
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Hållbara gödningsmedel för sedumtak 
 

Scandinavian Green Roof Institute. 2016-11-16 
I samarbete med MKB & Ekobalans 

 
Block J. Malmberg J. 

Scandinavian Green Roof Institute AB 
Ystadvägen 56  
SE-21445 Malmö 
Sweden 

T: +46(0)40 94 85 20 
E: info@greenroof.se 
W: www.greenroof.se 

Scandinavian Green Roof Institute AB 
Ystadvägen 56  
SE-21445 Malmö 
Sweden 

T: +46(0)40 94 85 20 
E: info@greenroof.se 
W: www.greenroof.se 



 

 

2 

Scandinavian Green Roof Institute AB 
Ystadvägen 56  
SE-21445 Malmö 
Sweden 

T: +46(0)40 94 85 20 
E: info@greenroof.se 
W: www.greenroof.se 

Gödselförsök på  
Extensiva Gröna Tak 

 
 
Innehåll 
 
 
Bakgrund..............................................................................................................................................3 
 
Syfte......................................................................................................................................................3 
 
Metodologisk bakgrund........................................................................................................................4 
 
Metod....................................................................................................................................................5 
 
Resultat.................................................................................................................................................7 
 
Diskussion............................................................................................................................................8 
 
Framtida forskning...............................................................................................................................8 
  



 

 

3 

Scandinavian Green Roof Institute AB 
Ystadvägen 56  
SE-21445 Malmö 
Sweden 

T: +46(0)40 94 85 20 
E: info@greenroof.se 
W: www.greenroof.se 

Gödselförsök på  
Extensiva Gröna Tak 

Bakgrund 
2006 inventerades 98 av MKB:s gröna tak (Emilson 2006) varav merparten miljöhus och en del garage. 
Ett klassificeringssystem upprättades för takens status med avseende på fetbladens utbredning (jämfört 
med eroderade, uttorkade eller mosstäckta ytor). Klassificeringen består i en fyrgradig skala om 0 till 3 
(med 0 som mycket dålig status och 3 som mycket god, se även metodavsnittet nedan). Försommaren 
2013 genomförde SGRI på nytt en inventering, den här gången 88 st. av de ursprungliga 98 taken. 
Mellan 2006 och 2013 hade inga skötselinsatser vidtagits och takens skick var 2013 överlag dåligt. Som 
en jämförelse klassades 77,4 % av taken med en 2:a eller 3:a 2006, att jämföra med 26,1 % vid 
inventeringen 2013. För att förbättra takens status toppdressades och gödslades dem med 
långtidsverkande Multicote (NPK). 20 st. av taken ingick i en studie med två olika gödselgivare som 
följdes upp med fotodokumentation 2014 och 2015. Analys av materialet tydde på ett klart samband 
mellan behandling med 6 gram kväve/m2 och tillförsel av substrat och att skillnaden mellan behandlad 
och obehandlad yta var stor även andra sommaren efter gödsling och toppdress (Emilsson et al. 2016).  
 
Framställningen av konstgödsel kräver en stor mängd energi för att få fram kväve och utvinning av 
fosfor är en ändlig resurs som bidrar till övergödning av dagvattenrecipienter och sist i våra hav. 
sedumtak gödslas idag med konstgödsel och för att taken i alla hänseenden ska vara gröna bör 
alternativa metoder för gödsling av taken tillämpas.  
 
Ett alternativ till dagens coatade (inkapslade) långtidsverkande produkter bör vara lika lätt att jobba 
med och ha en likvärdig verkan på vegetationens utveckling för att på sikt kunna konkurrera. 
Eclipse är en produkt som är framställt av rester från järnindustrin samt rötslam som sedan 
pelleterats. Gödselmedlet har ett liknande utseende som pelleterade gödselmedel som till exempel 
Multicote och Osmocote, och är också lätthanterligt.  
 

Syfte 
Det här försöket ingår i en rad försök som är planerade att ske 2016 – 2018 och genom att jämföra 
tidigare gödningsförsök från 2013 - 2014 kan vi få indikationer på vilken effekt ett återvunnet 
gödningsmedel (Eclipse) och långtidsverkande coatad gödselmedel (Multicote 6 månader) har på 
gröna tak med redan låg status, utan tillförsel av substrat. Vår långsiktiga målsättning baserat på 
resultat från 2013-2018 är att ta fram ett par rekommendationer för hur gödning och ev. tillförsel av 
substrat bör utföras på olika tak med olika status.  
 
 
.  
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Metodologisk bakgrund 
Den fyrgradiga skala som användes vid inventeringen 2006 togs fram för att klassa takets status vad 
gäller utseende, med hänsyn till eroderade ytor och synliga skarvar som drar ner betyget, liksom en 
mager tillväxt av fetbladsväxter. Skala var användbar vid jämförelse av takens status mellan 
inventeringen 2013 respektive 2006.  
 
Tabell 1. Vegetetationens kvalité bedöms efter en fyrgradig skala.  

Klass Beskrivning 

3 
Taket ser bra ut. Välväxta fetblad som täcker hela ytan. Lite eller ingen mossa. 
Ingen skötsel behövs. 

2 
Taket  ser  bra  ut.  Fetbladen  täcker största delen av taket och kompletteras av mossa. 
Taket kan behöva ett näringstillskott de kommande åren eller dressas i skarvar. 

1 
Taket ser inte speciellt bra ut. Delar av vegetationen har dött, och substrat har ramlat 
ned i stor omfattning. Kan återställas med dressmaterial, gödning och nya skott. 

0 Taket är i dåligt skick och det krävs större insatser för att det ska se bra ut, t.ex, byte 
 av nya vegetationsmattor.                                                                

 
Vid 2013 utfördes gödselförsök där varje taket delades in i celler som toppdressades med substrat (5 - 
10 liter / m2) och olika gödningsgivor fördelat p 0/20/ 40 gram med multicote (med 14% kväve). Vid 
både utförande och uppföljning fotades taket med standardiserade detaljfoton av respective cell.  
 

                
  

               
 

Fig. 2. Detaljfoton från 2014 på två tak olika tak försedda med substrat och 0, 20 respektive 40 
gram gödningsmedel (6 mån. Multicote). Den övre raden från miljöhus vid Östra fäladsgatan 6 
och den undre raden från miljöhus på Kronetorpsgatan 37, i Malmö.  
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Även vid analys av detaljfotona från 2014 fanns en tydlig skillnad mellan de olika gödselbehandlingarna 
att den fyrgradiga skalan var tillämpar vid klassificera varje cells status. De med substrat men utan 
gödningen hade en markant sämre utveckling (eller utebliven utveckling) jämfört med de ytor som 
försetts med substrat och 40 gram gödningsmeel.    
 
Metod 
Försöket med jämförelse av Eclipse och Multicote (6 mån) inledes maj 2016 på 6 st. av på MKB’s 
miljöhus. Från ena kortsidan delades vegetationsskiktet på takens nock in i tre ytor om 1 x 2 meter. 
En av ytorna var kontrollyta utan behandling. De resterande ytorna valdes ut genom lottning av 
vilken som skall behandlas med respektive gödningsmedel Multicote (6 månader) eller Eclipse. 40 
gram av vartdera gödningsmedlet tillfördes per m2. Både Multicote och Eclipse hade lika mycket 
kväve/g (14%) och innehöll fosfor och kalium. Kväve antogs vara det drivande näringsämnet för 
förbättrad tillväxt varför dosen anpassades så varje gödningsmedel hade likvärdig kvävemängd. 
Gödningsmedlet spreds jämt över hela ytan. 
 
Alla ytorna fotograferades i maj, innan själva behandlingen utfördes. Detaljfoton togs med hjälp av 
att en tumstock placerades ut, vikt 90 grader på mitten av ytan (se figur 2) för att skapa en cell som 
sedan fotograferades. Placeringen av tumstocken fördes in på en ritning som togs för samtliga tak.  

 Fig. 2.. Försöksrutin på tak med angiven kameravinkel för referensbilder samt objektets 
adress. En metodbeskrivning som skall underlätta kommande skötselbesök. 
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I september gjordes återbesök för att följa upp besöket ca 4 månader efter att gödslingen utförts. De 
standardiserade detaljfotona togs återigen för respektive cell.   
 
Samtliga detaljfoton kategoriserades efter den 4 gradiga skala som använts 2006 och 2013-2014. 
Här ingick både de som togs som referensbilder och de som togs vid återbesök den 22 september 
2016. Analysmetoden bestod i en okulär bedömning av varje detaljfoto där var och ett tillskrevs det 
steg på klassificeringsskalan 0-3 (se tabell 1), och som låg närmast beskrivning av 
vegetationsskiktets utseende och dess fetbladstäckning. Som jämförelse för en möjlig utveckling av 
vegetationsskiktet och en form av kalibrering av bedömningsnivå användes följande bilder från 
2013:s studie på miljöhustak olika miljöhustak i Malmö. Ytorna nedan graderades från 0 – 3.  
 

0  1            

2   3       

Det finns begränsningar med vald analysmetod. Vid bedömning av detaljfoton tagna i försöket 2016 
var det ett par av takytorna som i det närmaste befann sig mellan två graderingssteg (en okulär 
bedömning medför också ökad risk för godtyckliga tolkningar). Men som indikation på effekten på 
ett begränsat antal tak kan analysmetoden trots det vara berättigad för undersökningens syfte. 
  

Fig. 3. Fyra detaljfoton från ytor som utvecklats olika, från studien med olika gödningsgivor i 
maj2013. Dessa fungerade som jämförelsebilder för de olika graderingstegen 0-3.   
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Resultat 

Vid återbesöket hösten 2016 hade gödningen än så länge inte gett någon påtaglig skillnad på 
vegetationsskiktets utveckling vid jämförelse mellan de celler som behandlats med antingen 
Multitocte eller Eclipse jämfört med den tillväxt som kunde urskiljas på de obehandlade 
kontrollcellerna. De vegetationsskikt som behandlats med Eclipse hade utvecklats marginellt 
mer/bättre än de ytor som behandlats med Multicote och de utan behandling.  
 
Tabell 2. Visar skillnad mellan referensfoto tagna maj och foto vid återesök den 22 september 2016. 

 
Tak$ID:nr$ Eclipse$$ Multicote$ Kontroll$
ID#44# 1# 1# 0#
ID#49# 1# 1# 1#
ID#50# 1# 0# 0#
ID#51# 1# 1# 1#
ID#57# 2# 1# 1#
ID#58# 1# 1# 0#
Totalt$ 7$ 5$ 3$

 
 
En viss förbättring av vegetationsskiktet kunde urskiljas för både Eclipse och Multicote. Men det 
gällde även för hälften av kontrollytorna. Det är inte den tydliga skillnad som studien 2013-2014 
visade i jämförelse av obehandlade kontrollytor med behandlade ytor (se figur 2 ovan).  
 

   
 

 
 
 
 
 

Fig. 4. Detaljfoton från återbesök den 22 september på miljöhus vid Augustenborgsgatan 4 (Miljöhus 
nr 11) visar utvecklingen av användningen av endast gödselmedel direkt på vegetationen. Tv. cell med 
behandling av 40 g multicote, mitten kontroll utan behandling, th. med 40 g Eclipse.    
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Diskussion 
Resultatet indikerar att endast gödning på redan mycket dåliga takytor ger liten effekt oavsett 
gödningsgiva. För vegetationsskikt i dåligt skick (klassade 0 eller 1) krävs det sannolik ett substrat 
för att västförhållandena ska bli bättre. Det verkar som att vegetationen inte kan dra nytta av tillförd 
näring för ökad tillväxt om det inte finns något substrat som potentiellt bidrar till bättre 
vattenlagring på ytan, ger möjlighet till förankring när vegetationen sprider sig och buffrar näringen 
under en längre period.  
 

Framtida forskning 
Under 2017 kommer taken besökas igen för att på nytt fotodokumenteras i syfte att se om någon 
vidare utvecklning skett på de behandlade ytorna.  
 
Nästa steg i jämförelsen av Eclipse med Multicote är också att utföra ett försök där vi gödslar 
takytor med bättre utgångsläge utan substrat, samt dåliga ytor med kombination av substrat och 
gödselgiva (på samma sätt som gjordes 2013). 
 
Annan framtida forskning av intresse är näringsläckage från taken. Eclipse är inte en coatad 
(kapslad produkt) som Multicote, men är ändå specificerat av tillverkaren som en långtidsverkande 
produkt. En farhåga med att använda en icke kapslad näringsgiva är läckage av fosfor. Det hade 
varit värdefullt att per framtid att jämföra näringsläckaget från de två gödselmedlen.  
 


