Kvennejorde Takslått

Revitalisering og manuelt vedlikehold av torvtak
Helt uten støy og forstyrrelser

Kvennejorde Takslått

Vi tilbyr en komplett revitalisering og manuelt vedlikehold
av torvtak. Dette innebærer
at vi fjerner dødt gras, mose,
ugress, trær og andre uønskede buskvekster. Er det
områder av torvtaket som er
hullete fyller vi dette med jord
og sår nye frø for å få en fin og
jevn vekst av taket. Arbeidet utføres av eksperter fra Phulek i
Tehrathum i Nepal ved bruk av
tradisjonell tribal hasiya-sigd.

Alt arbeidet som utføres er
manuelt håndverk for å ta best
mulig vare på taket. Sigden vi
bruker er med tagger, noe som
gjør at graset kuttes uten å
påføre slitasje på det som blir
igjen.
Prisene våre tar utgangspunkt
i at det er en komplett revitalisering som må gjøres ved
førstegangs utførelse.

Etter en revitalisering kan det
om ønskelig inngås avtale om
årlig eller regelmessig vedlikehold. Et slikt oppfølgende arbeid vil bli betydelig rimeligere.
Vi rydder alt av gras og mose
slik at det er ryddig og pent
rundt hytta etter utført arbeid.
Vi sørges også for at takrenner
er fri for rusk og vegetasjon.

For mer info kan dere se på www.takslått.no eller ringe 480 99 888.
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Før revitalisering 22/09 -18

Etter revitalisering 23/09 -18

Etter revitalisering 4/06 -19
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Ved tilsåing av torvtaket bruker vi stedegent frømateriale.
Frøblandingen vi bruker heter “Hardangervidda” og består av 45% rødsvingel, 10% engkvein, 15% fjellrapp og
30% sauesvingel.

Rødsvingel vokser i alle slags
miljøer fra havstrender til 1500
moh i norske fjellområder. Den
blomstrer i juni-juli og har et 5-15
cm langt aks med rødaktig farge.
Planten blir mellom 25 og 80 cm
høy.

Fjellrapp er mellom 15-40 cm
høye strå med mørkegrønne blader. Ved grunnen av planten sitter
de gamle bladslirene som en smal
sylinder Toppgras med brede og
rødfiolette småaks. Vanlig i alle
fjelltrakter i Norge. Blomstrer omkring juli.

Sauesvingel er 15-40 cm høye
strå som vokser i tette tuer med
hårsmale, rue blader. Toppen
har 3-8 blomster i hvert småaks.
Vanlig på tørre, magre steder i det
meste av landet, opp til 1900 moh
i Jotunheimen.

Engkvein blir mellom 20-80 cm
høy med luftig rødbrun topp. Vokser i eng, beitemark, myr og skog;
en av de vanligste grasartene i
Norge.
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Som eksempel er det brukt to og en halv arbeidsdag av 4 arbeidere for
å gjøre full revitalisering av følgende hytte:

Før

Før

Etter

Etter
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Det er viktig å starte med en full revitalisering for at
du skal få et godt utgangspunkt til et friskt torvtak.
Dette er en ganske stor jobb som tar litt tid, men
etter man gjør dette første gang er det enkelt vedlikehold årlig som skal til for å holde taket vedlike og
det vil bli en billigere jobb å utføre.
Alt vi gjør er manuelt arbeid utført med urgamle
landbrukstradisjoner fra Nepal. Dette sørger for et
optimalt resultat uten å påføre slitasje på det friske
graset.
Ved bruk av grastrimmer eller annet maskinelt utstyr
vil det bli mere slitasje på graset da du kun kutter
toppen av graset og resten vil bøye seg og i verste
fall kunne knekke.
Prosess:
1. Skjære vekk alt det døde graset med tradisjonell
tribal hasiya-sigd fra Nepal.
2. Fjerner det døde graset fra bunnen og ALL mose
fjernes fra og treverk og takrenner.
3. Harver taket for å lage hull til frøene.
4. Så frø.
5. Kalker og gjødsler.
6. Sprer tynt lag med ny jord.
7. Raker ut og passer på at alt er i plan.
8. Rydder opp. Eiendommen skal være helt fri for
dødt og uønsket gras etter arbeidets utførelse.

