
Allmänt om att anlägga kuntta 
 

 Anläggningen ska ske på våren/sommaren cirka tio dagar efter det att skogsmarken tagits upp. Senare under 
hösten kan kuntta förvaras under längre tid. Upptagningstid och rekommenderad anläggningstid framgår av det 
ursprungsintyg som överlämnas i samband med leveransen.  

 

 Vid anläggning av kuntta i stora rullar krävs i allmänhet några personer och/eller en maskin, med t.ex. 
frontlastare och truckgafflar (för förflyttning av rullarna). En grep med böjda spetsar eller en stadig kratta är 
också bra att ha.  

 

 Föraren kan vid behov dela upp kuntta-rullarna i bitar av önskad storlek (i samband med leverans). Du kan också 
själv lösgöra lagom stora bitar t.ex. med motorsåg, en vass spetsspade, handsåg eller annat skärande verktyg. 
Motorsågen är i allmänhet det snabbaste och mest exakta verktyget bl.a. för att forma kanter och bitar.  

 

 Kuntta kan flyttas för hand genom att man drar den längs marken t.ex. över en presenning eller ett plaststycke. 
Att transportera bitar med skottkärra är också en fungerande lösning särskilt över längre avstånd.  

 

 Att anlägga kuntta i större bitar ger vanligen bättre resultat: då uppstår färre fogar, och skogsmarkens rotskikt 
förblir i högre grad sammanhängande, vilket ger mindre bevattningsbehov. 

 

 Obs! Kom ihåg allmän säkerhet samt skyddsglasögon och hörselskydd, särskilt vid användning av motorsåg! När 
kuntta kapas kan finfördelat material från dess torvlager, växtlighet eller underlag lösgöras och slungas via 
sågbladet.  
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Utbredning (1/3) 
 

 Kuntta-rullens eller -bitens ände placeras på den plats där du vill att skogsmarken ska börja. Rullen öppnas 
antingen med maskin eller t.ex. med hjälp av en grep. 
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Utbredning (2/3) 
 

 Bitarnas fogar placeras mycket tätt mot varandra. En omsorgsfullt utförd fog är prydlig, och fogar (som lämnats 
öppna) tillåts inte torka ut skogsmarken. 
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Utbredning (3/3) 
 

 Skogsmarkens rotsystem placeras noggrant mot underlaget. Terrängen kan vara kuperad och skogsmarken 
anläggs då längs terrängens former. Rotsystemet måste ha kontakt med underlaget, vilket innebär att spetsiga 
upphöjningar eller djupa gropar måste jämnas ut före anläggning av skogsmarken.  
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Slutlig bearbetning (1/3) 
 

 I sluttningar och branta slänter är det skäl att fästa skogsmarken i underlaget, t.ex. med cirka 30 cm långa 
trätappar (sluttningspinnar).  

 

 Sluttningspinnarna slås ner i den övre kanten på varje bit kuntta. Hur många pinnar som behövs beror på bitens 
storlek samt sluttningens lutning. 3–6 pinnar per bit eller rulle är vanligen ett lämpligt antal.  

Sluttningspinnar 
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Slutlig bearbetning (2/3) 
 

 Beläggningen för gårdens grusbelagda delar (t.ex. gångar) kan till slut enkelt bredas ut i höjd med skogsmarkens 
ytskikt. 
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Slutlig bearbetning (3/3) 
 

 Vid anläggningsområdets kanter anpassas skogsmarken smidigt till omgivningen, och skogsmarkens kant sänks 
vid behov ner i befintlig terräng/växtlighet.  

 

 Att kanten döljs ger ett snyggt resultat och hindrar att rotsystemet lämnas öppet vilket skulle leda till att 
skogsmarken torkar.  
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