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Sammanfattning	  

Syftet	  med	  det	  här	  examensarbetet	  är	  att	  undersöka	  hur	  pil,	  eller	  mer	  specifikt,	  sorter	  
inom	  släktet	  Salix	  sp.	  odlas	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård.	  Bland	  dessa	  
sorter	  kan	  nämnas	  korgvide	  (Salix	  viminalis).	  Denna	  typ	  av	  odling	  är	  småskalig	  och	  
syftet	  är	  att	  få	  material	  till	  flätning	  av	  exempelvis	  korgar	  eller	  grövre	  arbeten	  som	  hägn	  
och	  staket	  i	  trädgård.	  Materialet	  som	  används	  är	  vanligen	  ettåriga	  skott	  av	  odlade	  
pilsorter	  som	  skördas	  när	  plantan	  är	  i	  vintervila.	  Därefter	  torkas	  skotten	  i	  ca	  6	  månader	  
för	  att	  sedan	  blötläggas	  innan	  flätningen	  påbörjas.	  Blötläggningen	  gör	  pilskotten	  mjuka	  
och	  böjliga.	  Pil	  kan	  även	  användas	  färsk	  till	  att	  skapa	  levande	  hägn	  genom	  att	  pilskott	  
sticks	  ner	  i	  jorden	  och	  får	  rota	  sig.	  
	  
I	  detta	  arbete	  finns	  information	  om	  hur	  man	  kan	  gå	  tillväga	  för	  att	  anlägga	  och	  sköta	  en	  
pilodling	  samt	  vilka	  markförhållanden	  och	  skötselmetoder	  som	  krävs.	  Fakta	  har	  samlats	  
in	  genom	  att	  studera	  litteratur	  inom	  området,	  studiebesök	  samt	  mailkontakt	  med	  
pilodlare.	  Här	  finns	  även	  en	  sammanställning	  av	  pilsorter	  som	  är	  härdiga	  att	  odla	  i	  zon	  5.	  
	  
Även	  odling	  av	  Salix	  sp.	  för	  användning	  till	  biobränsle,	  s.k.	  energiskog	  har	  studerats.	  
Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  dessa	  odlingar,	  som	  även	  kallas	  salixodlingar,	  till	  stor	  del	  
består	  av	  ovan	  nämnda	  sort	  korgvide	  (S.	  Viminalis).	  Då	  det	  har	  forskats	  mycket	  inom	  
detta	  område	  har	  informationen	  varit	  av	  nytta	  både	  vad	  det	  gäller	  odlingsbetingelser	  
och	  härdighet	  för	  Salix	  sp.	  
	  
Slutsatsen	  är	  att	  tillräckligt	  mycket	  information	  har	  hittats	  för	  att	  svara	  på	  syfte	  och	  
frågeställningar.	  Fakta	  från	  energiskogsodlingen	  har	  inom	  vissa	  områden	  gett	  
vägledning	  om	  hur	  skötsel	  av	  en	  småskalig	  odling	  kan	  förbättras.	  Även	  
kommunikationen	  med	  verksamma	  pilodlare	  har	  lyft	  fram	  förslag	  till	  förbättringar.
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2 Bakgrund	  

Pil	  odlas	  för	  olika	  syften.	  Det	  finns	  småskalig	  odling	  av	  pil	  för	  användning	  inom	  trädgård	  
och	  hantverk.	  Denna	  pil	  kallas	  korgpil	  eller	  korvide	  på	  svenska	  och	  på	  latin	  (Salix	  
viminalis).	  Pil	  finns	  i	  många	  olika	  sorter	  som	  skiljer	  sig	  åt	  i	  barkfärg	  och	  odlas	  för	  att	  få	  
färgvariation	  till	  flätning.	  Inom	  detta	  område	  skördas	  ofta	  pilen	  varje	  år.	  	  Tre	  år	  efter	  
plantering	  har	  plantorna	  nått	  full	  storlek	  och	  ger	  då	  lika	  stor	  skörd	  varje	  år	  (Sjöstedt, 
2013).	  Det	  är	  svårt	  att	  hitta	  utförlig	  litteratur	  som	  beskriver	  denna	  typ	  av	  odling.	  Det	  
finns	  mycket	  litteratur	  inom	  området	  pilflätning	  som	  hantverk	  och	  på	  senare	  år	  har	  det	  
även	  kommit	  mer	  litteratur	  inom	  området	  pilflätning	  i	  trädgård	  och	  pilflätning	  med	  
levande	  pil.	  Merparten	  av	  denna	  berör	  inte	  själva	  odlingen	  av	  pil	  utan	  enbart	  tekniker	  
för	  flätning.	  	  
	  
Det	  finns	  också	  storskalig	  odling	  av	  pil	  som	  producerar	  bränsleflis	  till	  kraftverk	  och	  
värmeverk	  och	  kallas	  då	  ofta	  för	  salixodling.	  Här	  används	  snabbväxande	  arter	  av	  vide	  
och	  pil	  som	  båda	  hör	  till	  släktet	  Salix	  sp.	  Dessa	  odlingar	  skördas	  vanligen	  vart	  3:e	  eller	  	  
4:e	  år	  och	  har	  en	  livslängd	  på	  omkring	  25	  år	  (Gustafsson, Larsson, & Nordh, 2007).	  Inom	  
detta	  område	  finnsh	  mycket	  forskning	  kring	  odling	  och	  skötsel.	  Det	  beror	  dels	  på	  att	  
området	  är	  ganska	  nytt,	  försöksodlingar	  startade	  på	  1970-‐talet	  men	  tog	  fart	  på	  allvar	  
först	  under	  mitten	  av	  1990-‐talet	  och	  dels	  på	  att	  energiskogsodling	  har	  höga	  krav	  på	  
avkastning	  och	  vinst.	  Nya	  sorter	  förädlas	  fram	  löpande	  för	  att	  få	  fram	  plantor	  som	  bättre	  
klarar	  sjukdomsangrepp	  och	  som	  tål	  olika	  klimat	  (Hollsten, Arkelöv, & Ingelman, 2013).	  
	  
Jag	  har	  valt	  att	  studera	  den	  småskaliga	  odlingen	  för	  användning	  inom	  trädgård	  och	  
hantverk.	  Då	  det	  inte	  finns	  mycket	  skrivet	  om	  denna	  typ	  av	  odling	  har	  jag	  gjort	  ett	  
studiebesök	  hos	  en	  småskalig	  pilodlare	  i	  Örebro	  för	  att	  på	  så	  vis	  få	  mer	  kunskap	  i	  
området.	  Jag	  har	  även	  ställt	  frågor	  via	  mail	  till	  en	  pilodlare	  i	  Rättvik.	  Denna	  kunskap	  blir	  
ett	  komplement	  till	  fakta	  jag	  hittat	  i	  litteraturen.	  Jag	  har	  även	  letat	  fakta	  om	  
energiskogsodling	  i	  rapporter	  och	  skrifter	  för	  att	  få	  en	  så	  korrekt	  bild	  av	  pilodling	  som	  
möjligt.	  Med	  mitt	  arbete	  hoppas	  jag	  kunna	  ge	  en	  tydlig	  bild	  av	  tillvägagångssättet	  vid	  
odling,	  skörd	  och	  förvaring	  av	  pil	  för	  användning	  inom	  trädgård	  och	  hantverk.	  
Jag	  ger	  också	  förslag	  på	  vilka	  sorters	  pil	  som	  kan	  odlas	  i	  zon	  5.	  

2.1 Historia	  

Korgar	  har	  tillverkats	  av	  människor	  sedan	  urminnes	  tider.	  Av	  Munkstrup,	  Madsen,	  Fors,	  
Höglund,	  &	  Sørensen	  (1995)	  följer	  att	  tillsammans	  med	  konsten	  att	  bearbeta	  och	  sy	  i	  
skinn	  är	  det	  ett	  av	  de	  äldsta	  hantverken	  som	  fortfarande	  är	  i	  bruk	  idag.	  Tekniken	  som	  
används	  vid	  flätning	  är	  densamma	  nu	  som	  då	  och	  kunskapen	  har,	  precis	  som	  i	  andra	  
hantverk,	  gått	  i	  arv	  från	  generation	  till	  generation.	  Man	  flätade	  korgar	  för	  att	  ha	  som	  
förvaring	  till	  föremål	  och	  matvaror,	  till	  insamling	  av	  bär	  och	  frön,	  och	  för	  att	  
transportera	  föremål	  från	  ett	  ställe	  till	  ett	  annat.	  Materialet	  till	  flätningen	  varierade	  
naturligt	  i	  olika	  länder	  och	  landsändar	  efter	  vad	  som	  fanns	  att	  tillgå	  i	  naturen.	  I	  olika	  
delar	  av	  Sverige	  har	  korgar	  tillverkats	  av	  bl.	  a.	  hassel,	  asp,	  halm,	  pil,	  näver	  och	  trädrötter	  
och	  än	  idag	  flätas	  alla	  korgar	  för	  hand	  då	  tekniken	  inte	  har	  kunnat	  anpassas	  till	  
maskintillverkning.	  Men	  pil	  har	  inte	  växt	  ursprungligt	  i	  Sverige	  utan	  kom	  hit	  via	  import	  
under	  medeltiden	  i	  syfte	  att	  odlas	  och	  för	  användning	  till	  tunnband.	  Möjligen	  fanns	  pilen	  
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ännu	  tidigare	  i	  Sverige	  och	  användes	  i	  klostren	  som	  medicin	  då	  pilträdets	  bark	  
innehåller	  salicin	  som	  är	  verksamt	  mot	  smärta	  och	  feber.	  Oavsett	  när	  den	  infördes	  till	  
Sverige	  så	  etablerade	  den	  sig	  bra	  och	  växer	  numera	  vilt	  i	  många	  delar	  av	  landet.	  
Odlingen	  av	  pil	  var	  till	  stor	  del	  koncentrerad	  till	  de	  öppna,	  skogsfattiga	  landskapen	  i	  
sydliga	  Skåne,	  Halland,	  Bohuslän	  och	  Öland.	  Under	  1600-‐1700-‐talet	  blev	  pilen	  snabbt	  
populär	  i	  de	  här	  öppna,	  blåsiga	  områdena	  då	  den	  var	  mycket	  tålig,	  snabb	  att	  rota	  sig	  och	  
enkel	  att	  plantera.	  
	  
”I	  Skåne	  kan	  man	  än	  idag	  stöta	  på	  pilevallar,	  en	  gränslinje	  mellan	  två	  egendomar.	  Pilen	  
blev	  vanlig	  i	  Skåne	  på	  1700-‐talet,	  behovet	  av	  staket	  för	  att	  skydda	  djur	  och	  egendom	  var	  
stort	  i	  det	  platta	  landskapet.”	  (Engstrand,	  2001	  s.	  13)	  
	  
För	  pil	  fanns	  många	  användningsområden.	  Av	  Munkstrup	  et	  al.	  (1995)	  följer	  att	  förutom	  
till	  flätning	  av	  korgar	  användes	  den	  till	  flätning	  i	  korsvirkeshus,	  till	  tunnbindning,	  till	  
tjuder	  för	  djur	  och	  inhägnad	  av	  djur	  genom	  att	  plantera	  pilträd	  i	  jordvallar	  kring	  
betesmarken.	  Det	  största	  användningsområdet	  var	  dock	  som	  bränsle.	  Vid	  mitten	  av	  
1800-‐talet	  ökade	  efterfrågan	  på	  korgar	  enormt	  på	  grund	  av	  industrialismen	  och	  den	  
stora	  befolkningsökningen.	  Korgar	  behövdes	  till	  allt	  möjligt	  inom	  de	  växande	  
industrierna	  och	  även	  till	  den	  växande	  potatisodlingen	  behövdes	  mängder	  av	  korgar	  till	  
transport	  och	  plockning.	  Korgmakare	  kom	  bl.	  a.	  från	  Tyskland	  och	  startade	  verkstäder	  i	  
Sverige.	  Här	  tillverkades	  t.	  ex.	  soffor,	  bord,	  stolar,	  hyllor,	  blombord	  och	  eldskärmar	  för	  
de	  rikare	  skikten	  i	  samhället,	  men	  även	  ved-‐,	  frukt-‐,	  bröd-‐	  ,	  tvätt-‐	  och	  klädkorgar.	  Pil	  för	  
tillverkning	  av	  allt	  detta	  köptes	  dels	  från	  odlingar	  i	  Sverige	  men	  mycket	  importerades	  
från	  bl.	  a.	  Tyskland,	  Belgien,	  Holland	  och	  även	  Polen.	  Vid	  den	  här	  tiden	  började	  
Hushållningssällskapen	  utbilda	  folket	  för	  att	  de	  bättre	  skulle	  kunna	  försörja	  sig	  vid	  sidan	  
av	  jordbruket.	  Korgmakeri	  var	  en	  av	  utbildningarna	  man	  erbjöd	  då	  det	  ansågs	  lönsamt	  
eftersom	  inga	  dyra	  maskiner	  eller	  verktyg	  behövdes.	  Kurser	  ordnades	  på	  slöjdskolor	  
och	  samtidigt	  planterades	  korgpil	  på	  fälten	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  materialet.	  Under	  1930-‐
talet	  och	  fram	  till	  1960-‐talet	  hade	  korgmakeriet	  en	  rejäl	  uppgång	  Sverige	  för	  att	  därefter	  
så	  småningom	  ersättas	  av	  billigare	  importerade	  korgar	  och	  därefter	  plastmaterial	  och	  
plastpåsar.	  	  
	  
All	  pil	  som	  ska	  användas	  till	  korgar	  och	  annat	  hantverk	  behöver	  torkas	  helt	  och	  sedan	  
blötläggas	  till	  flätningstillfället.	  Torkningen	  görs	  för	  att	  pilen	  ska	  krympa	  så	  att	  inte	  
flätningen	  blir	  gles	  med	  tiden.	  Blötläggningen	  gör	  att	  pilen	  blir	  maximalt	  böjlig.	  
	  
Man	  skiljer	  på	  s.k.	  grön	  pil,	  som	  är	  benämningen	  för	  all	  sorts	  pil	  där	  barken	  sitter	  kvar	  
och	  ger	  färg	  åt	  flätningen,	  och	  skalad	  pil	  där	  barken	  avlägsnats.	  Förr	  hade	  dessa	  helt	  
skilda	  användningsområden	  då	  skalad	  pil	  användes	  för	  tillverkning	  av	  korgar	  där	  
hygienen	  var	  viktig,	  t.	  ex.	  livsmedel	  som	  bröd,	  deg	  och	  ost.	  Skalad	  pil	  användes	  inom	  
många	  andra	  områden	  också,	  där	  det	  ansågs	  som	  mer	  dekorativt	  med	  den	  skalade	  pilen.	  
Den	  s.k.	  gröna	  pilen	  användes	  till	  grövre	  arbeten	  som	  vedkorgar,	  fruktkorgar	  och	  
marknadskorgar.	  Anledningen	  till	  att	  den	  gröna	  pilen,	  med	  barken	  kvar,	  inte	  används	  till	  
förvaring	  av	  känsligare	  livsmedel	  är	  att	  mikroorganismer	  i	  barken	  börjar	  föröka	  sig	  vid	  
blötläggning	  och	  att	  garvsyra	  lösgörs	  från	  barken.	  
	  
	  Den	  danske	  korgmakaren	  och	  trädgårdsmästaren	  Carl	  Jensen	  (1901-‐1986)	  korsade	  
fram	  en	  egen	  pilsort	  till	  korgflätning,	  Carl	  Jensen	  LNN	  (S.	  purpurea	  Tenuifolia).	  Denna	  
sort	  är	  vanlig	  i	  odlingarna	  idag	  och	  benämns	  också	  som	  Carl	  Jensen	  eller	  enbart	  L.N.N.	  
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1945	  skrev	  Carl	  Jensen	  en	  bok,	  Bøgen	  om	  pil,	  som	  gavs	  ut	  i	  en	  ny	  upplaga	  år	  2000.	  I	  den	  
beskriver	  han	  bland	  annat	  odling	  av	  pil,	  beredning	  och	  förädling.	  	  
Jag	  kommer	  att	  referera	  till	  denna	  bok	  vid	  några	  tillfällen,	  men	  då	  jag	  är	  osäker	  på	  om	  
jag	  översätter	  rätt	  från	  det	  danska	  språket	  kommer	  jag	  att	  lägga	  originaltexten	  som	  
fotnoter.	  

2.2 Användning	  idag	  inom	  hantverk	  

I	  dag	  finns	  ett	  flertal	  odlingar	  av	  pil	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård	  i	  
Sverige.	  De	  flesta	  är	  småskaliga	  och	  merparten	  finns	  i	  Syd-‐	  och	  Mellansverige.	  Vanligt	  är	  
att	  de	  som	  odlar	  startar	  sin	  odling	  för	  husbehov	  till	  eget	  hantverk	  för	  att	  sedan	  utöka	  
odlingen	  med	  försäljning	  och	  ibland	  även	  självplock	  av	  pil.	  Traditionen	  att	  använda	  pil	  
till	  hantverk	  har	  sedan	  några	  decennier	  tillbaka	  åter	  blivit	  populärt	  i	  Sverige.	  I	  och	  med	  
det	  har	  också	  många	  fler	  användningsområden	  för	  pilen	  skapats,	  bland	  annat	  till	  
prydnad	  och	  nytta	  inom	  trädgård.	  Det	  har	  också	  skrivits	  ett	  antal	  böcker	  inom	  ämnet	  
pilflätning	  för	  trädgård.	  Mycket	  inspiration	  till	  användningsområden	  och	  tekniker	  för	  
pilflätning	  hämtas	  från	  Danmark	  och	  Storbritannien	  som	  har	  en	  lång	  tradition	  av	  detta	  
(Engstrand,	  2001).	  
	  

Korgvidet	  är	  lätt	  att	  föröka,	  växer	  snabbt	  och	  årsskotten	  är	  långa,	  jämna	  och	  mycket	  sega.	  […]	  
Intresset	  för	  korgflätning	  har	  på	  senare	  tid	  ökat	  och	  många	  trädgårdsägare	  planterar	  vide	  som	  
”levande	  staket”	  och	  lövsalar.	  Man	  flätar	  klätterstöd	  för	  växter	  och	  tillverkar	  kompostbehållare.	  
Det	  finns	  olika	  sorters	  vide	  med	  olika	  färg	  på	  barken,	  vilket	  kan	  ge	  mycket	  vackra	  effekter	  vid	  
flätning.	  (Ljungqvist	  2011,	  s.247)	  
	  

Att	  använda	  färsk,	  levande	  pil	  till	  olika	  användningsområden	  i	  trädgården	  är	  något	  som	  
har	  blivit	  allt	  mer	  populärt.	  Exempelvis	  kan	  man	  fläta	  stammarna	  på	  levande	  unga	  
pilträd	  så	  att	  de	  blir	  dekorativa,	  plantera	  levande	  staket	  och	  snabbväxande	  bersåer.	  Till	  
skillnad	  från	  staket	  och	  växtskydd	  som	  flätas	  med	  torkad	  pil,	  som	  vittrar	  sönder	  efter	  
några	  år	  (Sjöstedt,	  2013),	  håller	  den	  levande	  pilen	  i	  decennier	  om	  den	  etablerar	  sig	  bra	  
på	  växtplatsen.	  Även	  konstnärer	  använder	  sig	  av	  pil	  till	  konstverk.	  Serena	  de	  la	  Hey	  från	  
Storbritannien	  fick	  sitt	  genombrott	  som	  konstnär	  när	  hon	  började	  skapa	  figurer	  i	  pil	  
(Engstrand,	  2001).	  

2.3 Hur	  odlas	  pil	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård?	  

Med	  mitt	  arbete	  vill	  jag	  visa	  på	  hur	  man	  kan	  gå	  tillväga	  för	  att	  anlägga	  och	  sköta	  en	  
småskalig	  pilodling	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård.	  Jag	  ger	  också	  förslag	  på	  
sorter	  som	  kan	  odlas	  i	  zon	  5.	  
	  
Inom	  arten	  Korgvide	  (S.	  viminalis)	  finns	  många	  olika	  sorter	  som	  odlas	  för	  användning	  till	  
flätning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård.	  Arten	  Korgvide	  (S.	  viminalis)	  är	  också	  en	  av	  de	  
vanligaste	  arterna	  som	  används	  i	  energiskogsodlingarna	  (Hollsten	  et	  al.,	  2013).	  Därför	  
har	  jag	  undersökt	  om	  det	  finns	  användbar	  information	  om	  markförhållanden,	  odling	  och	  
skötsel	  inom	  energiskogsodling	  som	  även	  är	  till	  hjälp	  i	  den	  småskaliga	  odlingen	  för	  
hantverk	  och	  trädgård.	  Enligt	  Hollsten	  et	  al.	  (2013)	  har	  frosttåligare	  sorter	  förädlats	  
fram	  inom	  energiskogsodlingen	  och	  dessa	  kan	  vara	  intressanta	  även	  i	  småskalig	  odling	  
för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård.



3 Syfte	  och	  problemställningar	  

Att	  få	  kunskap	  om	  småskalig	  pilodling	  för	  användning	  inom	  trädgård	  och	  hantverk	  och	  
att	  undersöka	  förutsättningarna	  för	  odling	  av	  pil	  i	  zon	  5.	  

3.1 Frågeställningar	  

–	  Vilka	  metoder	  för	  markberedning	  och	  skötsel	  används?	  
–	  Vilka	  metoder	  för	  skörd	  och	  förvaring	  används?	  
–	  Kan	  förslag	  och	  rekommendationer	  för	  odling	  hittas?	  	  
–	  Vilka	  sorter	  av	  pil	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård	  kan	  odlas	  i	  zon	  5?	  

4 Avgränsningar	  

Mitt	  arbete	  kommer	  att	  ta	  upp	  markberedning,	  skötsel,	  skörd	  och	  förvaring	  av	  pil	  till	  
användning	  inom	  trädgård	  och	  hantverk,	  samt	  beskriva	  vilka	  sorter	  av	  pil	  som	  kan	  odlas	  
i	  zon	  5.	  Jag	  kommer	  inte	  att	  beröra	  hantverk	  och	  tekniker	  för	  pilflätning,	  inte	  heller	  
hållbarhet	  på	  skördad	  pil.	  
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5 Metod	  

5.1 Litteraturstudier	  

Jag	  har	  specifikt	  sökt	  information	  i	  böcker,	  tidskrifter,	  rapporter	  och	  på	  internet	  inom	  
ämnena	  pilflätning	  för	  hantverk	  och	  trädgård,	  salixodling	  av	  energiskog	  samt	  allmänt	  
om	  släktet	  Salix	  sp.	  och	  dess	  egenskaper.	  

5.2 Studiebesök	  

Jag	  har	  också	  gjort	  ett	  studiebesök	  hos	  en	  småskalig	  pilodlare	  två	  mil	  nordväst	  om	  
Örebro,	  Mona	  Malmqvist	  Sjöstedt.	  Mona	  uppger	  att	  hon	  odlar	  i	  zon	  3.	  Jag	  har	  ställt	  frågor	  
till	  Mona	  om	  pilodling,	  skörd	  och	  förvaring	  samt	  besökt	  hennes	  pilodling.	  Mina	  frågor	  
och	  Monas	  svar	  på	  dem	  redovisas	  som	  bilaga	  1.	  Mona	  är	  även	  författare	  till	  boken	  
Pilflätning	  –	  korgar	  och	  trädgård,	  som	  jag	  refererar	  till	  i	  mitt	  arbete.	  

5.3 Mailkontakt	  med	  pilodlare	  

Jag	  har	  ställt	  frågor	  via	  mail	  till	  Lena	  Nilsson,	  pilodlare	  i	  Rättvik.	  Lena	  uppger	  att	  hon	  
odlar	  på	  gränsen	  mellan	  zon	  4	  och	  zon	  5.	  Mina	  frågor	  och	  Lenas	  svar	  på	  dem	  redovisas	  
som	  bilaga	  2.	  

5.4 Val	  och	  motivering	  av	  metoder	  

Att	  jag	  valt	  att	  göra	  ett	  studiebesök	  utöver	  mina	  litteraturstudier	  beror	  på	  att	  jag	  inte	  
trodde	  att	  jag	  skulle	  hitta	  tillräckligt	  med	  relevant	  litteratur	  inom	  ämnet	  småskalig	  
pilodling	  till	  hantverk	  och	  trädgård.	  Merparten	  av	  de	  böcker	  jag	  hittat	  berör	  bara	  kort	  
odlande	  och	  tillvaratagande	  av	  pil	  och	  fokuserar	  istället	  på	  tekniker	  för	  flätning.	  
Studiebesöket	  hos	  en	  verksam	  odlare	  blev	  därför	  ett	  viktigt	  komplement	  till	  mina	  
litteraturstudier.	  Däremot	  har	  jag	  hittat	  mycket	  information	  om	  salixodling	  av	  
energiskog	  då	  det	  är	  ett	  ämne	  som	  har	  utvärderats	  mycket	  de	  senaste	  decennierna	  och	  
mycket	  forskning	  har	  gjorts	  för	  att	  effektivisera	  odling	  och	  skörd.	  Den	  vanligast	  odlade	  
arten	  i	  salixodlingarna	  är	  korgvide	  (S.	  viminals),	  alltså	  samma	  art	  som	  används	  till	  
flätning	  inom	  hantverk.	  Därför	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  relevant	  att	  studera	  även	  detta	  
område	  för	  att	  få	  information	  om	  odling	  av	  pil.	  Forskningen	  kring	  salixodling	  av	  
energiskog	  berör	  även	  ämnet	  frosthärdighet	  då	  man	  löpande	  försöker	  ta	  fram	  härdiga	  
sorter	  för	  att	  maximera	  skörden.	  Det	  är	  också	  relevant	  information	  för	  mig	  då	  jag	  har	  
försökt	  att	  ta	  reda	  på	  pilsorter	  som	  är	  härdiga	  att	  odla	  i	  zon	  5.	  
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6 Resultat	  

6.1 Släktet	  Salix	  sp.	  

Korgvide	  (S.	  viminalis)	  är	  den	  art	  som	  vanligen	  används	  till	  hantverk	  och	  flätning.	  Den	  
kallas	  även	  korgpil.	  Inom	  arten	  korgvide	  finns	  ett	  flertal	  namnsorter	  som	  används	  vid	  
odling	  då	  de	  har	  olika	  egenskaper	  som	  t.	  ex.	  färg	  på	  barken	  och	  olika	  härdighet.	  	  
	  
Korgvide	  tillhör	  släktet	  Salix	  sp.	  	  I	  Sverige	  finns	  24	  arter	  inom	  detta	  släkte	  och enligt 
Naturhistoriska	  Riksmuseet	  (1997)	  är	  några	  av	  de	  mest	  kända	  sälg	  (S.	  caprea),	  gråvide	  
(S.	  cinerea)	  och	  knäckepil	  (S.	  fragilis).	  Vissa	  av	  de	  odlade	  arterna	  har	  med	  tiden	  
förvildats,	  exempelvis	  korgvide	  (S.	  viminalis),	  rödvide	  (S.	  purpurea)	  och	  vitpil	  (S.	  alba).	  
I	  ”Den	  virtuella	  floran”	  som	  återfinns	  på	  Naturhistoriska	  riksmuseets	  hemsida	  
(Naturhistoriska	  Riksmuseet,	  1997)	  kan	  man	  läsa	  att	  korgvide	  kan	  bli	  fem	  meter	  hög	  
och	  räknas	  som	  en	  stor	  buske	  eller	  ett	  litet	  träd.	  Barken	  hos	  flerårig	  ved	  är	  grå.	  Unga	  
grenar	  är	  gula	  eller	  gröna	  och	  mycket	  sega.	  De	  smidiga	  grenarna	  används	  till	  
korgarbeten	  och	  flätverk.	  Det	  latinska	  artnamnet	  viminalis	  syftar	  också	  till	  
användningsområdet	  då	  namnet	  betyder	  ”lämplig	  till	  flätning”.	  
	  
Släktet	  Salix	  sp.	  är	  tvåbyggare	  vilket	  innebär	  att	  han-‐	  och	  honblommor	  sitter	  på	  skilda	  
plantor	  och	  därför	  kan	  plantorna	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  om	  det	  är	  en	  hanplanta	  eller	  en	  
honplanta.	  De	  sorter	  som	  förädlas	  fram	  till	  energiskogsodling	  får	  därför	  kvinnliga	  eller	  
manliga	  namn	  beroende	  på	  om	  de	  är	  han-‐	  eller	  honindivider,	  t.	  ex.	  Tora,	  Gudrun	  och	  
Sven	  (Hollsten	  et	  al.,	  2013).	  Här	  nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  släktet	  Salix	  sp.	  från	  Den	  
nya	  nordiska	  floran.	  
	  

Knoppar	  med	  endast	  ett	  knoppfjäll.	  Blad	  kortskaftade.	  Hängen	  ofta	  upprätta.	  Blommar	  ofta	  på	  bar	  
kvist.	  Insektspollinerade	  med	  1-‐2	  honungskörtlar	  i	  varje	  blomma.	  Honblommorna	  har	  2	  märken.	  
Hanblommorna	  har	  vanligen	  2	  ståndare,	  ibland	  3-‐8.	  Många	  hybrider	  kända,	  några	  är	  vanliga,	  
flertalet	  finns	  enbart	  i	  störd	  miljö.	  Vissa	  hybrider	  odlas	  och	  förvildas	  (Mossberg	  &	  Stenberg,	  2010	  
s.	  68).	  

6.2 Markberedning	  och	  skötsel	  i	  småskalig	  odling	  

6.2.1 Jordart	  och	  bearbetning	  i	  småskalig	  odling	  

Olika	  sorters	  pil	  har	  olika	  krav	  på	  odlingsjord.	  Innan	  pilodlingen	  påbörjas	  bör	  man	  göra	  
en	  jordanalys	  av	  odlingsjorden.	  Därefter	  väljer	  man	  pilsorter	  som	  passar	  odlingsjorden	  
och	  som	  passar	  för	  ändamålet	  pilen	  ska	  användas	  till.	  Med	  ett	  pH-‐värde	  mellan	  noll	  till	  
sju	  är	  jorden	  sur,	  med	  ett	  pH-‐värde	  på	  sju	  är	  jorden	  neutral	  och	  med	  ett	  pH-‐värde	  mellan	  
sju	  till	  fjorton	  är	  jorden	  alkalisk	  (Jensen,	  2000)1.	  
	  
Genom	  att	  tillföra	  kalk,	  vanligen	  i	  form	  av	  kalkstensmjöl,	  höjs	  pH-‐värdet	  i	  marken.	  
Kalkstensmjöl	  kan	  användas	  i	  överskott	  som	  förrådskalkning	  eftersom	  det	  löser	  sig	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ur	  texten	  i	  original:	  ”Pilens	  Krav	  till	  Jordarter	  bestemmes	  dels	  af	  Sorten,	  dels	  af	  Formaalet,	  Pilen	  dyrkes	  til.	  Derfor	  
begynder	  Starten	  af	  en	  Pilekultur	  med	  Jordanalyse,	  og	  derefter	  bestemmes	  Sorterne.	  
Naar	  Reaktionstallet	  (pH)	  er	  fra	  Nul	  til	  syv,	  er	  Jorden	  sur.	  Syv	  betragtes	  som	  neutral,	  og	  mellem	  syv	  og	  fjorten	  alkalisk”	  
(Jensen, 2000 s. 16).	  
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sakta	  i	  sura	  jordar	  och	  kan	  höja	  pH	  till	  ca	  8,1.	  Bäst	  resultat	  får	  man	  om	  kalkstensmjölet	  
innehåller	  både	  grova	  och	  fina	  partiklar.	  Även	  aska	  tillför	  kalk	  och	  kan	  användas	  som	  
kalkningsmedel	  (Eriksson,	  Dahlin,	  Nilsson,	  &	  Simonsson,	  2011)	  
	  
Jordart	  och	  odlingszon	  har	  betydelse	  även	  när	  det	  gäller	  färg	  på	  barken	  hos	  en	  del	  
pilsorter.	  Carl	  Jensen	  menar	  att	  en	  och	  samma	  sort	  av	  pil	  får	  olika	  utseende	  när	  de	  
planteras	  ut	  på	  olika	  sorters	  jordar.	  Han	  nämner	  som	  exempel	  S.	  viminalis	  ’Superba’	  som	  
på	  torvhaltig	  jord	  med	  ett	  pH-‐värde	  på	  6,5	  blir	  helt	  mörkgrön	  i	  barken	  till	  skillnad	  mot	  
när	  den	  planteras	  i	  sandjord	  med	  pH-‐värde	  8	  blir	  lysande	  gul	  i	  barken	  (Jensen,	  2000)2;	  
(Sjöstedt,	  2013).	  
	  
Korgvide	  (S.	  Viminalis)	  går	  att	  odla	  i	  all	  slags	  jord	  men	  helst	  ska	  den	  ha	  förmåga	  att	  hålla	  
fukt	  och	  inte	  vara	  för	  rik	  på	  kalk.	  (Uppgifterna	  om	  kalk	  är	  motsägelsefulla	  och	  
återkommer	  i	  diskussionen.	  Red.)	  Jorden	  kan	  gärna	  förbättras	  med	  kompost	  (Engstrand,	  
2001).	  Vid	  anläggning	  av	  en	  pilodling	  förebereds	  jorden	  på	  hösten	  genom	  plöjning	  eller	  
grävning	  beroende	  på	  storleken	  på	  odlingen.	  Till	  våren,	  när	  tjälen	  försvunnit	  och	  jorden	  
har	  torkat	  upp	  något,	  ska	  ytan	  harvas,	  jordfräsas	  eller	  krattas.	  Därefter,	  för	  att	  förhindra	  
uppkomst	  av	  ogräs	  mellan	  raderna,	  täcker	  man	  ytan	  med	  plast.	  För	  att	  undvika	  att	  
plasten	  lyfter	  eller	  blåser	  bort,	  bör	  man	  tynga	  ner	  den	  med	  stenar	  eller	  jordklumpar.	  
Plasten	  gör	  också	  att	  marken	  behåller	  fukten	  bättre.	  Odlingen	  bör	  ligga	  så	  att	  den	  får	  
tillgång	  till	  sol	  och	  att	  det	  inte	  finns	  stora	  buskar	  och	  träd	  i	  närheten	  som	  kan	  
konkurrera	  ut	  odlingen	  (Söderberg,	  u.å.).	  
	  
Från	  pilodlare	  Mona	  Malmqvist	  Sjöstedt	  i	  Örebro	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  
2013,	  Bilaga	  1)	  och	  pilodlare	  Lena	  Nilsson	  i	  Rättvik	  (personlig	  kommunikation	  29	  
oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  fick	  jag	  följande	  uppgifter	  om	  jordart	  och	  bearbetning	  av	  jorden.	  
M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  har	  sandblandad	  jord,	  hennes	  odling	  är	  10	  år	  gammal	  och	  ligger	  i	  
zon	  3	  och	  ytan	  är	  cirka	  15x35	  meter.	  L.	  Nilsson	  nämner	  inte	  storlek	  på	  sin	  odling	  men	  
uppger	  att	  hon	  odlar	  i	  zon	  4-‐5	  och	  att	  odlingen	  är	  14	  år	  gammal	  och	  att	  jorden	  är	  
mullrik.	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  anser	  att	  pil	  är	  lättodlad	  och	  kan	  växa	  i	  all	  slags	  jord	  men	  
ytan	  bör	  vara	  jämn	  vid	  plantering.	  I	  hennes	  fall	  hade	  jorden	  plogats	  och	  harvats	  sedan	  
tidigare	  så	  ytan	  var	  tillräckligt	  plan	  när	  hon	  täckte	  med	  markduk	  och	  planterade	  sina	  
sticklingar.	  Duken	  hålls	  på	  plats	  med	  stenar	  så	  att	  den	  inte	  blåser	  upp.	  L.	  Nilsson	  
använde	  en	  jordfräs	  för	  att	  bearbeta	  jorden	  innan	  hon	  täckte	  den	  med	  plast	  inför	  
plantering.	  

6.2.2 Plantering	  och	  etablering	  i	  småskalig	  odling	  

Vid	  plantering	  av	  pilsticklingar	  är	  det	  bra	  att	  skilja	  grövre	  och	  finare	  sorter	  åt	  då	  de	  ofta	  
behöver	  olika	  plantavstånd.	  De	  finare	  sorterna	  som	  används	  till	  korgarbeten	  planteras	  
tätare	  då	  de	  också	  skördas	  varje	  år,	  medan	  de	  grövre	  sorterna	  som	  används	  till	  
trädgårdsarbeten	  ofta	  skördas	  efter	  två	  eller	  flera	  år	  och	  därmed	  behöver	  längre	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ur	  texten	  i	  original:	  ”…	  men	  naar	  saa	  samme	  Sorter	  igen	  faa	  et	  andet	  Udseende	  paa	  Grund	  af	  Udplantning	  i	  forskellig	  
Slags	  Jord,	  kan	  en	  saadan	  Fremgangsmaade	  vœre	  meget	  misvisende.	  Jeg	  kan	  f.	  Eks.	  Nœvne	  Sorten	  Salix	  viminalis	  
superba.	  Denne	  Art	  er	  paa	  almindelig	  Mosejord	  med	  et	  Reaktionstal	  paa	  	  6,5	  fuldstœndig	  mørkegrøn	  i	  Barken;	  
kommer	  den	  derimod	  paa	  Sandjord	  med	  et	  Reaktionstal	  paa	  8,	  bliver	  den	  lysegul	  og	  faar	  en	  hel	  anden	  Natur” (Jensen, 
2000 s. 12).	  
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plantavstånd	  (Jensen,	  2000)3.	  Pil	  får	  inte	  planteras	  med	  för	  mycket	  utrymme	  på	  sidorna,	  
då	  riskerar	  man	  att	  få	  ett	  buskigt	  växtsätt.	  Plantorna	  sätts	  tätt	  för	  att	  få	  ett	  smalt	  och	  rakt	  
växtsätt	  uppåt	  utan	  förgreningar	  (Jensen,	  2000)4.	  Man	  bör	  inte	  använda	  skärande	  
ogräsverktyg	  som	  t.	  ex.	  rotorkultivator	  för	  att	  rensa	  i	  odlingsraderna,	  det	  kan	  göra	  stor	  
skada	  på	  pilplantans	  ytliga	  finrötter.	  Det	  är	  dessa	  finrötter	  som	  tillgodogör	  sig	  
merparten	  av	  näringen	  som	  pilplantan	  behöver	  och	  som	  finns	  i	  det	  översta	  jordlagret.	  
Pilplantan	  har	  också	  djupgående	  rötter	  vars	  största	  uppgift	  är	  att	  söka	  sig	  ner	  till	  
markfukten	  (Jensen,	  2000)5.	  
	  
Ett	  enkelt	  sätt	  att	  odla	  pil	  är	  att	  plantera	  sticklingar.	  Sticklingar	  är	  avskurna	  delar	  av	  
ettåriga	  pilskott	  som	  klipps	  i	  bitar	  om	  25	  cm.	  De	  kan	  skördas	  från	  sen	  höst	  till	  tidig	  vår	  
och	  förvaras	  mörkt	  och	  kallt	  i	  exempelvis	  kylskåp	  fram	  till	  utplanteringen	  på	  våren.	  
Planteringen	  kan	  ske	  när	  frostnätterna	  är	  över	  och	  när	  jorden	  reder	  sig	  (Sjöstedt,	  2013).	  
Om	  planteringsjorden	  är	  sandig	  bör	  sticklingen	  vara	  något	  längre,	  ca	  40	  cm,	  för	  att	  
riktigt	  nå	  ner	  till	  markfukten	  (Munkstrup	  et	  al.,	  1995).	  
	  
Enligt	  Söderberg	  (u.å.)	  är	  det	  bra	  att	  räkna	  ut	  hur	  stor	  odlingsytan	  är	  för	  att	  kunna	  
beställa	  rätt	  antal	  sticklingar.	  Avståndet	  mellan	  varje	  stickling	  ska	  vara	  ca	  25	  cm	  och	  
radavståndet	  ska	  vara	  ca	  50	  cm.	  Sticklingar	  av	  de	  sorter	  man	  vill	  odla	  beställs	  under	  
senhösten.	  För	  att	  få	  raka	  rader	  är	  det	  bra	  att	  sätta	  en	  pinne	  i	  början	  och	  slutet	  av	  varje	  
rad	  och	  spänna	  ett	  snöre	  mellan	  dem.	  Sortens	  namn	  bör	  också	  märkas	  ut	  i	  början	  av	  
varje	  rad	  för	  att	  lättare	  hålla	  reda	  på	  var	  de	  olika	  sorterna	  står.	  Därefter	  planteras	  
sticklingarna	  genom	  att	  man	  gör	  hål	  i	  plasten	  med	  t.	  ex.	  ett	  armeringsjärn.	  Först	  görs	  alla	  
hål	  i	  en	  rad	  och	  därefter	  trycks	  sticklingarna	  ned	  så	  att	  ca	  5	  cm	  blir	  kvar	  ovan	  mark.	  
Knopparna	  på	  sticklingen	  ska	  peka	  uppåt	  vid	  planteringen.	  Engstrand	  (2001)	  anser	  som	  
följer	  att	  en	  bra	  tid	  för	  plantering	  av	  sticklingar	  är	  när	  tjälen	  har	  gått	  ur	  jorden.	  Att	  vänta	  
längre	  med	  plantering	  ökar	  behovet	  av	  bevattning.	  Sticklingar	  som	  viker	  sig	  vid	  
plantering	  ska	  inte	  användas.	  När	  sticklingarna	  är	  planterade	  ska	  pilodlingen	  vattnas	  
regelbundet	  under	  det	  första	  året.	  Sticklingen	  ger	  tre	  skott	  det	  första	  året.	  Dessa	  klipps	  
ner	  vid	  skörd	  och	  från	  varje	  avklippt	  skott	  kommer	  tre	  nya	  under	  andra	  året,	  dvs	  nio.	  
Dessa	  nio	  skördas	  och	  ger	  27	  nya	  skott	  under	  det	  tredje	  året.	  Enligt	  Munkstrup	  et	  al.	  
(1995)	  läggs	  plast	  som	  marktäckare	  mot	  ogräs	  vilket	  även	  bidrar	  till	  att	  hålla	  kvar	  
fukten	  i	  jorden.	  Om	  det	  behövs	  och	  det	  finns	  möjlighet	  till	  det	  kan	  planteringen	  vattnas	  
(Munkstrup	  et	  al.,	  1995).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ur	  texten	  i	  original:	  ”Der	  er	  ganske	  ødelæggende	  for	  finare	  Pilearter	  at	  blive	  blandet	  med	  grovere	  Sorter,	  fordi	  der	  i	  
de	  fleste	  Tilfælde	  	  skal	  forskellig	  Slags	  Jord	  til,	  Planteafstanden	  skal	  ikke	  være	  den	  samme,	  Beskæringen	  heller	  ikke,	  og	  
endelig	  kan	  grove	  Sorter	  bruges	  2+aarig,	  endog	  3-‐	  og	  4-‐aarig,	  hvorimod	  de	  finere	  Kurvesorter	  ikke	  har	  nogen	  Værdi	  
som	  fleraarigt	  Materiale,	  idet	  fleraarige	  Skud	  paa	  disse	  vokser	  i	  Buskform	  og	  faar	  en	  Mængde	  Sideskud”	  (Jensen, 2000 
s. 18)	  
	  
4	  Ur	  texten	  i	  original:	  ”Pil	  maa	  ikke	  have	  Plads	  til	  Siderne	  –	  der	  er	  Plads	  nok	  opad	  –	  og	  Pil	  skal	  have	  lange,	  slanke	  og	  
rette	  Skud	  uden	  Forgreninger.	  Hvis	  Pilen	  har	  for	  meget	  Plads	  til	  Siderne,	  bliver	  Planterne	  buskformede,	  og	  Skuddene	  
faar	  som	  Solbær	  og	  Ribs	  en	  Krumning	  forneden	  og	  en	  Mængde	  Forgreninger	  opefter”	  (Jensen, 2000 s. 17) 
	  
5	  Ur	  texten	  i	  original:	  ”Radrensning	  af	  de	  finere	  Sorter	  er	  ganske	  ødelæggende	  for	  Kulturen,	  fordi	  de	  smaa	  Rødder,	  der	  
skaffer	  Pilen	  den	  mest	  eftertragtede	  Næring,	  ligger	  meget	  højt	  i	  Jordlaget.	  Pileplanten	  sætter	  straks	  en	  lang	  Rod	  lige	  
ned	  i	  Jorden;	  den	  søger	  Fugtighed	  og	  sørger	  for	  denne	  Side	  af	  Sagen,	  medens	  smaa	  fine	  Trevlerødder	  ligger	  i	  de	  
allerøverste	  Jordlag	  og	  ordner	  Indsamling	  af	  andre	  nyttige	  Stoffer	  til	  Plantens	  Trivsel”	  (Jensen, 2000 s. 31)	  
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Från	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  fick	  
jag	  följande	  uppgifter	  om	  plantering	  och	  etablering.	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  berättar	  att	  
plantavståndet	  i	  odlingen	  är	  medvetet	  tätt	  så	  att	  plantorna	  tvingas	  växa	  rakt	  uppåt	  då	  
man	  vill	  ha	  så	  raka	  slanor	  som	  möjligt.	  Radavståndet	  på	  50	  cm	  är	  anpassat	  för	  manuell	  
skörd	  och	  ger	  helt	  enkelt	  lagom	  med	  plats	  att	  gå	  mellan	  raderna.	  När	  sticklingarna	  
planteras	  är	  det	  viktigt	  att	  ögonen,	  dvs	  knopparna,	  pekar	  uppåt.	  De	  ska	  tryckas	  ner	  en	  
bra	  bit	  i	  marken,	  ca	  20	  cm,	  så	  att	  de	  kommer	  år	  markfukt	  vilket	  gör	  att	  de	  lättare	  gror.	  M.	  
Malmqvist	  Sjöstedt	  anser	  också	  att	  odlingen	  bör	  vattnas	  vid	  nyplantering	  om	  det	  är	  
torrt.	  Markväven	  behöver	  tyngas	  ner	  ordentligt	  så	  att	  den	  inte	  riskerar	  att	  blåsa	  upp	  och	  
täcka	  sticklingarna.	  Väven	  håller	  bra	  efter	  10	  år	  men	  ogräs	  kommer	  ändå	  på	  vissa	  ställen	  
och	  numer	  växer	  ogräs	  i	  det	  lager	  av	  mull	  som	  ligger	  ovanpå	  markduken.	  M.	  Malmqvist	  
Sjöstedt	  anser	  dock	  att	  väven	  är	  viktigast	  de	  första	  åren	  för	  att	  pilplantorna	  ska	  hinna	  
utveckla	  sitt	  rotsystem	  utan	  konkurrens	  av	  ogräs.	  Det	  tredje	  året	  ger	  plantorna	  full	  
skörd	  vilket	  bland	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedts	  sorter	  varierar	  mellan	  10-‐50	  skott	  per	  planta.	  
Längden	  på	  skotten	  varierar	  mellan	  60-‐250	  cm.	  Den	  bästa	  längden	  för	  korgflätning	  är	  
enligt	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  120-‐140	  cm	  medan	  de	  allra	  längsta,	  som	  också	  är	  grova,	  
passar	  bäst	  till	  staket	  och	  hägn.	  

6.2.3 Ogräshantering	  i	  småskalig	  odling	  

Markduk	  används	  som	  i	  stort	  sett	  enda	  åtgärd	  mot	  ogräs	  i	  småskalig	  odling.	  Oftast	  görs	  
inget	  åt	  pilodlingen	  under	  tillväxtperioden	  men	  om	  ogräs	  i	  form	  av	  snärj-‐	  eller	  
slingerväxter	  får	  fäste	  i	  odlingen	  ska	  man	  genast	  rycka	  upp	  dem	  med	  rötterna.	  De	  kan	  
annars	  göra	  stor	  skada	  då	  de	  snärjer	  sig	  runt	  pilskotten	  som	  blir	  förvridna	  i	  formen.	  
Dessutom	  hämmas	  tillväxten	  (Jensen,	  2000)6.	  Ogräs	  som	  kommer	  upp	  ur	  
planteringshålen	  ska	  rensas	  bort	  (Söderberg,	  u.å.)	  och	  marken	  ska	  hållas	  jämnt	  fuktig	  
och	  fri	  från	  ogräs	  (Engstrand,	  2001).	  
	  
Av	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  och	  L.	  
Nilsson	  (personlig	  kommunikation	  29	  oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  fick	  jag	  veta	  att	  ingen	  av	  
dem	  gör	  något	  åt	  ogräs	  i	  sina	  odlingar	  och	  L.	  Nilsson	  uppger	  att	  hon	  inte	  har	  särskilt	  
mycket	  ogräs.	  

6.2.4 Gödsling	  i	  småskalig	  odling	  

Tillförsel	  av	  konstgödsel	  är	  oftast	  inte	  nödvändigt.	  Om	  pilens	  fällda	  blad	  och	  restavfallet	  
som	  blir	  vid	  skörd	  får	  ligga	  kvar	  mellan	  raderna	  i	  odlingen	  innehåller	  det	  tillräckligt	  med	  
näring	  som	  plantan	  behöver	  (Jensen, 2000)7.	  Bladen som faller ner och förmultnar ger 
tillräcklig näring men om man ändå vill tillföra gödning så ska man gärna välja hönsgödsel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ur	  texten	  i	  original:	  ”Pil	  skal	  have	  Fred	  i	  Vækstperioden;	  men	  der	  kan	  undertiden	  komme	  slemme	  Slyngplanter	  til	  
Grøde	  i	  Pilekulturen.	  Den	  mest	  kendte	  er	  forskellige	  Snerlearter,	  og	  disse	  maa	  under	  alle	  Forhold	  bekæmpes	  og	  helst	  
rykkes	  op	  med	  Rode,	  da	  de	  ved	  deres	  Snoning	  op	  ad	  Pileskuddet	  for	  det	  første	  hæmmer	  Væksten	  og	  for	  det	  andet	  
bringer	  Pileplanten	  i	  krumme	  og	  forvredne	  Former,	  og	  endelig	  bliver	  Skuddene	  paa	  Grund	  af	  Slyngplantens	  Stængel,	  
der	  snor	  sig	  op	  ad	  dem,	  ødelagt	  af	  Ar,	  der	  gaar	  helt	  ind	  i	  Veddet”	  (Jensen, 2000 s. 17)	  
	  
7	  Ur	  texten	  i	  original:	  ”For	  de	  fine	  Sorters	  Vedkommende	  er	  Kunstgødning	  i	  Almindelighed	  ikke	  nødvendig.	  Den	  
Bedste	  Gødning	  er	  Pilens	  eget	  Løv,	  idet	  mange	  af	  de	  Stoffer,	  der	  er	  nødvendige	  for	  Plantens	  Trivsel,	  findes	  i	  Løvet;	  
derfor	  er	  det	  godt	  med	  Kvas	  eller	  Planteaffald	  mellam	  Rækkerne,	  anbragt	  saaledes,	  at	  disse	  Ting	  medvirker	  til	  at	  holde	  
paa	  Løvet,	  efter	  at	  Pilen	  er	  skaaret”	  (Jensen, 2000 s. 17) 
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(Engstrand, 2001). Om hönsgödsel skriver Israelsson (2011) att den innehåller störst mängd 
kväve jämfört med andra sorters stallgödsel. Hönsgödsel är snabbverkande och merparten av 
näringen förbrukas inom ett år. Den ska inte spridas för sent på sommaren.	  
	  
Från	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  och	  	  
L.	  Nilsson	  (personlig	  kommunikation	  29	  oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  framkommer	  att	  ingen	  
av	  dem	  gödslar	  sina	  odlingar	  men	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  uppger	  att	  hon	  låter	  löven	  ligga	  
kvar	  då	  hon	  tror	  att	  de	  kan	  tillföra	  näring	  till	  jorden	  med	  reservation	  för	  att	  detta	  kan	  
förhindras	  av	  markduken.	  

6.3 Markberedning	  och	  skötsel	  i	  energiskogsodling	  

6.3.1 Jordart	  och	  bearbetning	  i	  energiskogsodling	  

Av	  Danfors,	  Ledin	  &	  Rosenqvist	  (1997)	  följer	  att	  för	  en	  salixodling	  bör	  man	  välja	  
mineraljord	  eftersom	  mulljordar	  ofta	  ligger	  lågt	  i	  landskapet	  vilket	  ökar	  risken	  för	  sen	  
frost.	  När	  plantorna	  vaknar	  till	  liv	  och	  börjar	  skjuta	  skott	  under	  våren	  är	  de	  känsliga	  för	  
nattfrost.	  Det	  räcker	  med	  -‐2°C	  för	  att	  skador	  eller	  döda	  partier	  kan	  uppstå	  i	  plantans	  
översta	  delar.	  När	  plantan	  befinner	  sig	  i	  vintervila	  tål	  den	  däremot	  temperaturer	  ner	  
mot	  -‐80°C.	  Ogräsbekämpningen	  är	  också	  lättare	  på	  mineraljordar.	  Styv	  lerjord	  lämpar	  
sig	  bäst	  för	  odling	  av	  Salix	  sp.	  Är	  den	  dessutom	  mullrik	  ökar	  produktiviteten	  ytterligare	  
men	  även	  mellanlera,	  lättlera	  och	  mojord	  fungerar.	  	  Salix	  sp.	  bör	  inte	  odlas	  på	  ren	  
sandjord	  eftersom	  den	  då	  lätt	  utsätts	  för	  vattenbrist	  men	  om	  odlingen	  kan	  få	  åtkomst	  till	  
vatten	  kan	  även	  sandjordar	  användas.	  Eftersom	  plantorna	  växer	  på	  samma	  ställe	  i	  20-‐30	  
år	  är	  odlingsjordens	  möjlighet	  att	  hålla	  och	  förse	  plantans	  rötter	  med	  vatten	  viktigt	  
likaså	  att	  jordstrukturen	  tillåter	  att	  rötterna	  får	  utrymme.	  Här	  kan	  jordar	  med	  mjäla	  och	  
lättlera	  bli	  ett	  problem	  om	  alven	  är	  för	  tät	  så	  att	  rötterna	  inte	  kan	  komma	  igenom,	  
medan	  mellanlera	  och	  styv	  lera	  har	  förmåga	  att	  bilda	  s.k.	  aggregat	  där	  jorden	  luckras	  
och	  rötter	  kan	  tränga	  igenom.	  Om	  mineraljorden	  har	  högt	  innehåll	  av	  mullämnen,	  eller	  
om	  mull	  tillförs	  i	  jorden,	  ökar	  jordens	  möjlighet	  att	  hålla	  vatten.	  Dessutom	  frigör	  
mikroorganismerna,	  maskar	  och	  bakterier,	  näringsämnen	  som	  plantorna	  kan	  ta	  upp.	  
Marken	  förbereds	  året	  innan	  plantering	  genom	  kemisk	  ogräsrensning	  och	  därefter	  
höstplöjning.	  Enligt	  Danfors	  et	  al.	  (1997)	  är	  ett	  lämpligt	  pH-‐värde	  för	  salixodling	  mellan	  
5,5-‐7,5	  medan	  Hollsten	  et	  al.	  (2013)	  säger	  att	  om	  pH-‐värdet	  är	  lägre	  än	  6	  kan	  tillförsel	  av	  
kalk	  innan	  plantering	  vara	  en	  god	  idé.	  

6.3.2 Plantering	  och	  etablering	  i	  energiskogsodling	  

I	  salixodlingar	  används	  stamsticklingar	  av	  ettårsskott	  som	  drivs	  upp	  i	  speciella	  odlingar.	  
Dessa	  skördas	  under	  vintern	  och	  förvaras	  i	  kylrum	  fram	  till	  utplantering	  på	  våren.	  Vid	  
utplantering	  bör	  marken	  hålla	  en	  temperatur	  på	  minst	  5	  plusgrader	  så	  att	  sticklingarna	  
har	  möjlighet	  att	  börja	  växa	  (Danfors	  et	  al.,	  1997).	  Väntar	  man	  för	  längre	  riskerar	  man	  
sämre	  tillväxt	  och	  överlevnad	  hos	  plantorna	  enligt	  Hollsten	  et	  al.	  (2013).	  Till	  plantering	  
av	  energiskog	  används	  speciella	  planteringsmaskiner.	  Vanligast	  är	  att	  odlaren	  köper	  
långskott	  som	  maskinen	  kapar	  till	  20	  cm	  sticklingbitar	  vid	  plantering.	  Nya	  försök	  har	  
enligt	  Hollsten	  et	  al.	  (2007)	  visat	  att	  tillväxten	  på	  odlingen	  gynnas	  av	  att	  inte	  bli	  
nedklippt	  efter	  ett	  år,	  något	  som	  tidigare	  har	  gjorts	  i	  odlingarna	  med	  just	  syftet	  att	  
tillväxten	  ska	  öka.	  
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6.3.3 Ogräshantering	  i	  energiskogsodling	  

Att	  bekämpa	  ogräset	  under	  etableringen	  av	  odlingen	  är	  av	  största	  vikt,	  annars	  blir	  
salixplantorna	  svaga	  och	  får	  långsam	  tillväxt	  då	  ogräset	  stjäl	  näring,	  ljus	  och	  vatten	  
(Gustafsson	  et	  al.,	  2007).	  Av	  Hollsten	  et	  al.	  (2013)	  följer	  att	  tillväxten	  i	  en	  salixodling	  kan	  
minska	  med	  95	  procent	  om	  ogräset	  inte	  bekämpas	  vid	  etablering	  enligt	  försök	  som	  
gjorts	  på	  detta.	  Både	  kemisk	  och	  mekanisk	  bekämpning	  kan	  användas	  mot	  ogräset.	  För	  
att	  förhindra	  etablering	  av	  fröogräs	  kan	  man	  en	  vecka	  efter	  plantering	  spruta	  med	  t.	  ex.	  
Cougar	  som	  är	  en	  jordherbicid.	  Annars	  är	  upprepad	  mekanisk	  bekämpning	  ett	  alternativ	  
eller	  komplement.	  Det	  är	  viktigt	  att	  den	  mekaniska	  bekämpningen	  görs	  vid	  rätt	  
tidpunkter	  för	  att	  vara	  så	  verksam	  som	  möjligt.	  En	  tumregel	  är	  att	  när	  det	  finns	  två	  eller	  
tre	  ogräs	  som	  är	  större	  än	  2	  cm	  under	  en	  utsträckt	  handflata,	  då	  är	  det	  dags	  att	  bekämpa	  
ogräset	  mekaniskt.	  Danfors	  et	  al.	  (2007)	  anser	  även	  att	  åtgärden	  måste	  upprepas	  någon	  
gång	  under	  kommande	  säsong	  tills	  salixbeståndet	  är	  så	  etablerat	  att	  det	  konkurrerar	  ut	  
ogräset.	  

6.3.4 Gödsling	  i	  energiskogsodling	  

Energiskogsodling	  förrådsgödslas	  med	  fosfor	  och	  kalium	  innan	  plantering	  och	  efter	  
varje	  skörd,	  ungefär	  vart	  fjärde	  år.	  Gödsling	  med	  kväve	  görs	  varje	  år	  utom	  året	  efter	  
plantering.	  Dock	  får	  kväve	  inte	  tillföras	  för	  sent	  på	  sommaren	  enligt	  Danfors	  et	  al.	  
(1997)	  då	  för	  mycket	  kväve	  kan	  fördröja	  invintringen	  med	  frostskador	  som	  följd.	  
Enligt	  Gustafsson	  et	  al.	  (2007)	  är	  det	  främst	  kväve	  som	  behöver	  tillföras	  till	  odlingen	  och	  
väljer	  man	  slam	  från	  reningsverk	  istället	  för	  handelsgödsel	  behöver	  man	  komplettera	  
med	  extra	  kväve.	  När	  sedan	  odlingen	  har	  fått	  växa	  i	  några	  år	  kommer	  de	  nedfallna	  löven	  
att	  bidra	  med	  kväve	  vilket	  gör	  behovet	  av	  gödning	  mindre.	  Som	  riktmärke	  kan	  man	  säga	  
att	  det	  är	  samma	  mängd	  kväve	  som	  försvinner	  vid	  skörd	  som	  behöver	  tillföras	  i	  form	  av	  
gödsel.	  Av	  Hollsten	  et	  al.	  (2013)	  följer	  att	  tillväxten	  i	  salixodlingen	  ökar	  när	  den	  gödslas	  
med	  mineralgödsel	  eller	  avloppsslam.	  Slam	  från	  reningsverk	  har	  liknande	  effekt	  som	  
stallgödsel	  men	  kan	  innehålla	  tungmetaller	  och	  organiska	  ämnen	  som	  är	  svåra	  att	  bryta	  
ned.	  Lantbrukarnas	  Riksförbund,	  LRF,	  rekommenderar	  att	  slam	  som	  sprids	  på	  åkermark	  
ska	  komma	  från	  REVAQ-‐certifierade	  reningsverk.	  Detta	  är	  ett	  långsiktigt	  miljöprogram	  
där	  förkortningen	  enligt	  Naturvårdsverket	  (2003)	  kommer	  av	  ReVa	  =	  Ren	  växtnäring	  
från	  avlopp,	  Q	  =	  konsument,	  kvalitet,	  kretslopp.	  Dessa	  reningsverk	  arbetar	  mot	  ett	  mål	  
att	  rena	  slammet	  från	  tungmetaller	  och	  organiska	  svårnedbrytbara	  ämnen	  så	  att	  det	  kan	  
återföras	  till	  åkermark.	  	  
	  
Att	  odla	  Salix	  sp.	  istället	  för	  ettåriga	  grödor	  är	  också	  bra	  ur	  klimatsynpunkt	  då	  fleråriga	  
grödor	  lagrar	  kol	  i	  större	  utsträckning	  än	  ettåriga	  grödor.	  Salixodlingar	  används	  
dessutom	  på	  flera	  platser	  i	  Sverige	  till	  att	  rena	  vatten	  från	  kommunala	  reningsverk	  och	  
soptippar	  på	  grund	  av	  dess	  förmåga	  att	  ta	  upp	  tungmetaller	  och	  näringsämnen	  (Hollsten	  
et	  al.	  (2013).	  

6.4 Skörd	  och	  förvaring	  i	  småskalig	  odling	  

6.4.1 Skördemetod	  och	  verktyg	  i	  småskalig	  odling	  

Skörd	  av	  pil	  sker	  någon	  gång	  under	  vinterhalvåret,	  efter	  att	  löven	  fällts	  men	  innan	  
blommorna	  har	  slagit	  ut	  på	  våren.	  Enligt	  Munkstrup	  et	  al.	  (1995)	  skördar	  man	  under	  
denna	  tid	  för	  att	  inte	  hämma	  återväxten	  i	  plantan.	  Sticklingar	  som	  planterats	  under	  
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våren	  skördas	  redan	  under	  första	  vintern.	  Oftast	  har	  plantan	  då	  tre	  skott.	  Sidoskotten	  
klipps	  av	  med	  sekatör	  inne	  vid	  stammen	  och	  stamskotten	  klipps	  av	  en	  bit	  ovanför	  de	  
andra.	  Denna	  metod	  upprepas	  de	  kommande	  två	  åren	  fast	  plantan	  då	  har	  fler	  sidoskott.	  
Efterföljande	  år	  skördas	  pilen	  genom	  att	  man	  skär	  så	  nära	  stubben	  som	  möjligt.	  Sekatör	  
är	  det	  vanligaste	  redskapet	  i	  småskalig	  odling.	  Enligt	  Söderberg	  (u.å.)	  skördas	  först	  den	  
tunna	  pilen,	  som	  används	  till	  korgflätning.	  Efter	  det,	  så	  sent	  som	  möjligt	  på	  våren,	  
skördas	  den	  pil	  som	  ska	  användas	  färsk	  till	  trädgårdsflätning	  och	  levande	  hägn.	  Om	  man	  
önskar	  grövre	  pil	  ska	  man	  låta	  den	  stå	  kvar	  två	  eller	  tre	  år.	  
	  
När	  det	  gäller	  skörd	  svarar	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  
2013,	  Bilaga	  1)	  att	  man	  inte	  ska	  skörda	  under	  tiden	  som	  saven	  är	  i	  plantan,	  alltså	  sen	  vår	  
till	  tidig	  höst,	  eftersom	  den	  då	  knäcks	  lättare.	  Dock	  säger	  L.	  Nilsson	  (personlig	  
kommunikation	  29	  oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  att	  hon	  ibland	  skördar	  under	  sommar/höst	  
för	  att	  använda	  till	  spaljéer	  och	  kransar.	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  använder	  bara	  sekatör	  då	  
den	  ger	  en	  fin	  snittyta.	  Röjsåg	  anser	  hon	  ger	  ful	  snittyta	  och	  grensax	  ger	  en	  dålig	  
arbetsställning.	  Hon	  skördar	  en	  rad	  åt	  gången	  och	  märker	  buntarna	  tills	  det	  är	  dags	  att	  
sortera	  längder.	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedts	  odlingsyta	  på	  15x35	  meter	  tar	  ca	  tre	  veckor	  att	  
skörda.	  För	  att	  ha	  sticklingmaterial	  till	  nästa	  år	  lämnar	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  kvar	  några	  
skott	  av	  varje	  sort	  då	  hon	  skördar.	  

6.4.2 Sortering,	  torkning	  och	  förvaring	  	  

Av	  Munkstrup	  et	  al.	  (1995)	  kan	  man	  läsa	  att	  vid	  skörd	  läggs	  pilen	  i	  buntar	  för	  att	  sedan	  
sorteras	  efter	  längd.	  I	  handeln	  används	  20	  cm	  skillnad	  mellan	  de	  sorterade	  längderna.	  
Pilskotten	  ska	  vara	  färska	  vid	  sorteringen	  och	  ställs	  i	  en	  tunna	  med	  basen	  på	  skotten	  
nedåt.	  Sedan	  plockar	  man	  systematiskt	  bort	  de	  längsta	  som	  får	  bli	  en	  bunt	  med	  t.	  ex.	  2	  
meters	  längd	  för	  att	  fortsätta	  med	  nästa	  längd	  på	  1,8	  meter	  som	  blir	  en	  ny	  bunt	  för	  att	  
slutligen	  samla	  alla	  under	  0,6	  meter	  till	  en	  sista	  bunt.	  Pil	  med	  samma	  längd	  har	  också	  
samma	  grovlek	  vilket	  också	  är	  av	  vikt	  när	  den	  sedan	  ska	  användas	  till	  flätning.	  Om	  två-‐	  
eller	  treårig	  pil	  skördas	  ska	  de	  sorteras	  separat	  då	  de	  är	  grövre	  och	  har	  andra	  
användningsområden	  som	  t.	  ex.	  käppar	  och	  hägn.	  Pil	  ska	  torkas	  stående	  i	  ett	  rum	  som	  är	  
luftigt	  och	  torrt,	  en	  bit	  upp	  från	  golvnivån	  på	  t.	  ex.	  lastpallar	  så	  att	  luft	  kan	  strömma	  fritt	  
under	  ändarna.	  Det	  tar	  omkring	  sex	  månader	  för	  pil	  att	  torka	  om	  den	  har	  barken	  kvar.	  
Avbarkad	  pil	  bör	  däremot	  torkas	  ute	  i	  solsken	  för	  bästa	  resultat	  och	  torkar	  då	  på	  någon	  
dag	  vid	  torrt,	  soligt	  väder.	  När	  pilen	  är	  torr	  ska	  den	  förvaras	  stående	  i	  ett	  mörkt	  
utrymme	  för	  att	  inte	  riskera	  att	  brytas	  ner	  eller	  missfärgas	  av	  ljuset.	  	  
	  
M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  berättar	  att	  
pilen	  torkas	  för	  att	  få	  ur	  vätskan	  så	  att	  den	  krymper.	  Om	  man	  använder	  färsk	  pil	  till	  
korgflätning	  så	  blir	  de	  rangliga	  när	  pilen	  torkat.	  Däremot	  blötläggs	  torkad	  pil	  innan	  den	  
kan	  användas	  till	  flätning	  för	  att	  få	  den	  mjuk	  och	  böjlig.	  Enligt	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  
sväller	  den	  dock	  inte	  i	  tjocklek	  igen	  av	  blötläggningen.	  

6.5 Skörd	  i	  energiskogsodling	  

En	  energiskogsodling	  skördas	  vart	  3:e	  till	  vart	  4:e	  år	  under	  ca	  25	  år.	  Därefter	  väljer	  man	  
att	  ta	  bort	  odlingen	  för	  att	  antingen	  påbörja	  en	  ny	  med	  nya	  sticklingar	  eller	  att	  odla	  
andra	  grödor.	  När	  odlingen	  skördas	  ska	  stamdiametern	  på	  plantorna	  vara	  ca.	  6-‐7	  cm,	  
helst	  inte	  grövre,	  för	  att	  skördemaskinerna	  ska	  arbeta	  optimalt	  (Hollsten	  et	  al.,	  2013)	  
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6.6 Sjukdomar	  och	  skadedjur	  i	  odlingen	  

Då	  både	  småskalig	  odling	  och	  energiskogsodling	  består	  av	  släktet	  Salix	  sp.	  angrips	  de	  
också	  av	  samma	  skadedjur	  och	  sjukdomar.	  Enligt	  Forsberg,	  Johansson,	  Ramstedt,	  &	  
Åhman	  (1991);	  Engstrand	  (2001)	  är	  en	  av	  de	  värsta	  skadegörarna	  i	  salixodlingar	  
bladrostsvampen.	  Den	  kan	  i	  svåra	  fall	  leda	  till	  att	  växten	  tappar	  blad	  i	  förtid	  vilket	  i	  sin	  
tur	  kan	  ge	  frostskador.	  Svampen	  kan	  även	  angripa	  salixbestånd	  i	  naturen	  men	  gör	  då	  
inte	  lika	  stor	  skada	  som	  i	  odlingarna.	  Detta	  beror	  på	  att	  den	  återkommande	  skörden	  i	  
odlingarna	  är	  en	  påfrestning	  för	  plantan.	  Dessutom	  består	  energiskogsodlingarna,	  till	  
skillnad	  från	  naturliga	  bestånd,	  av	  stora	  arealer	  av	  samma	  sort.	  På	  så	  vis	  går	  spridningen	  
fortare	  för	  den	  svamp	  som	  trivs	  på	  just	  den	  sorten.	  Ett	  sätt	  att	  komma	  till	  rätta	  med	  
problemet	  är	  låta	  odlingarna	  bestå	  av	  fler	  olika	  sorter	  som	  skiljer	  sig	  i	  genetiska	  
egenskaper.	  Av	  Munkstrup	  et	  al.	  (1995)	  kan	  man	  läsa	  att	  problemet	  med	  rostsvampar	  
ofta	  uppstår	  om	  marken	  är	  för	  fuktig	  eller	  om	  det	  är	  fuktig	  väderlek.	  	  
	  
Även	  skottgallmygga,	  pilskottmal	  och	  stamsvampar	  anser	  Forsberg	  et	  al.	  (1991)	  som	  
allvarliga	  skadegörare	  i	  odlingar	  och	  de	  angriper	  framförallt	  släktet	  Salix	  sp.	  och	  i	  
synnerhet	  Korgpil	  (S.	  Viminalis).	  Om	  energiskogsodlingen	  anläggs	  på	  frostlänt	  mark	  
löper	  den	  större	  risk	  för	  rena	  frostskador	  men	  även	  risken	  för	  svampinfektioner	  i	  
stammarna	  ökar	  också	  som	  ett	  led	  av	  detta.	  Nya	  sorter	  för	  energiskogsodling	  har	  
förädlats	  fram	  med	  bra	  motståndskraft	  mot	  många	  av	  de	  skadegörare	  som	  angriper	  Salix	  
sp.	  En	  del	  av	  de	  nya	  sorterna	  är	  i	  princip	  immuna	  mot	  bladrost	  och	  alla	  sorter	  har	  idag	  
bra	  motståndskraft	  mot	  bladrost.	  Av	  Hollsten	  et	  al.	  (2013)	  kan	  man	  läsa	  att	  de	  viltskador	  
som	  förekommer	  i	  energiskogsodling	  kommer	  främst	  av	  älg	  och	  hjortdjur	  som	  äter	  av	  
salixskotten	  under	  de	  två	  första	  åren	  efter	  plantering.	  I	  småskalig	  odling	  nämner	  
Engstrand	  (2001)	  att	  både	  rådjur,	  hare	  och	  älg	  tycker	  om	  att	  äta	  på	  pilskott	  så	  
gnagskador	  kan	  förekomma,	  speciellt	  på	  de	  nya	  skotten.	  Danfors	  et	  al.	  (1997)	  beskriver	  
att	  det	  skiljer	  sig	  från	  år	  till	  år	  hur	  kraftiga	  angreppen	  av	  skadeinsekter	  blir.	  Vid	  kraftiga	  
angrepp	  kan	  resultatet	  leda	  till	  minskad	  produktion	  i	  energiskogsodlingen	  men	  i	  dessa	  
salixbestånd	  uppehåller	  sig	  också	  en	  mängd	  parasiter	  och	  rovinsekter	  som	  livnär	  sig	  på	  
de	  växtätande	  insekterna.	  
	  
Enligt	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  och	  
L.	  Nilsson	  (personlig	  kommunikation	  29	  oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  utsätts	  även	  deras	  
odlingar	  för	  skadedjur	  men	  de	  anser	  inte	  att	  det	  är	  något	  stort	  problem.	  Både	  M.	  
Malmqvist	  Sjöstedt	  och	  L.	  Nilsson	  har	  rådjur	  som	  äter	  på	  skottens	  toppar.	  M.	  Malmqvist	  
Sjöstedt	  har	  även	  sett	  gnagskador	  som	  troligen	  kom	  från	  sork	  samt	  röda	  skalbaggar	  av	  
arten	  Aspglansbagge	  som	  dock	  inte	  gjorde	  någon	  synlig	  skada.	  L.	  Nilsson	  har	  haft	  
angrepp	  av	  löss	  som	  dock	  försvinner	  av	  sig	  självt	  inom	  några	  veckor	  samt	  även	  något	  
svampangrepp.	  

6.7 Livslängd	  på	  odlingen	  

Livslängden	  på	  en	  odling	  är	  ungefär	  densamma	  i	  småskalig	  odling	  och	  
energiskogsodling.	  Enligt	  Söderberg	  (u.å.)	  kan	  en	  pilodling	  ge	  skörd	  i	  25-‐30	  år	  och	  
Gustavsson	  et	  al.,	  (2007)	  säger	  att	  25	  år	  eller	  mer	  är	  den	  uppskattade	  livslängden	  på	  en	  
välskött	  energiskogsodling.	  När	  energiskogsodlingen	  ska	  avbrytas	  används	  vanliga	  
jordbruksredskap	  till	  att	  bryta	  upp	  och	  finfördela	  stubbarna.	  Skillnaden	  i	  livslängd	  är	  att	  
en	  småskalig	  odling	  föryngras	  efter	  hand	  enligt	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  
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kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  genom	  att	  man	  ersätter	  döda	  plantor	  med	  
nya	  sticklingar.	  

6.8 Olika	  sorters	  pil	  och	  dess	  egenskaper	  vid	  hantverk	  och	  flätning	  

Pil	  som	  ska	  användas	  till	  finare	  flätning	  såsom	  korgar	  behöver	  ha	  långa,	  tunna	  årsskott	  
utan	  sidogrenar	  och	  det	  är	  de	  ettåriga	  skotten	  som	  används	  till	  detta	  (Munkstrup	  et	  al.,	  
1995).	  Till	  arbeten	  i	  trädgården	  som	  staket,	  växtstöd	  och	  liknande	  används	  ofta	  tvååriga	  
skott	  då	  de	  är	  grövre	  och	  stabilare,	  men	  ettåriga	  skott	  kan	  också	  användas	  (Engstrand,	  
2001).	  Pilskott	  är	  ihåliga	  i	  mitten.	  Här	  skiljer	  det	  något	  mellan	  de	  olika	  sorterna,	  en	  del	  
har	  mindre	  märgfyllnad	  än	  andra	  och	  dessa	  lämpar	  sig	  bättre	  till	  flätning	  då	  de	  inte	  
knäcks	  lika	  lätt	  som	  de	  med	  mer	  märgfyllnad	  (Munkstrup	  et	  al.,	  1995).	  Genom	  att	  skära	  
ett	  snitt	  i	  topp	  och	  botten	  på	  pilskottet	  kan	  man	  se	  hur	  mycket	  märg	  pilskottet	  har.	  
	  
Enligt	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  ska	  
man	  inte	  skörda	  under	  tiden	  som	  saven	  är	  i	  plantan,	  alltså	  sen	  vår	  till	  tidig	  höst,	  
eftersom	  den	  då	  knäcks	  lättare.	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  har	  23	  olika	  sorters	  pil	  i	  sin	  
odling.	  Sorterna	  har	  hon	  valt	  för	  att	  få	  så	  stor	  färgvariation	  på	  barken	  som	  möjligt	  och	  
för	  att	  de	  har	  lite	  olika	  egenskaper.	  Exempelvis	  använder	  hon	  inte	  sorterna	  S.	  Viminalis	  
och	  Daggpil	  till	  stag	  eftersom	  de	  lätt	  knäcks.	  L.	  Nilsson	  (personlig	  kommunikation	  29	  
oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  har	  10	  sorter	  i	  sin	  odling.	  Hon	  använder	  S.	  Viminalis	  	  ’Klon	  183’	  
till	  pilhyddor	  och	  hägn	  i	  trädgården	  och	  de	  övriga	  till	  korgflätning,	  kransar	  och	  spaljéer.	  

6.9 Vilka	  sorter	  kan	  odlas	  i	  zon	  5?	  

Idag	  kan	  Salix	  sp.	  odlas	  med	  garanterat	  god	  tillväxt	  upp	  till	  södra	  Norrlands	  kustland.	  
Särskilt	  bra	  växer	  Salix	  sp.	  om	  vatten-‐	  och	  ljusförhållandena	  är	  optimala,	  pH-‐värdet	  är	  
över	  6	  samt	  att	  odlingsjorden	  är	  näringsrik.	  Inom	  energiskogsodling	  finns	  idag	  tack	  vare	  
korsningar	  av	  sibiriskt-‐	  och	  ryskt	  material	  flera	  sorter	  som	  är	  tåliga	  mot	  frost	  och	  som	  är	  
särskilt	  framtagna	  för	  att	  odlas	  i	  norra	  Sverige	  och	  Mellansverige.	  (Gustafsson	  et	  al.,	  
2007);	  (Hollsten	  et	  al.,	  2013).	  
	  
Enligt	  ovanstående	  källor	  är	  följande	  sorter	  av	  Salix	  sp.	  för	  energiskogsodling	  härdiga	  i	  
norra	  Sverige:	  

Doris	  

Gudrun	  

Karin	  

Klara	  

Tora	  

	  
Enligt	  Olsson	  (2010);	  Plantskolan	  i	  Ängelholm	  AB	  (u.å.)	  och	  L.	  Nilsson	  (personlig	  
kommunikation	  29	  oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  är	  nedanstående	  sorter	  av	  Salix	  sp.	  härdiga	  i	  
zon	  5	  eller	  högre.	  Uppgifterna	  om	  barkfärg	  kommer	  från	  Munkstrup	  et	  al.	  (1995)	  och	  
Söderberg	  (u.å.).	  

Daggvide	  (S.	  daphnoides),	  rödbrun	  med	  blåaktigt	  vaxlager	  
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Jolster	  (S.	  pentandra),	  glänsande	  grön,	  rödbrun	  

Korallpil	  (S.	  alba	  v.	  chermesina),	  lysande	  orangeröd	  

Korgvide,	  Salix	  (Viminalis-‐Gruppen)	  ’Katrin’,	  ingen	  uppgift	  

Korgvide	  (S.	  Viminalis)	  ’Klon	  183’,	  ljusgrön	  

Rödvide	  (S.	  purpurea),	  röd	  

Spetsdaggvide	  (S.	  acutifolia),	  blåsvart	  med	  vitt	  vaxlager	  

Sälg	  (S.	  caprea),	  ljusgrå	  

Vitpil	  (S.	  alba),	  kanelbrun	  

	  
M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1)	  berättar	  att	  
hon	  inte	  vet	  härdighet	  på	  sina	  sorter.	  Däremot	  tycker	  hon	  att	  alla,	  utom	  sorten	  Gracil,	  
har	  etablerat	  sig	  bra	  inklusive	  de	  sorter	  hon	  köper	  från	  Danmark.	  De	  sorter	  hon	  vill	  
rekommendera	  för	  odling	  i	  zon	  5	  är	  Americana,	  Röd	  belgier	  och	  S.	  Viminalis	  då	  de	  har	  ett	  
kraftigt	  växtsätt	  i	  hennes	  odling	  i	  zon	  3.	  Dessa	  tre	  har	  jag	  därför	  valt	  att	  samla	  under	  
nedanstående	  rubrik	  som	  sorter	  värda	  att	  prova.	  	  L.	  Nilsson	  (personlig	  kommunikation	  
29	  oktober	  2013,	  Bilaga	  2)	  uppger	  att	  bland	  hennes	  odlade	  sorter	  är	  S.	  Viminalis	  ’Klon	  
183’	  härdig	  till	  zon	  6	  och	  att	  man	  kan	  prova	  sig	  fram	  med	  de	  övriga	  sorterna.	  	  

6.10 Sorter	  värda	  att	  prova	  odla	  i	  zon	  5	  

Nedan	  följande	  sorter	  odlas	  av	  Lena	  Nilsson	  i	  Rättvik	  i	  zon	  4-‐5	  och	  borde	  därför	  vara	  
värda	  att	  prova	  för	  odling	  i	  zon	  5.	  Jag	  har	  också	  tagit	  med	  de	  tre	  sorter	  som	  M.	  Malmqvist	  
Sjöstedt	  anser	  värda	  att	  prova	  odla	  i	  zon	  5.	  Jag	  listar	  dessa	  sorter	  med	  latinskt	  namn	  och	  
barkfärg	  i	  de	  fall	  där	  jag	  hittat	  uppgifter	  om	  detta.	  Uppgifterna	  är	  tagna	  från	  Jensen	  
(2000);	  Linneagården	  (u.å.);	  Naturhistoriska Riksmuseet (1997)	  och	  Water	  Willows	  (u.å.).	  
	  
Americana	  (S.	  fragilis	  americana),	  rödbrun	  

Bleu/Blues	  (S.	  purpurea	  x	  daphnoides),	  blågrön/grågrön	  

Carl	  Jensen	  LNN	  (S.	  purpurea	  Tenuifolia),	  ljusgrön/grågrön	  

Helix	  (S.	  purpurea	  Helix),	  ingen	  uppgift	  

Kaspisk	  Dugpil	  (S.	  daphnoides	  Acutifolia),	  blåsvart	  med	  vitt	  vaxlager	  

Korgvide	  (S.	  Viminalis),	  grön/gul	  

Longifolia	  (S.	  viminalis	  ’Longifolia’),	  ingen	  uppgift	  

Noir	  de	  Villaines	  (S.	  triandra	  ’Noir	  de	  Villaines’),	  mörk/svartbrun	  

Pommersk	  Dugpil	  (S.	  daphnoides),	  röd/bordeaux	  med	  vita	  daggdroppar	  

Röd	  Belgia/Röd	  Belgier	  (ingen	  uppgift),	  chokladbrun/gulbrun	  
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7 Diskussion	  

7.1 Vad	  visar	  mina	  resultat?	  

Här	  nedan	  resonerar	  jag	  kring	  uppgifterna	  jag	  samlat	  in	  under	  resultat.	  Jag	  ger	  också	  en	  
del	  förslag	  till	  förbättringar.	  För	  att	  få	  det	  översiktligt	  har	  jag	  valt	  att	  dela	  in	  texten	  i	  
rubriker,	  precis	  som	  i	  resultatdelen.	  Dock	  går	  en	  del	  resonemang	  in	  i	  varandra	  av	  
naturliga	  skäl.	  Några	  av	  rubrikerna	  avslutas	  med	  en	  kort	  sammanfattning.	  
	  
Jordart	  och	  bearbetning	  
Hur	  vill	  pil	  växa?	  Resultaten	  visar	  att	  en	  idealisk	  plats	  för	  en	  pilodling	  är	  ett	  soligt	  läge	  
utan	  konkurrens	  från	  närliggande	  buskar	  eller	  träd	  (Engstrand,	  2001;	  Söderberg,	  u.å.).	  	  
Då	  pil	  är	  känslig	  för	  frost	  bör	  man	  inte	  anlägga	  sin	  odling	  i	  låga	  marker	  eller	  i	  svackor	  
eftersom	  toppskotten	  riskerar	  att	  frysa	  sönder	  redan	  vid	  -‐2°C	  (Danfors	  et	  al.,1997).	  
	  	  
En	  viktig	  faktor	  för	  odling	  av	  Salix	  sp.	  är	  jordens	  förmåga	  att	  hålla	  fukt.	  Bäst	  på	  detta	  är	  	  
styva	  lerjordar	  med	  hög	  mullhalt	  men	  även	  mellanlerajordar,	  lättlerajordar	  och	  
mojordar	  fungerar	  bra	  (Danfors	  et	  al.,1997).	  Den	  höga	  mullhalten	  ökar	  jordens	  förmåga	  
att	  hålla	  fukt,	  liksom	  styva-‐	  och	  mellanlerajordar	  har	  förmåga	  att	  bilda	  aggregat	  som	  
luckrar	  jorden	  och	  ger	  plantans	  rötter	  möjlighet	  att	  söka	  fukt	  djupt	  ner	  i	  jorden.	  Att	  
tillgången	  på	  markfukt	  fungerar	  i	  ett	  långtidsperspektiv	  är	  viktigt	  då	  odlingen	  ska	  växa	  i	  
samma	  jord	  ca.	  25-‐30	  år	  (Danfors	  et	  al.,1997).	  Värt	  att	  nämna	  är	  också	  att	  Salix	  sp.	  
mycket	  väl	  kan	  odlas	  på	  sandjordar,	  förutsatt	  att	  de	  får	  tillräcklig	  tillgång	  på	  vatten	  
(Gustafsson	  et	  al.,	  2007).	  	  
	  
Resultaten	  visar	  att	  jorden	  innan	  plantering	  bör	  plöjas,	  jordfräsas	  eller	  grävas	  på	  hösten	  
och	  harvas	  eller	  på	  annat	  sätt	  jämna	  ytan	  på	  våren.	  Det	  framkommer	  också	  att	  
ogräsbekämpning	  en	  av	  de	  viktigaste	  faktorerna	  för	  en	  lyckad	  odling	  under	  
etableringstiden.	  Vid	  odling	  av	  energiskog	  görs	  detta	  genom	  sprutning	  eller	  mekanisk	  
rensning	  och	  ofta	  en	  kombination	  av	  dessa.	  Den	  småskaliga	  odlingen	  använder	  istället	  
markduk	  vilket	  är	  en	  effektiv	  metod	  som	  både	  håller	  undan	  ogräset	  och	  hjälper	  till	  att	  
hålla	  kvar	  fukten	  i	  marken.	  De	  nackdelar	  jag	  ser	  med	  markduk	  är	  att	  den	  hindrar	  att	  
bladmassan	  efter	  lövfällning	  blandas	  ner	  i	  jorden	  och	  tillför	  mullämnen,	  något	  som	  ska	  
gynna	  jordens	  förmåga	  att	  hålla	  kvar	  fukt.	  Så	  småningom	  kommer	  också	  fröogräs	  att	  
börja	  växa	  i	  den	  mull	  som	  blir	  av	  många	  års	  lager	  av	  fallna	  löv	  och	  då	  får	  man	  ogräs	  
ovanpå	  markduken	  istället.	  Detta	  har	  hänt	  i	  Mona	  Malmqvist	  Sjöstedts	  odling	  i	  Örebro	  
som	  idag	  är	  ca.	  10	  år	  gammal.	  
	  
Ett	  alternativ	  som	  jag	  vill	  föreslå	  är	  att	  använda	  markduk	  under	  etableringsåren	  och	  
därefter	  plocka	  bort	  den	  så	  att	  bladmassans	  mull-‐	  och	  näringsämnen	  får	  direktkontakt	  
med	  jorden.	  Att	  avlägsna	  markduken	  efter	  några	  år	  medför	  också	  att	  andra	  åtgärder	  
med	  odlingsjorden,	  som	  eventuell	  gödsling,	  underlättas.	  Vilken	  jordtyp	  man	  har	  borde	  
också	  vara	  av	  betydelse	  för	  om	  man	  bör	  avlägsna	  markduken	  efter	  etableringen	  eller	  
inte.	  Har	  man	  den	  idealiska	  jorden,	  styv	  lerjord	  med	  hög	  mullhalt,	  borde	  det	  inte	  vara	  
något	  problem	  att	  ta	  bort	  markduken	  ur	  fukthållande	  synpunkt	  då	  sådan	  jord	  håller	  
markfukt	  bra	  på	  egen	  hand.	  Har	  man	  däremot	  sandjord	  som	  enligt	  Danfors	  et	  al.	  (1997)	  
lätt	  kan	  ge	  upphov	  till	  vattenbrist	  hos	  Salix	  sp.	  tror	  jag	  att	  det	  är	  bra	  att	  istället	  behålla	  
markduken	  då	  den	  sägs	  hålla	  kvar	  markfukt.	  
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Att	  pilens	  bark	  helt	  kan	  ändra	  färg	  beroende	  på	  jordens	  pH-‐värde	  jordart	  och	  zon	  är	  
intressant	  (Jensen,	  2000;	  Sjöstedt,	  2013).	  Exempelvis	  S.	  viminalis	  ’Superba’	  som	  blir	  
lysande	  gul	  i	  barken	  när	  den	  odlas	  i	  sandjord	  med	  pH	  8	  men	  som	  är	  mörkgrön	  i	  barken	  
när	  den	  odlas	  i	  torvhaltig	  jord	  med	  pH	  6,5.	  Kan	  man	  då	  i	  en	  odling	  i	  zon	  5,	  där	  resultaten	  
inte	  visat	  på	  någon	  sort	  med	  gul	  bark	  som	  är	  tillräckligt	  härdig,	  tvinga	  fram	  en	  gul	  
barkfärg	  genom	  att	  plantera	  t.	  ex.	  ljusgrön	  S.	  viminalis	  	  ’Klon	  183’	  och	  tillföra	  sand	  och	  
kalk	  eller	  aska	  (Eriksson	  et	  al.,	  2011)	  till	  odlingsjorden	  för	  att	  höja	  pH-‐	  värdet	  till	  8?	  Men	  
kanske	  är	  det	  en	  åtgärd	  som	  kan	  hämma	  tillväxten	  på	  plantorna	  då	  Engstrand	  (2001)	  
nämner	  i	  sin	  bok	  att	  jorden	  inte	  bör	  vara	  för	  rik	  på	  kalk	  vid	  odling	  av	  S.	  viminalis.	  Detta	  
styrks	  av	  Danfors	  et	  al.	  (1997)	  som	  beskriver	  att	  ett	  lämpligt	  pH-‐värde	  för	  en	  salixodling	  
ligger	  mellan	  5,5-‐7,5.	  	  
	  
Sammanfattning:	  Växtplatsen	  bör	  vara	  solig,	  utan	  konkurrens	  av	  närliggande	  växtlighet	  
och	  inte	  ligga	  på	  frostutsatt	  mark.	  Den	  optimala	  odlingsjorden	  är	  styv	  lerjord	  med	  hög	  
mullhalt	  då	  den	  bäst	  kan	  förse	  Salix	  sp.	  med	  markfukt	  i	  ett	  längre	  perspektiv.	  Inför	  
plantering	  ska	  jorden	  bearbetas	  med	  plog,	  jordfräs	  eller	  spade	  på	  hösten	  samt	  jämnas	  
med	  harv	  eller	  kratta	  på	  våren.	  Ytan	  täcks	  med	  markväv	  som	  hindrar	  ogräs	  och	  håller	  
kvar	  markfukt.	  Markväven	  kan	  eventuellt	  avlägsnas	  efter	  etablering	  så	  att	  mullämnen	  
från	  lövfall	  blir	  tillgängliga	  för	  odlingsjorden.	  

Plantering	  och	  etablering	  

Både	  de	  småskaliga	  odlarna	  och	  energiskogsodlingen	  rekommenderar	  tidig	  
utplantering;	  när	  tjälen	  gått	  ur	  jorden	  (Engstrand,	  2001),	  på	  våren	  vid	  en	  
jordtemperatur	  på	  minst	  5	  plusgrader	  (Danfors	  et	  al.,1997).	  samt	  Hollsten	  et	  al.	  (2013)	  
som	  uppger	  att	  man	  kan	  plantera	  ut	  från	  mars	  månad	  men	  inte	  ska	  vänta	  längre	  än	  till	  
juni	  om	  man	  inte	  vill	  riskera	  sämre	  tillväxt.	  Detta	  tycker	  jag	  är	  lite	  förbryllande	  då	  man	  
inom	  energiskogsodlingen	  varnar	  för	  att	  de	  växande	  skotten	  är	  känsliga	  för	  nattfrost	  och	  
skadas	  eller	  dör	  vid	  -‐2°C.	  Troligen	  är	  det	  så	  att	  eventuella	  frostskador	  inte	  gör	  lika	  stor	  
skada	  i	  tillväxten	  som	  en	  för	  sen	  utplantering	  kan	  göra.	  Enligt	  Sjöstedt	  (2013)	  ska	  dock	  
plantering	  ske	  när	  frostnätterna	  är	  över.	  Jag	  kan	  annars	  också	  tycka	  att	  fördelarna	  med	  
tidig	  utplantering	  överväger,	  som	  att	  tillväxten	  blir	  bättre	  och	  behovet	  att	  vattning	  
minskar.	  För	  att	  minska	  risken	  för	  frostskador	  vill	  jag	  föreslå	  att	  man	  täcker	  sin	  odling	  
med	  säckväv	  eller	  fiberduk	  tills	  faran	  för	  nattfrost	  är	  över.	  Detta	  förutsätter	  förstås	  att	  
man	  inte	  har	  en	  alltför	  stor	  odlingsyta.	  
	  
Plantering	  sker	  med	  sticklingar,	  vanligen	  med	  längden	  25	  cm	  men	  Munkstrup	  et	  al.	  
(1995)	  rekommenderar	  40	  cm	  långa	  sticklingar	  till	  sandjord	  för	  att	  de	  ska	  nå	  ner	  till	  
markfukten.	  Vid	  småskalig	  odling	  väljs	  sticklingar	  av	  olika	  sorter	  för	  dess	  olika	  
egenskaper	  som	  barkfärg	  och	  användningsområde.	  De	  planteras	  i	  raka	  rader	  som	  också	  
märks	  med	  sortnamn	  då	  det	  annars	  är	  lätt	  att	  blanda	  ihop	  sorterna	  efter	  något	  år.	  
	  
I	  småskalig	  odling	  räcker	  det	  med	  ett	  radavstånd	  på	  50	  cm,	  så	  att	  man	  kan	  gå	  mellan	  
raderna.	  Plantavståndet	  är	  medvetet	  tätt,	  ca	  25	  cm,	  för	  att	  de	  växande	  plantorna	  ska	  
tvingas	  att	  växa	  rakt	  uppåt	  då	  det	  inte	  finns	  plats	  på	  sidorna.	  När	  man	  odlar	  för	  
användning	  inom	  trädgård	  och	  hantverk	  vill	  man	  att	  skotten	  ska	  vara	  raka,	  långa	  och	  
utan	  sidoskott.	  Till	  finare	  arbeten	  som	  korgflätning	  skördas	  skotten	  varje	  år,	  annars	  blir	  
de	  för	  grova	  för	  ändamålet.	  Om	  man	  i	  sin	  odling	  vill	  ha	  material	  till	  grövre	  arbeten	  som	  
flätning	  och	  hägn	  i	  trädgården	  skördas	  dessa	  skott	  först	  efter	  två	  eller	  tre	  år.	  Dessa	  
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plantor	  behöver	  också	  större	  plantavstånd	  och	  bör	  helst	  stå	  skiljt	  från	  plantorna	  som	  
skördas	  varje	  år.	  Här	  vill	  jag	  föreslå	  att	  dessa	  fleråriga	  plantor	  odlas	  i	  ytterkanterna	  som	  
en	  ram	  runt	  övriga	  odlingen	  så	  att	  de	  fungerar	  som	  ett	  extra	  skydd	  mot	  t.	  ex.	  rådjur	  då	  
dessa	  plantor	  blir	  mycket	  högre	  och	  tätare	  än	  de	  övriga	  och	  de	  begärliga	  toppskotten	  
blir	  svåra	  att	  nå.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  vattning	  av	  odlingen	  så	  går	  meningarna	  isär.	  Några	  säger	  att	  vattning	  inte	  
behövs,	  medan	  andra	  rekommenderar	  vattning	  vid	  nyplantering.	  Energiskogsodling	  
vattnas	  inte	  men	  enligt	  Gustafsson	  et	  al.	  (2007)	  behöver	  odlingen	  ha	  tillgång	  till	  vatten	  
om	  man	  väljer	  att	  plantera	  på	  sandjord.	  Här	  har	  jag	  tagit	  fasta	  på	  Jensen	  (2000)	  som	  
beskriver	  att	  pilen	  dels	  har	  ytliga	  rötter	  som	  fokuserar	  på	  att	  hitta	  näring	  i	  det	  övre	  
jordlagret	  samt	  djupgående	  rötter	  som	  fokuserar	  på	  att	  söka	  upp	  markfukten.	  Då	  
markfukten	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  att	  Salix	  sp.	  ska	  trivas	  anser	  jag	  att	  man	  bör	  vattna	  sina	  
plantor	  under	  etableringstiden	  så	  att	  rotsystemet	  får	  möjlighet	  att	  utvecklas	  bra.	  
	  
Sammanfattning:	  Tidig	  utplantering	  av	  sticklingar	  är	  att	  föredra,	  då	  tillväxten	  blir	  
bättre	  och	  behovet	  av	  vattning	  minskar.	  Odlingen	  kan	  täckas	  med	  säckväv	  under	  
perioder	  med	  risk	  för	  nattfrost.	  Vid	  odling	  på	  sandjord	  används	  längre	  sticklingar	  så	  att	  
de	  få	  ordentlig	  kontakt	  med	  markfukt.	  Pil	  som	  odlas	  för	  olika	  ändamål	  skiljs	  åt	  i	  odlingen	  
då	  de	  behöver	  olika	  plantavstånd.	  Då	  markfukt	  är	  viktigt	  för	  Salix	  sp	  bör	  odlingen	  
vattnas	  under	  etableringen.	  

Ogräs	  

De	  småskaliga	  odlarna	  vidtar	  inga	  åtgärder	  mot	  ogräs	  utöver	  det	  att	  ytan	  täcks	  med	  
markduk	  innan	  plantering.	  Anledningen	  är	  att	  markduken	  så	  effektivt	  håller	  ogräset	  
borta	  att	  inga	  andra	  åtgärder	  behövs.	  För	  att	  ge	  en	  bra	  bild	  av	  vikten	  av	  att	  hålla	  undan	  
ogräset	  de	  första	  åren	  kan	  nämnas	  att	  försök	  har	  visat	  att	  tillväxten	  i	  en	  
energiskogsodling	  kan	  minska	  med	  så	  mycket	  som	  95	  procent	  om	  ogräset	  inte	  
bekämpas	  vid	  etableringen	  (Hollsten	  et	  al.,	  2013).	  Om	  man,	  som	  jag	  föreslår	  under	  
rubriken	  Jordart	  och	  bearbetning,	  tar	  bort	  markduken	  när	  odlingen	  är	  etablerad	  så	  
kommer	  ogräset	  då	  att	  växa	  fritt	  i	  raderna.	  Det	  borde	  dock	  inte	  göra	  någon	  skada	  då	  det	  
till	  stor	  del	  konkurreras	  ut	  och	  av	  beskuggas	  av	  den	  etablerade	  odlingen.	  Dessutom	  är	  
ogräset	  inte	  heller	  i	  vägen	  vid	  skörd	  då	  den	  sker	  under	  senhöst/vinter	  då	  ogräset	  vissnat	  
ned.	  Det	  man	  får	  se	  upp	  med	  är	  om	  det	  finns	  snärj-‐	  eller	  slingerväxter	  bland	  ogräset.	  De	  
måste	  i	  så	  fall	  rensas	  bort	  eftersom	  de	  annars	  kan	  orsaka	  att	  pilskotten	  blir	  förvridna	  
(Jensen,	  2000).	  
	  
Sammanfattning:	  Markduk	  hindrar	  effektivt	  ogräset	  under	  de	  kritiska	  etableringsåren.	  
Därefter	  gör	  ogräset	  ingen	  skada	  såvida	  det	  inte	  består	  av	  snärj-‐	  eller	  slingerväxter.	  

Gödsling	  

Ingen	  av	  de	  småskaliga	  odlarna	  anser	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  använda	  gödsel,	  men	  
Engstrand	  (2001)	  rekommenderar	  hönsgödsel	  om	  man	  ändå	  vill	  gödsla.	  Däremot	  låter	  
alla	  odlarna	  bladmassan	  ligga	  kvar	  på	  marken	  vilket	  tillför	  kväve.	  Även	  i	  
energiskogsodlingen	  anser	  man	  att	  de	  nedfallna	  löven	  bidrar	  med	  en	  del	  av	  det	  kväve	  
som	  växten	  behöver	  (Danfors	  et	  al.,	  1997).	  Enligt	  Hollsten	  (2013)	  behöver	  man	  tillföra	  
samma	  mängd	  kväve	  till	  energiskogsodlingen	  som	  försvinner	  vid	  skörd.	  Med	  tanke	  på	  
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att	  den	  småskaliga	  odlingen	  ska	  skördas	  varje	  år	  så	  borde	  en	  stor	  mängd	  kväve	  
försvinna	  ur	  jorden	  på	  sikt	  om	  man	  inte	  gödslar	  alls.	  Detta	  borde	  inte	  kunna	  
kompenseras	  enbart	  av	  lövfallet	  så	  jag	  anser	  att	  en	  småskalig	  odling	  behöver	  gödslas.	  
Eftersom	  hönsgödsel	  har	  ett	  högt	  innehåll	  av	  kväve	  och	  är	  snabbverkande	  tycker	  jag	  att	  
det	  är	  lämpligt	  att	  tillföra	  lite	  hönsgödsel	  varje	  vår	  till	  den	  småskaliga	  odlingen	  för	  att	  
säkra	  kvävetillgången.	  Problemet	  är	  då	  återigen	  markduken,	  eftersom	  hönsgödsel	  ska	  
myllas	  ner	  i	  jorden	  för	  bästa	  effekt.	  Markduken	  gör	  dessutom	  att	  mullmaterialet	  som	  
bildas	  efterhand	  av	  de	  fallna	  löven	  inte	  kan	  komma	  till	  nytta	  för	  jorden	  då	  det	  ligger	  
ovanpå	  markduken.	  Därför	  föreslår	  jag	  att	  man	  låter	  bli	  att	  gödsla	  under	  de	  två	  första	  
åren	  då	  behovet	  av	  markduken	  är	  som	  störst.	  Det	  tredje	  året	  plockas	  markduken	  bort	  på	  
våren	  och	  hönsgödsel	  myllas	  ner.	  Då	  hönsgödsel	  har	  högt	  innehåll	  av	  kväve	  är	  det	  viktigt	  
att	  den	  inte	  sprids	  för	  sent	  på	  sommaren	  då	  detta	  kan	  fördröja	  invintringen	  och	  orsaka	  
frostskador.	  
	  
Sammanfattning:	  	  
Tillgången	  på	  kväve	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  odlingen.	  En	  viktig	  kvävekälla	  är	  de	  nedfallna	  
löven	  som	  tillåts	  ligga	  kvar	  i	  odlingen.	  En	  stor	  mängd	  kväve	  försvinner	  ur	  jorden	  i	  en	  
odling	  som	  skördas	  varje	  år,	  därför	  bör	  hönsgödsel	  som	  har	  högt	  innehåll	  av	  kväve	  
tillföras	  odlingen	  varje	  vår	  med	  start	  från	  tredje	  året	  då	  markduken	  plockas	  bort.	  

Sjukdomar,	  skador	  och	  skadedjur	  

Förutom	  att	  frost	  kan	  orsaka	  skador	  i	  den	  växande	  odlingen	  så	  finns	  det	  ett	  antal	  
insekter	  och	  svampar	  som	  angriper	  pilodlingar.	  Angrepp	  av	  insekter	  varierar	  mycket	  
från	  år	  till	  år	  men	  oftast	  hålls	  dessa	  under	  någorlunda	  kontroll	  av	  mängden	  rovinsekter	  
som	  också	  uppehåller	  sig	  i	  odlingarna.	  Svampsjukdomen	  bladrost	  beskrivs	  dock	  som	  en	  
allvarlig	  skadegörare	  då	  den	  angriper	  bladen	  som	  faller	  av	  för	  tidigt	  med	  störd	  
invintring	  och	  frostskador	  som	  följd	  (Hollsten et al., 2013).	  Här	  verkar	  det	  vara	  en	  fördel	  
att	  som	  i	  småskalig	  odling	  ha	  många	  olika	  sorter	  i	  sin	  odling	  då	  bladrost	  kan	  spridas	  
snabbt	  och	  få	  starkt	  fäste	  om	  odlingen	  består	  av	  en	  enda	  sort	  som	  ofta	  är	  fallet	  i	  
energiskogsodling.	  Tankar	  finns	  på	  att	  låta	  energiskogsodlingar	  bestå	  av	  fler	  blandade	  
sorter	  för	  att	  minska	  problemet	  med	  bladrost.	  
	  
Inom	  energiskogsodling	  har	  nya	  sorter	  förädlats	  fram	  som	  är	  motståndskraftiga	  och	  i	  en	  
del	  fall	  så	  gott	  som	  resistenta	  mot	  många	  av	  de	  vanliga	  skadegörarna.	  	  
	  
Viltskador	  från	  älg,	  rådjur	  och	  gnagare	  som	  t.	  ex.	  harar	  nämns	  både	  bland	  de	  småskaliga	  
odlarna	  och	  i	  energiskogsodling.	  I	  den	  senare	  är	  det	  främst	  ett	  problem	  de	  första	  åren	  då	  
skotten	  är	  unga	  och	  i	  ”lagom”	  äthöjd.	  I	  småskalig	  odling	  som	  oftast	  skördas	  varje	  år	  är	  
skotten	  alltid	  unga	  och	  i	  lagom	  höjd.	  	  Bor	  man	  i	  ett	  område	  där	  rådjur	  är	  ett	  problem	  
tycker	  jag	  man	  ska	  överväga	  att	  hägna	  in	  sin	  odling	  för	  att	  slippa	  få	  skotten	  förstörda.	  
	  
Sammanfattning:	  Svampsjukdomen	  bladrost	  kan	  göra	  stor	  skada	  i	  odlingar	  av	  Salix	  sp.	  
men	  spridningen	  blir	  inte	  lika	  stor	  om	  odlingen	  består	  av	  en	  variation	  av	  sorter,	  vilket	  är	  
en	  fördel	  för	  småskalig	  odling	  som	  oftast	  består	  av	  många	  olika	  sorter.	  Rådjur	  och	  älg	  vill	  
gärna	  äta	  av	  pilskott	  så	  det	  kan	  vara	  en	  bra	  idé	  att	  hägna	  in	  sin	  odling.	  Min	  uppfattning	  
är	  att	  angrepp	  av	  skadeinsekter	  inte	  är	  något	  problem	  i	  småskalig	  odling	  då	  de	  oftast	  
angriper	  bladen	  och	  lämnar	  skotten,	  som	  ju	  är	  de	  som	  används	  till	  hantverk,	  ifred.	  
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Livslängd	  

Sifforna	  som	  nämns	  för	  livslängden	  av	  odlingen	  är	  ungefär	  de	  samma	  i	  småskalig	  odling	  
och	  energiskogsodling,	  mellan	  20-‐30	  år.	  
	  
Energiskogsodlingen	  bryts	  upp	  genom	  att	  stubbar	  och	  rötter	  sönderdelas	  med	  
jordbruksredskap	  för	  att	  göra	  marken	  användbar	  för	  ny	  odling.	  I	  den	  småskaliga	  
odlingen	  sker	  ofta	  en	  viss	  löpande	  föryngring	  då	  plantor	  som	  dör	  ut	  ersätts	  med	  nya	  
sticklingar.	  När	  det	  gäller	  den	  småskaliga	  odlingen	  bör	  man	  också	  ha	  i	  åtanke	  om	  det	  
finns	  någon	  vits	  med	  att	  förlänga	  livslängden.	  Då	  syftet	  är	  att	  använda	  materialet	  till	  
hantverk	  och	  liknande	  så	  är	  det	  möjligt	  att	  intresset	  svalnat,	  eller	  att	  odlarens	  egen	  ålder	  
gör	  det	  svårt	  att	  fortsätta	  efter	  ca	  30	  år.	  Om	  man	  vill	  avbryta	  sin	  småskaliga	  odling	  tror	  
jag	  att	  man	  behöver	  ta	  hjälp	  av	  riktiga	  jordbruksredskap	  för	  att	  få	  bort	  stubbar	  och	  
rötter.	  Pil	  är	  ökänd	  för	  sitt	  rotsystem	  och	  Jensen	  (2000)	  skriver	  att	  plantan	  dels	  har	  
ytliga	  rötter	  till	  näringsupptag	  samt	  djupgående	  rötter	  som	  söker	  markfukt	  tror	  jag	  det	  
är	  en	  omöjlig	  uppgift	  att	  ta	  bort	  dessa	  med	  t.	  ex.	  en	  vanlig	  jordfräs.	  Då	  odlingen	  med	  
tiden	  utvecklar	  både	  stubbar	  och	  kraftigt	  rotsystem	  så	  känns	  det	  viktigt	  att	  den	  som	  vill	  
påbörja	  en	  odling	  noga	  tänker	  igenom	  val	  av	  växtplats	  och	  konsekvenserna	  av	  en	  
påbörjad	  odling.	  Om	  man	  t.	  ex.	  tröttnar	  och	  låter	  bli	  att	  skörda	  sin	  odling	  så	  kan	  vanlig	  
korgvide	  (S.	  Viminalis)	  nå	  en	  höjd	  av	  5	  meter	  (Naturhistoriska Riksmuseet, 1997).	  	  Troligen	  
når	  plantorna	  i	  en	  odling	  inte	  en	  sådan	  höjd	  då	  de	  växer	  så	  tätt	  men	  om	  odlingen	  inte	  
skördas	  blir	  den	  snart	  en	  hög	  snårskog.	  
	  
Sammanfattning:	  Livslängden	  på	  en	  odling	  är	  upp	  till	  30	  år.	  Man	  bör	  tänka	  på	  om	  man	  
kommer	  att	  ha	  tid	  och	  ork	  att	  sköta	  och	  skörda	  en	  odling	  varje	  år	  under	  många	  år	  framåt	  
innan	  man	  sätter	  igång.	  Odlingen	  blir	  snabbt	  en	  hög	  snårskog	  om	  den	  inte	  skördas.	  
Troligen	  behövs	  maskiner	  och	  jordbruksredskap	  för	  att	  bryta	  odlingen	  och	  få	  bort	  
rotsystemen.	  

Skörd	  och	  förvaring	  

Pil	  skördas	  efter	  att	  bladen	  fallit	  av	  och	  när	  plantan	  är	  i	  vintervila.	  Detta	  för	  att	  inte	  
hämma	  återväxten	  enligt	  Munkstrup	  et	  al.	  (1995)	  och	  för	  att	  skotten	  lättare	  knäcks	  när	  
de	  innehåller	  sav	  enligt	  Sjöstedt	  (2013).	  Pil	  som	  ska	  användas	  färsk	  till	  flätning	  och	  till	  
levande	  staket	  skördas	  så	  sent	  som	  möjligt	  på	  våren	  enligt	  Söderberg	  (u.å.)	  
	  
De	  första	  åren	  skördas	  plantan	  genom	  att	  alla	  skott	  klipps	  in	  mot	  stammen.	  Kommande	  
år	  när	  plantan	  bildat	  en	  stubbe	  klipps	  alla	  skott	  så	  nära	  stubben	  som	  möjligt	  (Munkstrup	  
et	  al.,	  1995).	  Varför	  man	  ska	  klippa	  på	  detta	  sätt	  kan	  jag	  inte	  hitta	  information	  om.	  Men	  
jag	  tror	  att	  det	  kan	  vara	  för	  att	  hålla	  storleken	  på	  stubben	  nere.	  Om	  man	  hela	  tiden	  
lämnar	  stumpar	  när	  man	  klipper	  så	  blir	  stubben	  fort	  stor.	  Sekatör	  anser	  odlarna	  ger	  bäst	  
resultat	  att	  skörda	  med	  .	  Röjsåg	  kan	  ge	  skador	  på	  pilskotten	  (Munkstrup	  et	  al.,	  1995)	  och	  
grensax	  ger	  en	  dålig	  arbetsställning	  då	  det	  är	  trångt	  i	  raderna	  enlig	  M.	  Malmqvist	  
Sjöstedt	  (personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1).	  
	  
Pilen	  skördas	  i	  buntar	  som	  sedan	  sorteras	  efter	  sort	  och	  längd.	  Om	  man	  skördar	  två-‐	  
eller	  treårig	  pil	  sorteras	  den	  separat	  då	  den	  är	  grövre	  och	  har	  andra	  
användningsområden	  som	  trädgårdsflätning,	  käppar	  och	  hägn.	  Det	  tar	  ca	  6	  månader	  för	  
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pilen	  att	  torka.	  Till	  detta	  används	  ett	  torrt	  rum	  och	  man	  bör	  låta	  luft	  cirkulera	  under	  
pilskotten.	  Dessa	  ska	  torkas	  stående	  i	  t.	  ex.	  korgar	  eller	  tunnor.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  förvaring	  så	  nämns	  både	  liggande	  och	  stående	  förvaring.	  Utrymmet	  bör	  
vara	  torrt,	  svalt	  och	  gärna	  mörkt	  för	  att	  inte	  barken	  ska	  missfärgas	  av	  ljus	  enligt	  
Munkstrup	  et	  al.	  (1995).	  Torkningen	  är	  viktig	  för	  att	  få	  ut	  vätskan	  så	  att	  pilen	  krymper.	  
Flätar	  man	  med	  färsk	  pil	  blir	  flätningen	  gles	  när	  det	  torkar	  enligt	  M.	  Malmqvist	  Sjöstedt	  
(personlig	  kommunikation	  17	  oktober	  2013,	  Bilaga	  1).	  Detta	  reagerade	  jag	  på	  eftersom	  
pilen	  efter	  att	  den	  torkats	  i	  ca.	  6	  mån	  blötläggs	  innan	  flätningen	  kan	  börja.	  Men	  enligt	  M.	  
Malmqvist	  Sjöstedt	  så	  gör	  blötläggningen	  pilen	  mjuk	  och	  böjlig	  men	  den	  sväller	  inte	  i	  
tjocklek	  igen.	  
	  
Sammanfattning:	  Pil	  skördas	  när	  plantan	  är	  i	  vintervila	  och	  löven	  har	  fallit	  av.	  Sekatör	  
är	  det	  bästa	  redskapet	  i	  småskalig	  odling	  och	  ger	  ett	  fint	  snitt.	  Skotten	  sorteras	  efter	  
längd	  och	  torktiden	  är	  omkring	  6	  månader.	  Därefter	  förvaras	  den	  torrt,	  svalt	  och	  mörkt	  
tills	  den	  ska	  användas	  för	  flätning.	  Innan	  den	  kan	  användas	  till	  flätning	  ska	  den	  
blötläggas	  för	  att	  bli	  smidig.	  

Olika	  pilsorter	  och	  dess	  benämningar	  

Här	  måste	  jag	  börja	  med	  att	  klargöra	  att	  det	  har	  varit	  svårt	  att	  få	  grepp	  om	  de	  olika	  
namnsorter	  som	  odlas	  och	  att	  koppla	  dem	  till	  latinska	  namn.	  Sorterna	  benämns	  olika	  av	  
olika	  odlare	  och	  återförsäljare,	  ibland	  nämns	  endast	  sortnamn,	  ibland	  även	  det	  latinska	  
namnet	  och	  ibland	  har	  det	  latinska	  namnet	  blivit	  sortnamnet.	  Jag	  redovisar	  detta	  med	  de	  
uppgifter	  jag	  har	  men	  är	  medveten	  om	  att	  detta	  skulle	  behöva	  undersökas	  vidare.	  

Pilsorter	  som	  är	  fullt	  härdiga	  i	  zon	  5	  

Bland	  sorterna	  av	  Salix	  sp.	  som	  används	  inom	  energiskogsodling	  hittade	  jag	  fem	  sorter	  
som	  har	  förädlats	  fram	  för	  att	  stå	  emot	  frostangrepp	  och	  som	  kan	  odlas	  i	  norra	  Sverige.	  
Tyvärr	  hittar	  jag	  inga	  uppgifter	  om	  barkfärg	  på	  dessa	  då	  det	  inte	  är	  intressant	  för	  
energiskogsodling.	  Men	  om	  man	  vill	  prova	  dessa	  sorter	  för	  småskalig	  odling	  är	  det	  
möjligt	  att	  man	  med	  lite	  efterforskningar	  bland	  odlarna	  kan	  få	  fram	  uppgifter	  om	  
barkfärg.	  Sticklingar	  till	  energiskogsodling	  drivs	  upp	  i	  särskilda	  odlingar	  och	  de	  borde	  ju	  
rimligen	  veta	  vilken	  färg	  barken	  har.	  	  
	  
Då	  de	  som	  odlar	  och	  säljer	  pil	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård	  verkar	  ha	  
egna	  benämningar	  på	  sorterna	  och	  sällan	  använder	  latinska	  namn	  eller	  zonangivelser	  
har	  jag	  inte	  med	  säkerhet	  kunnat	  fastställa	  härdighet	  på	  merparten	  av	  dem.	  Jag	  har	  listat	  
nio	  sorter	  som	  härdiga	  i	  zon	  5	  eller	  högre.	  Dessa	  sorter	  har	  odlarna	  benämnt	  med	  
latinskt	  namn	  och	  därför	  har	  jag	  även	  sökt	  och	  hittat	  härdighet	  på	  dessa	  sorter.	  Jag	  är	  
trots	  allt	  nöjd	  med	  att	  jag	  hittat	  så	  många	  sorter	  med	  olika	  färg	  på	  barken.	  Med	  denna	  
variation	  i	  färg	  tycker	  jag	  att	  resultatet	  visar	  att	  det	  går	  att	  ha	  en	  odling	  för	  användning	  
inom	  hantverk	  och	  trädgård	  i	  zon	  5.	  
	  
Jag	  vill	  även	  tillägga	  att	  så	  mycket	  mer	  än	  enbart	  zon-‐angivelse	  har	  betydelse	  för	  om	  
man	  kommer	  att	  lyckas	  med	  sin	  odling	  eller	  inte.	  Jordart,	  läge	  och	  angrepp	  av	  skadedjur	  
kan	  också	  påverka	  resultatet	  på	  odlingen.	  
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Sammanfattning:	  Fem	  sorter	  inom	  energiskogsodling	  är	  härdiga	  i	  zon	  5,	  dock	  finns	  
ingen	  uppgift	  om	  barkfärg	  på	  dessa.	  Nio	  sorter	  med	  stor	  variation	  i	  barkfärg	  är	  härdiga	  i	  
zon	  5	  vilket	  visar	  att	  odling	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård	  är	  fullt	  möjligt	  i	  
zon	  5.	  	  

Pilsorter	  som	  är	  värda	  att	  prova	  i	  zon	  5	  

Om	  man	  vill	  anlägga	  en	  odling	  i	  syfte	  att	  få	  stor	  färgvariation	  på	  barken	  så	  föreslår	  jag	  att	  
man	  i	  första	  hand	  väljer	  bland	  sorterna	  som	  är	  härdiga	  i	  zon	  5	  och	  därefter	  välja	  bland	  
sorterna	  som	  listas	  som	  värda	  att	  prova.	  En	  markör	  på	  att	  sorterna	  borde	  fungera	  i	  zon	  5	  
är	  att	  de	  odlas	  med	  goda	  resultat	  i	  Rättvik	  där	  det	  är	  zon	  4-‐5.	  I	  en	  småskalig	  odling	  är	  det	  
heller	  ingen	  större	  förlust	  om	  någon	  sort	  inte	  trivs,	  då	  det	  är	  relativt	  enkelt	  att	  ersätta	  
med	  en	  annan	  sort.	  	  

7.2 I	  efterhand	  –	  vad	  skulle	  jag	  gjort	  annorlunda?	  

Jag	  borde	  ha	  läst	  in	  mig	  mer	  på	  ämnet	  innan	  jag	  ställde	  frågor	  till	  pilodlarna	  för	  att	  få	  ut	  
mer	  information	  av	  värde.	  Jag	  hade	  också	  varit	  hjälpt	  av	  att	  ha	  mer	  kunskap	  i	  begrepp	  
kring	  markförhållanden	  och	  näringsämnen	  för	  att	  kunna	  föra	  djupare	  diskussioner	  i	  
ämnet.	  	  
	  
Arbetet	  hade	  också	  vunnit	  på	  om	  jag	  hade	  kunnat	  presentera	  en	  tydlig	  tabell	  över	  sorter	  
och	  dess	  egenskaper	  för	  att	  förenkla	  för	  den	  som	  vill	  starta	  en	  pilodling.	  Då	  det	  visade	  
sig	  vara	  mycket	  osäkerhet	  kring	  benämning	  av	  sorter,	  latinska	  namn	  och	  härdighet	  
valde	  jag	  istället	  att	  lista	  sorterna	  i	  den	  löpande	  texten	  för	  att	  få	  med	  förklarande	  text	  i	  
anslutning	  till	  listorna.	  	  

7.3 Förslag	  på	  vidare	  studier	  

En	  möjlighet	  att	  gå	  vidare	  med	  inom	  detta	  ämne	  kunde	  vara	  att	  provodla	  de	  sorter	  som	  
används	  idag	  inom	  hantverk	  och	  trädgård	  i	  olika	  klimat	  och	  med	  olika	  markförhållanden	  
för	  att	  ta	  reda	  på	  härdighet	  och	  eventuella	  förändringar	  i	  barkfärg	  beroende	  på	  
markförhållanden.	  Ett	  alternativ	  till	  detta	  kunde	  vara	  att	  göra	  en	  inventering	  hos	  alla	  
småskaliga	  odlare	  för	  att	  få	  reda	  på	  vilka	  sorter	  som	  odlas	  med	  gott	  resultat	  i	  respektive	  
zon	  och	  jordart.	  
	  
Något	  av	  ovanstående	  kunde	  sedan	  resultera	  i	  ett	  register	  över	  alla	  sorter	  som	  odlas	  för	  
användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård	  där	  man	  kan	  slå	  upp	  sortnamn,	  latinskt	  namn,	  
barkfärg,	  egenskaper	  och	  härdighet.	  
	  
Det	  skulle	  också	  vara	  intressant	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  de	  sorter	  som	  förädlats	  fram	  för	  
energiskogsodling	  lämpar	  sig	  för	  användning	  inom	  hantverk	  och	  trädgård.	  Speciellt	  för	  
de	  som	  vill	  anlägga	  en	  pilodling	  i	  norra	  Sverige	  då	  flera	  av	  sorterna	  är	  utprovade	  för	  
detta	  klimat.	  Vilka	  barkfärger	  har	  dessa	  och	  fungerar	  de	  lika	  bra	  att	  böja	  och	  fläta	  som	  
sorterna	  som	  används	  inom	  hantverk	  idag?	  
	  
Slutligen	  kunde	  det	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  fler	  användningsområden	  för	  pil	  i	  
trädgårdssammanhang.	  
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7.4 Källkritik	  

Jag	  är	  medveten	  om	  att	  fakta	  hämtad	  från	  Carl	  Jensens	  Bøgen	  om	  pil	  är	  från	  1945	  men	  då	  
det	  är	  den	  enda	  bok	  jag	  hittat	  som	  utförligare	  beskriver	  odling	  av	  pil	  i	  hantverkssyfte	  så	  
har	  jag	  ändå	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  den.
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FRÅGOR	  STÄLLDA	  TILL	  PILODLARE	  MONA	  MALMQVIST	  SJÖSTEDT	  
VID	  STUDIEBESÖK	  PÅ	  HENNES	  GÅRD	  I	  ÖREBRO	  2013-10-17	  
	  
	  
Hur	  länge	  har	  du	  haft	  din	  pilodling	  och	  hur	  stor	  är	  den?	  
–	  Jag	  har	  haft	  min	  pilodling	  i	  drygt	  10	  år.	  Ytan	  är	  cirka	  15x35	  meter.	  
	  
Vilken	  odlingszon	  har	  du	  här?	  
–	  zon	  3.	  
	  
Hur	  bearbetade	  du	  jorden	  inför	  anläggandet	  av	  din	  pilodling?	  	  
–	  Pil	  är	  tacksamt	  att	  odla	  och	  växer	  på	  all	  slags	  jord.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  ytan	  man	  ska	  
odla	  är	  jämn.	  I	  mitt	  fall	  hade	  jorden	  plöjts	  och	  harvats	  något	  år	  tidigare	  så	  den	  var	  
tillräckligt	  jämn.	  Jag	  började	  på	  våren	  när	  jorden	  reder	  sig	  med	  att	  täcka	  ytan	  med	  
markväv	  för	  att	  hålla	  undan	  ogräs.	  Väven	  håller	  jag	  på	  plats	  med	  stenar	  så	  att	  den	  ligger	  
tätt	  mot	  marken	  och	  inte	  blåser	  iväg.	  Sedan	  gjorde	  jag	  hål	  i	  väven	  där	  jag	  satte	  ner	  
pilsticklingarna.	  
	  
Vilken	  jordtyp	  har	  du?	  
–	  Här	  är	  det	  sandblandad	  jord.	  
	  
Hur	  länge	  håller	  odlingsväven	  och	  behöver	  man	  byta	  ut	  den?	  
–	  Min	  väv	  håller	  bra	  fortfarande	  efter	  tio	  år	  men	  ogräset	  kommer	  ändå	  här	  och	  var.	  På	  
senare	  år	  växer	  det	  ogräs	  ovanpå	  väven	  också,	  antagligen	  för	  att	  det	  blir	  ett	  lager	  mull	  av	  
nedfallna	  löv.	  	  Väven	  är	  viktigast	  i	  början,	  så	  att	  ogräset	  inte	  konkurrerar	  med	  
pilplantorna	  innan	  de	  har	  hunnit	  etablera	  att	  ordentligt	  rotsystem.	  	  
	  
I	  din	  bok,	  Pilflätning	  –	  korgar	  och	  trädgård,	  beskriver	  du	  att	  plantavståndet	  ska	  
vara	  20	  cm	  och	  radavståndet	  50	  cm	  när	  man	  sätter	  pilsticklingar.	  Varför	  har	  man	  
de	  avstånden?	  
–	  Radavståndet	  är	  anpassat	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  ta	  sig	  fram	  mellan	  varje	  rad	  när	  man	  
skördar	  manuellt.	  För	  odlingar	  som	  skördas	  med	  maskin	  har	  man	  bredare	  radavstånd.	  
Plantavståndet	  är	  medvetet	  tätt	  för	  att	  tvinga	  plantorna	  att	  växa	  rakt	  uppåt	  eftersom	  
man	  vill	  ha	  så	  raka	  slanor	  som	  möjligt	  till	  flätning.	  
	  
Behöver	  man	  vattna	  sticklingarna?	  
–	  Ja,	  om	  det	  är	  torrt	  bör	  man	  göra	  det.	  
	  
Du	  skriver	  i	  din	  bok,	  Pilflätning	  –	  korgar	  och	  trädgård,	  att	  sticklingarna	  ska	  vara	  
25	  cm	  långa	  och	  att	  de	  ska	  tryckas	  ner	  i	  marken	  ca	  15-20	  cm,	  kan	  du	  berätta	  
varför?	  
–	  Det	  jag	  fått	  lära	  mig	  är	  att	  det	  är	  störst	  chans	  att	  de	  gror	  om	  de	  kommer	  ner	  en	  bra	  bit	  i	  
marken	  så	  att	  de	  kommer	  åt	  fukt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  man	  sätter	  sticklingen	  åt	  rätt	  håll,	  
ögonen	  ska	  vara	  uppåt.	  	  Det	  jag	  har	  märkt	  är	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  tynger	  ner	  
markväven	  ordentligt	  med	  stenar	  eller	  grus,	  annars	  kan	  den	  blåsa	  upp	  så	  att	  
sticklingarna	  hamnar	  under	  den.	  
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Hur	  bildas	  rötterna	  på	  sticklingarna?	  
–	  Från	  ögonen	  på	  den	  del	  som	  är	  under	  jord.	  
Hur	  går	  man	  tillväga	  när	  man	  skördar	  sticklingar?	  
–	  Man	  tar	  sticklingar	  av	  ettårs-‐skott.	  Sticklingar	  kan	  man	  ta	  från	  sen	  höst	  till	  tidig	  vår,	  
alltså	  när	  saven	  har	  sjunkit	  undan	  på	  hösten	  och	  innan	  den	  börjar	  stiga	  på	  våren.	  Om	  
man	  tar	  dem	  på	  hösten	  måste	  de	  förvaras	  i	  svart	  plast	  i	  t.ex.	  kylskåp	  fram	  till	  
utplanteringen	  på	  våren.	  Jag	  tycker	  det	  är	  smidigare	  att	  ta	  sticklingar	  så	  sent	  som	  möjligt	  
på	  våren	  så	  slipper	  jag	  ha	  dem	  ligga	  och	  ta	  plats	  i	  kylskåpet.	  Viktigt	  är	  att	  de	  förvaras	  
mörkt	  och	  svalt	  för	  att	  inte	  börja	  gro.	  
Jag	  klipper	  av	  skottet	  nere	  vid	  marken	  och	  klipper	  sedan	  av	  det	  i	  25	  cm	  bitar.	  Den	  överst	  
delen,	  toppen,	  brukar	  jag	  inte	  använda	  då	  den	  blir	  för	  mjuk	  för	  att	  kunna	  sticka	  ner	  i	  
jorden.	  
	  
Pil	  är	  ju	  ökänd	  för	  att	  ha	  stora	  rotsystem.	  Har	  du	  haft	  problem	  med	  rotsystemet	  i	  
din	  odling?	  
–	  Jag	  har	  inte	  tagit	  upp	  någon	  planta	  och	  tittat	  på	  rotsystemet	  och	  jag	  har	  inte	  upplevt	  att	  
rötterna	  är	  ett	  problem	  i	  min	  odling.	  
	  
Det	  första	  året	  får	  sticklingen	  3-4	  skott.	  När	  får	  man	  full	  skörd	  av	  plantan	  och	  hur	  
mycket	  kan	  man	  skörda	  då?	  
–	  Tredje	  året	  får	  man	  full	  skörd.	  Antalet	  skott	  varierar	  mellan	  olika	  sorter	  har	  jag	  märkt.	  
Mellan	  10-‐50	  skott	  per	  planta.	  Hos	  mig	  är	  det	  sorten	  Americana	  och	  Vestbirk	  som	  ger	  
mest	  skörd.	  
	  
Vilka	  längder	  blir	  det	  på	  skotten?	  
–	  Hos	  mig	  varierar	  längderna	  mellan	  60-‐250	  cm.	  	  
De	  allra	  längsta	  är	  också	  grova	  så	  de	  passar	  bäst	  till	  staket	  och	  liknande.	  De	  är	  för	  grova	  
till	  korgflätning.	  Jag	  tycker	  att	  120-‐140	  cm	  är	  den	  bästa	  längden.	  
	  
Vid	  nyplantering	  –	  hur	  ska	  man	  tänka	  om	  man	  vill	  ha	  olika	  sorter?	  
–	  Plantera	  alltid	  en	  hel	  rad	  av	  varje	  sort	  och	  var	  noga	  med	  att	  märka	  ut	  var	  de	  olika	  
sorterna	  står	  då	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  skilja	  dem	  åt.	  
	  
Har	  olika	  sorter	  olika	  växtsätt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  man	  planerar	  sin	  odling?	  
–	  En	  del	  sorter	  är	  tunna	  i	  växtsättet	  och	  andra	  är	  tjocka	  men	  jag	  tycker	  inte	  att	  det	  har	  
någon	  betydelse	  hur	  de	  planteras.	  
	  
Hur	  många	  sorter	  odlar	  du	  och	  varför	  har	  du	  valt	  dem?	  
–	  Jag	  har	  23	  sorters	  pil	  och	  även	  lite	  kornell.	  Jag	  har	  valt	  sorterna	  för	  att	  jag	  vill	  ha	  så	  
många	  fina	  färger	  på	  barken	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  de	  olika	  sorterna	  har	  lite	  olika	  
egenskaper.	  Sorterna	  Viminalis	  och	  Daggpil	  t.	  ex.	  använder	  jag	  inte	  till	  stag	  eftersom	  de	  
knäcks	  lätt.	  	  
	  
Hur	  härdiga	  är	  dina	  sorter?	  
–	  Det	  vet	  jag	  inte	  men	  de	  flesta	  jag	  provar	  etablerar	  sig	  bra,	  även	  de	  jag	  beställer	  från	  
Danmark.	  Jag	  har	  en	  sort,	  Gracil,	  som	  verkar	  vara	  för	  känslig	  och	  som	  inte	  har	  etablerat	  
sig	  bra	  här.	  
	  
Kan	  du	  rekommendera	  några	  sorter	  som	  är	  härdiga	  i	  zon	  5?	  
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–Då	  skulle	  jag	  välja	  de	  sorter	  som	  har	  ett	  kraftigt	  växtsätt	  här	  hos	  mig	  och	  det	  är	  
Americana,	  Röd	  belgier	  och	  Viminalis.	  
	  
	  
	  
Är	  det	  någon	  sort	  du	  inte	  rekommenderar	  för	  att	  den	  fungerar	  dåligt	  till	  flätning?	  
–	  Nej,	  men	  Viminalis	  fungerar	  inte	  så	  bra	  till	  stag	  då	  den	  gärna	  vill	  knäckas	  men	  däremot	  
till	  flätning.	  
	  
Du	  skriver	  i	  din	  bok,	  Pilflätning	  –	  korgar	  och	  trädgård,	  att	  plantor	  som	  dör	  ersätts	  
med	  en	  ny	  stickling	  till	  våren.	  Hur	  ofta	  händer	  det	  och	  varför	  dör	  de?	  
–Det	  händer	  varje	  år,	  så	  varje	  vår	  får	  jag	  ersätta	  några	  plantor	  med	  sticklingar.	  Jag	  vet	  
inte	  varför	  de	  dör.	  
	  
Gör	  du	  något	  åt	  odlingen	  mellan	  plantering	  och	  skörd?	  
–	  Ingenting.	  
	  
Gödslar	  du	  något?	  Med	  vad	  i	  så	  fall	  och	  när?	  
–	  Nej,	  man	  behöver	  inte	  gödsla.	  Jag	  har	  aldrig	  gjort	  det.	  
	  
Hur	  gör	  du	  med	  de	  fallna	  löven	  på	  hösten?	  Får	  de	  ligga	  kvar?	  
–	  Ja,	  de	  får	  ligga	  kvar.	  Kanske	  ger	  det	  lite	  näring	  till	  odlingen	  om	  det	  inte	  stoppas	  av	  
odlingsväven.	  
	  
När	  odlingen	  är	  etablerad,	  hur	  lång	  är	  livslängden?	  	  
–	  Upp	  till	  30	  år	  har	  jag	  fått	  lära	  mig.	  Sedan	  blir	  det	  ju	  en	  viss	  föryngring	  hela	  tiden	  då	  
man	  ersätter	  döda	  plantor.	  
	  
Har	  du	  haft	  några	  problem	  med	  odlingen	  som	  skadedjur,	  växtsjukdomar,	  frost	  
eller	  annat?	  
–	  Rådjur	  äter	  på	  topparna	  ibland	  så	  att	  de	  förgrenar	  sig	  men	  det	  är	  inget	  stort	  problem,	  
jag	  klipper	  bara	  bort	  dem.	  Sedan	  har	  jag	  haft	  gnagskador	  längst	  ner	  på	  en	  del	  plantor	  
som	  jag	  tror	  är	  från	  sork.	  Men	  inte	  heller	  det	  gör	  någon	  stor	  skada	  då	  jag	  bara	  klipper	  
bort	  det	  skadade	  området	  när	  jag	  skördar.	  	  
Jag	  har	  även	  sett	  en	  röd	  skalbagge	  som	  beskrivs	  i	  danska	  Pileföreningens	  skrift	  som	  
Poppelglansbille	  (Aspglansbagge	  på	  svenska	  (Chrysomela	  populi)red.)	  men	  jag	  har	  inte	  
sett	  att	  den	  gjort	  någon	  skada.	  
	  
Gör	  du	  några	  åtgärder	  mot	  ogräset	  i	  pilodlingen?	  
–	  Nej,	  inte	  mer	  än	  att	  jag	  rycker	  bort	  någon	  enstaka	  tuva	  om	  den	  är	  i	  vägen	  för	  mig.	  
	  
När	  skördar	  man	  pil?	  
–	  Från	  sen	  höst	  efter	  att	  bladen	  fallit	  av	  fram	  till	  tidig	  vår	  innan	  saven	  börjar	  stiga.	  
Anledningen	  till	  att	  man	  inte	  skördar	  under	  sommaren	  är	  att	  skotten	  knäcks	  lättare	  när	  
saven	  är	  i	  plantan.	  
	  
Hur	  skördar	  du	  –	  vilken	  metod	  och	  vilka	  verktyg	  använder	  du?	  
–	  Jag	  använder	  bara	  sekatör	  eftersom	  jag	  vill	  ha	  en	  fin	  snittyta.	  Man	  kan	  använda	  
grensax,	  men	  det	  ger	  en	  dålig	  arbetsställning,	  eller	  röjsåg	  men	  då	  får	  man	  en	  ful	  snittyta.	  
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Med	  sekatören	  kommer	  jag	  åt	  att	  klippa	  där	  jag	  vill	  ha	  snittet,	  så	  nära	  marken	  som	  
möjligt.	  Jag	  skördar	  en	  rad	  åt	  gången	  och	  bär	  ut	  buntvis	  som	  jag	  lägger	  under	  tak.	  Jag	  
märker	  ut	  vilken	  sort	  buntarna	  tillhör	  och	  först	  när	  jag	  har	  skördat	  allt,	  vilket	  brukar	  ta	  
ca	  3	  veckor,	  så	  börjar	  jag	  sortera	  längder.	  
	  
Skördar	  man	  alltid	  bara	  ettårs-skott?	  
–	  Nej,	  man	  kan	  låta	  lite	  skott	  vara	  kvar	  för	  skörd	  andra	  året.	  Det	  har	  jag	  gjort	  nu	  för	  att	  få	  
en	  bra	  grovlek	  till	  trädgårdsflätning.	  
	  
Om	  man	  ska	  lämna	  kvar	  skott	  till	  sticklingar	  –	  hur	  mycket	  lämnar	  man?	  	  
–	  Jag	  brukar	  lämna	  några	  skott	  i	  varje	  rad	  för	  att	  ha	  till	  sticklingar.	  
	  
Hur	  sorteras	  pilen?	  
–	  Varje	  sort	  delas	  upp	  i	  buntar	  med	  20	  cm	  intervall	  med	  början	  vid	  60	  cm	  upp	  till	  den	  
längsta	  längden	  över	  2	  meter.	  Då	  får	  man	  också	  samma	  grovlek	  på	  alla	  i	  bunten	  vilket	  
underlättar	  vid	  flätningen.	  
	  
Du	  skriver	  i	  din	  bok,	  Pilflätning	  –	  korgar	  och	  trädgård,	  att	  pilen	  ska	  torkas	  
stående.	  Varför?	  
–	  Jag	  vet	  faktiskt	  inte	  varför,	  jag	  har	  fått	  lära	  mig	  att	  man	  ska	  göra	  så.	  
	  
Hur	  vet	  man	  att	  den	  har	  torkat	  klart?	  
–	  Det	  kan	  man	  känna,	  den	  känns	  lättare.	  Man	  kan	  även	  prova	  att	  böja	  en	  pinne	  tills	  den	  
knäcks,	  då	  hör	  man	  på	  ljudet	  att	  den	  är	  torr.	  För	  grova	  pinnar	  tar	  det	  upp	  till	  ett	  år	  innan	  
de	  torkat.	  
	  
Hur	  förvaras	  torkad	  pil	  och	  hur	  länge	  håller	  den?	  
–	  När	  pilen	  torkat	  kan	  man	  förvara	  den	  liggande,	  torrt	  och	  svalt.	  Jag	  förvarar	  min	  i	  ett	  
gammalt	  stall.	  Hållbarheten	  beror	  på	  förvaringen,	  men	  jag	  har	  inte	  upplevt	  något	  
negativt	  med	  pil	  som	  jag	  förvarat	  i	  många	  år.	  
	  
Varför	  torkar	  man	  pil?	  
–	  För	  att	  få	  ut	  vätskan	  så	  att	  den	  krymper.	  Om	  man	  flätar	  korgar	  av	  färsk	  pil	  så	  blir	  de	  
rangliga	  när	  pilen	  torkat.	  Innan	  flätning	  så	  blötläggs	  pilen	  alltid	  i	  vatten	  för	  att	  bli	  böjlig	  
men	  den	  sväller	  inte	  till	  sin	  tidigare	  tjocklek	  av	  det.	  
	  
Använder	  man	  ibland	  färsk	  pil	  till	  flätning?	  
–	  Ja,	  i	  dekorationssyfte	  kan	  man	  fläta	  in	  några	  rader	  färsk	  pil	  för	  att	  få	  skarpare	  färger.	  
Då	  ska	  man	  använda	  sorterna	  Daggpil,	  Gulpil	  eller	  Ural.	  
	  
Hur	  förändras	  färgerna	  efter	  torkning?	  
–	  De	  blir	  lite	  murrigare	  efter	  att	  de	  torkat.	  Man	  kan	  också	  experimentera	  med	  att	  torka	  
dem	  i	  solen	  för	  att	  få	  ljusare	  färger.	  
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BILAGA	  2	  
	  
FRÅGOR	  TILL	  LENA	  NILSSON,	  PILODLARE	  I	  RÄTTVIK	  
STÄLLDA	  VIA	  MAIL	  2013-10-29	  	  
	  
	  
Vilken	  zon	  har	  du?	  
Zon	  4-‐5.	  
	  
Hur	  skulle	  du	  beskriva	  jorden	  i	  din	  odling?	  
Varken	  sand	  eller	  lerjord,	  den	  är	  mer	  mullrik.	  
	  
Hur	  länge	  har	  du	  odlat	  pil?	  
Sedan	  1999.	  
	  
Vilka	  markförberedelser	  gjorde	  du	  inför	  anläggandet	  av	  din	  odling?	  
Jag	  körde	  med	  en	  jordfräs	  över	  ytan.	  
	  
	  Använder	  du	  markduk	  i	  din	  odling	  mot	  ogräs?	  
Jag	  har	  täckt	  med	  plast.	  
	  
Vilka	  sorter	  odlar	  du?	  (Nämn	  gärna	  sortnamn	  och	  vilken	  färg	  sorten	  har)	  
"Helix",	  Americana,	  Röd	  Belgia,	  Blues,	  Noir	  de	  villaine,	  Longifolia,	  Carl	  Jensen,	  Salix	  
Viminalis,	  Pommersk	  Dugpil,	  Kaspisk	  Dugpil.	  
Grön,	  rödbrun,	  blågrön,	  röd,	  beige,	  orangebrun	  är	  färgerna	  men	  det	  beror	  på	  hur	  du	  
torkar	  pilen	  vilken	  färg	  det	  blir.	  
	  
Är	  det	  olika	  användningsområden	  för	  de	  olika	  sorterna?	  
Salix	  viminalis	  använder	  jag	  till	  pilhyddor	  och	  hägn	  till	  trädgården.	  De	  andra	  sorterna	  
anävnder	  jag	  till	  korgar,	  kransar,	  spaljéer	  m.	  m.	  
	  
Vilka	  sorter	  skulle	  du	  rekommendera	  att	  odla	  i	  zon	  5?	  
Till	  zon	  5	  Salix	  viminalis	  klon	  183,	  den	  är	  härdig	  till	  zon	  6.	  De	  övriga	  får	  man	  prova	  sig	  
fram.	  
	  
Har	  du	  haft	  några	  problem	  med	  skadedjur	  i	  din	  odling?	  
Löss	  under	  en	  tvåveckorsperiod,	  de	  brukar	  försvinna	  av	  sig	  självt.	  Rådjur	  som	  äter	  på	  
toppar.	  
	  
Har	  du	  haft	  problem	  med	  ogräs?/Rensar	  du	  bort	  ogräs?	  
Jag	  har	  inte	  så	  farligt	  med	  ogräs.	  
	  
Har	  du	  haft	  andra	  problem	  med	  din	  odling?	  
Lite	  svampangrepp.	  
	  
Gödslar	  du	  din	  odling?	  (I	  så	  fall	  hur	  ofta	  och	  med	  vad)	  
Jag	  gödslar	  inte.	  
	  
Hur	  ofta	  skördar	  du	  din	  odling	  och	  vilken	  tid	  på	  året	  skördar	  du?	  
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Jag	  skördar	  på	  vårvinter/vår.	  Då	  kan	  man	  också	  sätta	  staket	  m.m.	  direkt	  innan	  
knopparna	  har	  slagit	  ut.	  Men	  jag	  kan	  även	  ta	  lite	  pil	  på	  sommaren	  och	  hösten	  när	  jag	  vill	  
göra	  kransar	  och	  spaljéer.	  
	  
	  
	  
	  




