SKA-LISTA för salixodlare
Denna lista har tagits fram av Farmarenergi Mälardalen AB. Syftet är att ge tips om hur man kan underlätta
för entreprenören som ska skörda salixen och på så sätt minska kostnaderna för skörden. Om du har några
frågor kan du kontakta Farmarenergi Mälardalen AB. Kontaktuppgifter finns på deras webbplats
www.farmarenergiab.se/.

Tillfarter

Beakta att bredden bör vara minst 6 – 8 meter. Lastbilar ska kunna köra in eller ut
på skiftet. Märk ut med stolpar eller flaggor var gränserna finns. Tillfarterna ska
vara väl snöröjda och sandade.

Vägar

Kontrollera bredd och status. Röj undan besvärlig vegetation som hänger in i
vägområdet. En lastbil/traktor kräver 3 meter fri bredd för att komma fram. Utöver
detta ska hänsyn tas till backspeglar m.m.
Vägar ska vara väl snöröjda och sandade.

Övergångar

Kontrollera bredd och status på överfarter mellan olika skiften.
Bredd bör vara minst 4–6 meter. Övergångar ska vara väl utmarkerade.

Upplagsplatser

I samtal med entreprenörerna kan man visa på möjliga eventuella upplagsplatser.
Dessa ska vara tillräckligt stora för åkeriet så att de inte behöver rangera om. Man
får inte använda allmänt vägområde.
Upplagsplatsen ska underhållas med eventuell snöröjning före uppdraget påbörjas.

Rangeringsplatser

Tillräcklig stor yta för att rangera nio containerbehållare. Rangeringsplatserna ska
vara väl snöröjda och sandade vid behov. Vid kyla bör man packa snö eller gräsväxt
för att få tjälen att krypa ner.

Vändtegar

Vändtegar ska vara väl snöröjda. Dessa ska också packas för att få tjälen att krypa
ner. Den fria bredden på en vändteg bör vara minst 8–10 meter. Vändtegarna kan
med fördel hållas väl putsade under sommaren.

Fasta hinder

Varje fast hinder t.ex. brunn, stolpe eller sten ska markeras på vändteg. Snittselband
(märkband) eller trästolpe som tas med vid skörd ska markera den salixrad som
hindret finns i eller vid.

Snö

Snömängden i förhållande till temperatur avgör om man kan packa snön eller om
man måste skrapa bort den. Glöm inte vändtegen på alla sidor som berörs.

Sand

Sandning ska utföras om det finns behov. Samtal med entreprenörerna ger en
klarare bild. Finns det möjligheter så ta hem ett litet lager sand för akuta åtgärder.

