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Hej och tack för din beställning / köp / förhandsbokning av våra Salixprodukter! 

Om oss: 

Yrkesjakt.se har under flera år letat och förädlat salixsorter utifrån att ta fram en sort som lämpar sig för 

viltfoder. Utmaningen har varit att ympa fram en sort med samma goda tillväxtegenskaper som konventionell 

energi-skogssalix har – fast utan den höga mängden salicylsyra som i princip all energiskogs-salix har.  

Salicylsyran gör att växten inte betas av vilt – och det är ju det vi vill uppnå. 

Resultatet blev  Salix Vilt. 

Salix Vilt betas gladeligen av viltet, till den grad 

att vi tom säljer den som växtskydd runt 

nyplanterade tallbestånd mm, vilket är känt 

som favoritfödan för Klövvilt som älg. 

Förberedelser 

Den mark som du avser plantera sticklingarna 

på kan vara allt från en åkermark, gärden och 

skogsmark, -Salix Vilt växer på de flesta jordar, 

dock har vi märkt att kustnära stränder med 

hög salthalt inte är lämpligt. Vi 

rekommenderar att man sätter sticklingarna 

på tidig vår för att första tillväxtåret ska bli så lång som möjligt, men du kan sätta sticklingen tom september 

med bra resultat.  

Leverans 

Alla leveranser sker i samråd med dig som kund, för att matcha en bra planteringsdag för dig. Sticklingarna 

kommer oftast som 45 cm långa ”dubbar” som är buntade. Innan de skickas från våra plantskolor är de 

besiktigade och behandlade med en rotstimulator – Cloonex. Cloonex gör att i princip 99.9% av våra sticklingar 

kommer sätta rötter i den jord du planterar dem. 

Försändelserna görs vanligtvis med PostNord och vi packar dem i ett 

emballage som håller dem fuktiga under hela transporten till dig. Efter du 

hämtat ut paketet på ditt postkontor, är det bra om du tar ut dem ur 

emballaget och ställer dem i en hink med vatten ( observera rätt sida ner) 

och låter dem dra upp vatten under något dygn innan du sätter dem i 

jorden. 

Bra tid för att sätta dem är när tjälen helt och klart gått ur jorden. Lite 

nattfrost är inga problem. 

 

 



 

 

Plantering 

Stoppa ned sticklingen i jorden så att ca 40% kommer under jord – 

detta för att sticklingen ska nå vatten även om det blir torrt väderlag. 

Se till att rätt sida kommer ned i jorden ( den sida som är sned-klippt) 

Var noga med att inte böja, knäcka sticklingen varpå den dör, utan 

”för” sticklingen med två händer rakt ned i jorden. Du kan sätta dem 

hur tätt eller glest du önskar, men vår rekommendation är du ger ca 

0,5 – 1 meter mellan varje stickling. 

Skötsel 

Ej nödvändigt 

 

  

Växtsätt 

Salix Vilt kommer under sitt 

första levnadsår skapa ett 

rotsystem, vilket gör att 

tillväxten uppåt kommer vara 

väldigt sparsam även om ett 

par grenar gärna skjuter iväg. 

År två kommer dock grenar 

börja växa uppåt, att de redan 

år 1 kommer betas av viltet 

gör inget och detta hämmar 

inte plantan på sikt. 

År tre kan du med fördel 

klippa ner hela växten på tidig 

vår ( spara 10 cm) , som då 

inom kort kommer svara med att skapa riktigt med nya grenar. Dock är detta inte nödvändigt – då viltets 

betande gör detta åt dig. (beroende på betestryck mm) 

 

Viltet och Salixvilt 

I princip allt klövvilt äter av växten både under tidig vårvinter då de översta 

grenarna utgör fin föda för djuren, och dels under sommaren då de 

generösa bladen är högkvalitativ mat. Under höst och vinter äts grenar, 

skott och bark.  

Harar och kaniner äter främst barken, medans vildsvinen gillar de täta 

buskagen som skapas om du sätter sticklingarna tätt. 

Fältfågel som te x fasan trivs i buskaget som ger skydd mot rovdjur.  

  

 



Viktigt 

Se till att rätt sida kommer ner i jorden. 

Den snedklippta ytan är ska vara ner. 

Ett annat knep är att titta på sticklingen. De små skotten längs hela stammen är som små ”pilar” som ska vara 

upp: 

   

Böj inte heller sticklingen. Använd två händer och ”för” ner sticklingen i jorden. 

Tips på plantering 

När vi planterar sticklingar på uppdrag av kunder så sätter vi sällan regelrätta åkrar, utan försöker plantera små 

”öar” av Salix. För att uppnå detta tar du ca 25-40 sticklingar sätt dem i en grupp med ca 0,5 meter ifrån 

varandra. Detta gör att du får möjlighet att se viltet när de besöker de olika öarna. Sätter du en tät åker – då 

kommer viltet försvinna i den frodiga grönskan. 

Typexempel: 

 SSSS = Salix öar ( ca 25-40 sticklingar)  

          = Jakttorn / Gömsle 

          = Siktfält 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vi på yrkesjakt.se önskar dig riktigt lycka till, och tveka inte på att höra av dig till oss om du har några frågor 

www.yrkesjakt.se info@yrkesjakt.se 

 


