvigor på våtmarksbete 

Gård L hade en dikobesättning och ett trettiotal kvigor fick bland annat beta våt-
marker. För att komma till vattenkaret måste kvigorna ta sig över en passage på 
20-25 meter sankmark med på sina ställen nästan bottenlösa hål mellan gräs-
tuvorna. En Gräsarmeringsmatta hade lagts över passagen men inget underarbete 
eller stödjande material hade lagts under mattan. Vid besöket hade kvigorna varit 
på betet i två omgångar om totalt fem veckor under sommaren 2006. 

Gräsarmeringsmattan hade fungerat lite som en hängmatta utan något bärande 
underlag. Två djupa fåror hade bildats liknande hjulspår och på mitten av hela 
längden stod armeringen upp i en bula (bild 45). Kanterna på armeringen hade rest 
sig och flera hål och revor fanns. Armeringen hade klarat en deformering på upp 
till 20 cm nivåskillnad inom 20 cm bredd på mattan utan att gå sönder (bild 19).  

På de ställen där armeringen dock hade gått sönder (hål med diameter 0,5-1,5 dm 
och 1 m långa revor) uppmättes djupet under till mellan 0,5 m och mer än 1 meters 
djup (bild 44). Den troliga orsaken till hålen är att armeringen inte klarat både att 
vikas ihop och utsättas för tyngden från kvigornas klövar när det inte fanns något 
bärande material under. 

Bild 44 & 45. Sankmarken var på sina ställen ”bottenlös” – det hade blivit revor i 
armeringen och mätstickan gick lätt ned till en meter. Gräsarmeringen blev kraftigt 
deformerad när det saknades ett bärande lager.  

Gödselbelastningen var hög kring utfodringsplatser. Emellertid medförde upp-
trampning och uppblandning med jord att det var svårt att kategorisera nivåer. 
Generellt var växttäcket förstört på punktbelastade områden (0 % växttäcke).  
Vid besökstillfällena utgjorde de punktbelastade områdena överlag mycket  
små ytor då djurantalet var lågt medan växttäcket var mera slitet vid flockar  
om cirka 40 djur eller mer. 
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Sammanställning 
Sammanställning över besökta gårdar med Gräsarmeringsmatta och en gård (K) med Hit Grid.  
 
 Använt till.. Anläggning Anläggn.år Belastning Användarnas erfarenheter 

A Foderhäck Direkt på mark utan 
markväv, tunt lager 
sand ovanpå 
armeringen 

Höst 2005 6 dikor Armeringen var enkel att anlägga. 

Det hade bildats en del gropar runt foderhäcken där djuren står och trampar. 
En ordentligare anläggning med grus och markväv under armeringen ska 
göras inför nästa vinter. 

B Foderhäck Ca 40 cm grus, 
markväv och 
armering (tidigare 
direkt på mark utan 
markväv) 

Höst 2005 (2003) 4-6 dikor Vid flytt: Armeringen är svår att flytta om det hunnit växa ogräs genom det. 
Det är viktigt att hitta alla fästen innan man lyfter armeringen, annars risk 
att den slits sönder. 

När armeringen låg direkt på marken utan underarbete var 
genomsläppligheten dålig. Armeringen sjönk och låg till slut lägre än 
omgivande mark. 

C Utanför 
lösdrift och 
foderhäck 

Ca 20 cm sand, 
armering med 
pålimmad fiberduk, 
ca 5 cm sand ovanpå 
armeringen 

Höst 2005 14 köttdjur Det var lättare att anlägga med fiberduk limmad på armeringen jämfört med 
markväv och armering för sig. Det var dock svårt att få skarvarna bra 
eftersom fiberduken sticker ut ca 10 cm på varje sida av armeringen. 

Att lägga armeringen utrullad upp och ned någon dag före underlättar 
anläggningen. 

D Drivgång 
utanför lösdrift

Grus, markväv, 
armering, ca 1 dm 
sand ovanpå 
armeringen 

Höst 2004 40 nötkreatur De krokar av ”tältpinnetyp” som använts för att fästa armeringen är lite för 
klena och går inte tillräckligt djupt och fäster därför dåligt i marken. 

Armeringen hade sjunkit trots underarbete. Bättre packning av grus- och 
jordlager kunde ha förhindrat detta. 

E Övergång 
mellan platta 
och mark 

Grus, armering, 5-10 
cm grus ovanpå 
armeringen 

Höst 2005 40 dikor med 
kalvar 

Armeringen ligger kvar på plats trots att några fästen ej använts. 

Armering var ett bra alternativ till att hårdgöra ytan (t.ex. asfaltera). 

F Utanför 
lösdrift 

Ca 10 cm sand, 
markväv, armering, 
tunt lager sand 
ovanpå armeringen 

Höst 2004 20 dikor Armeringen var svår att hantera eftersom den var så styv. Det var svårt att 
hantera markväven om man var ensam, speciellt när det blåste. Krokarna av 
”tältpinnetyp” var alldeles för klena. Det var svårt att slå ner dem när det 
fanns grus kvar i marken under eftersom de lätt vek sig. 
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G Utanför 
lösdrift 
(tidigare över-
gång platta–
mark) 

Direkt på mark utan 
markväv (tidigare 
markväv under 
armering) 

Höst 2005 (2003) 5 hästar 
(tidigare 
dikor) 

Armeringen var tålig och hållbar. 

 

H Övergång 
platta–mark 

Direkt på mark utan 
markväv 

Vår 2005 60 mjölkkor Armeringen var svårhanterlig eftersom den var hårt rullad och väldigt styv. 
Armeringen låg kvar på plats trots att några fästen ej använts. 

Korna valde att gå på armeringen hellre än bredvid. 

I Vattenkar Markväv och
armering direkt på 
mark 

Höst 2005 (2004) 35 mjölkkor Problem med att armeringen reste sig i skarven mellan 2 längder. Där 
armeringen reste sig fransade det sig när djuren gick emot med klövarna. En 
bra lösning för att få skarvarna hållbara skulle vara önskvärt. 

Vid flytt: Armeringen var lätt att flytta med hjälp av traktor. Man får dock 
vara försiktig så att armeringen inte skadas. 

J Foderhäck och 
vattenkopp 

Markväv och 
armering direkt på 
mark 

I omgångar sen 
2003 

30 nötkreatur 
(ungnöt) 

Armeringen hade sjunkit en del runt foderhäcken. Eftersom foderhäcken 
stod i en sluttning rann vattnet ner mot ena kortsidan där det ansamlades. 

Förslitningar på armeringen vid vattenkoppen. De övre lamellerna hade 
släppt från de undre redan efter 2 säsonger. 

K Vistelseyta vid 
ligghall och 
foderstationer 

Hit Grid Ca 10 cm 
återvinningsmaterial, 
markväv, raster, ca 5 
cm sand 

2004 4 hästar Lätt att anlägga. 

Hållbar. 

L Passage vid 
grindhål ut på 
mosse 

Direkt på sankmark 
utan markväv 

Sommar 2006 
totalt 5 veckor 

Dikor, cirka 
30 kvigor 
som använt 
armeringen 

Armeringen gick sönder där det inte fanns ett bärande lager under 
armeringen. 

Vid anläggning på ytor som är väldigt ojämna eller har dålig bärighet 
behövs ett ordentligt underarbete för att armeringen ska fungera bra och 
hålla. 
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 Bilaga 1 

Förutsättningar för ekonomiska beräkningar 
Prisuppgifterna baseras på materialmängder för en yta som är 100 m² eller en 
drivningsgata som är 2,5 m x 40 m. 

Arbetskostnad har satts till 300 kr/timme. Kostnad för schaktning, lastning med 
entreprenadmaskin inkl. förare har satts till 600 kr/timme och utläggning av 10 ton 
makadam per timme har förutsatts. Transport 2 mil av grus och flis har förutsatts. 

Tabell 4. Priser (exkl. moms) från år 2006 har använts om ej annat anges. 

Material Pris Transport Pris inkl. 
transport 

Gräsarmering (100 kr/m2) med separat 
markväv (5 kr/m2) 

105 kr/m² 1500 kr  

Gräsarmering med fiberduk limmad på 
armeringen 

140 kr/m² 1500 kr  

TexWay 180 m2, hel pall (pris 2007) 170 kr/m²  1500 kr  

Hit Grid 99 kr/m²  Fritt gården  

EquiTerr 139 kr/m² ?  

Sand 0-4 mm 54 kr/ton 43 kr/ton 97 kr/ton 

Grus 0-8 mm 64 kr/ton 43 kr/ton 107 kr/ton 

Makadam 16-27 mm 89 kr/ton 43 kr/ton 132 kr/ton 

Flis  125 kr/m³ 41 kr/m³ vid 
600 kg/m³ 

166 kr/m³ 

Markväv klass 2 (termiskt bunden) 8 kr/m² Ej medräknad  

Markväv klass 3 (termiskt bunden) 12 kr/m² ------  ”  ------  

Dräneringsledning 90 mm 18 kr/m ------  ”  ------  

Ledning med fyllning (makadam), 
2,5 m² dräneringsyta 

23 kr/m ------  ”  ------  
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 Bilaga 2 

Deformation av omgivande mark 
Då det fanns ytor runt armeringen, som också belastades av djuren, så uppskatta-
des effekten av armeringen inte bara visuellt utan även genom att dokumentera 
omgivande ytor som referens. För att räkna och mäta gropar läggs en fyrkantsram 
(0,5 m x 0,5 m) ut enligt en slumptabell på fem rutor på varje avsnitt. Antal gropar 
med ett djup på 2-5 cm, 5-10 cm respektive >10 cm registreras (Lindgren & 
Benfalk, 2004a). 

Tabell 5. Antal gropar med <5 cm, 5-10 cm och >10 cm djup i genomsnitt per kvadrat-
meter på mark som omgav Gräsarmeringen på respektive gård samt medelvärdet för  
alla mätningar. 

Antal gropar i genomsnitt per kvm 
Gård 

<5 cm 5-10 cm >10 cm 
A 0,8 3,2 1,2 

B 0 4,8 2,8 

D 0 0,4 3,6 

E 0 1,6 4,8 

F 2,8 2 1,6 

I 6 1,2 0,4 

J 0 4,4 1,2 

H 1,6 2,4 0,4 

Medelvärde 1,4 2,5 2 
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 Bilaga 3 

Gårdsbesök – intervjufrågor 
Vilken typ av produktion? 

Besättningsstorlek? 

Betesareal? 

Ungefärlig nederbörd per år? 

När släpps djuren ut på våren och när tas de in på hösten? 

Går de ute hela dygnet? 

Finns det några tillfällen då de tas in i stallet, t.ex. vid extremt blött väder? 

Tillämpas någon typ av betesrotation eller stripbetning? 

Återkommer djuren till samma mark varje år? 

Hur stort är betet de går på just nu? 

Hur många djur går på betet? 

Vilken typ av djur? 

Jordart? 

Vilken typ av dränering finns? 

Varför Gräsarmering? 

Funderade du på andra alternativ innan du skaffade Gräsarmeringen? 

De flesta har köpt duk eller matta separat, vad tror du om den sammansatta 
produkten? 

Har du funderat på fler användningsområden för Gräsarmeringen? 

Vilka ytor är gräsarmerade? 

Varför lägger du inte på större ytor? Enbart kostnad, eller? 

Hur såg det ut på dessa ytor innan Gräsarmering? 

När började med Gräsarmering? 

Teknisk beskrivning av armeringen? 

Hur har armeringen anlagts? 

Uppskattad arbetstidsåtgång för att anlägga armeringen? 

Har Gräsarmeringen flyttats någon gång? Finns avsikt att flytta den? 

Tror du att det går att flytta den? 

Uppskattad arbetstidsåtgång för flytt av armering? 
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Hur länge har den legat där den ligger idag? 

Görs någon typ av underhåll, t.ex. skrapning, rengöring (metod, redskap, 
resultat)? 

Uppskattad arbetstidsåtgång för underhåll? 

Har armeringen använts vintertid och hur var i så fall benägenheten till isbildning 
på armerad yta jämfört med omgivande mark? 

Har det märkts något slitage på armeringen? 

Verkar djuren trivas att gå och stå på armeringen? 

Har det märkts någon skillnad på djuren sedan marken stabiliserats, t.ex. renhet, 
klövhälsa? 

Är du nöjd med hur Gräsarmeringen har fungerat hitintills? 

Kostnad för att anlägga Gräsarmeringen? 
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