
Goda råd ger lägre kostnad för Din salixskörd!

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

- Vägar 
Kontrollera bredd och status. Röj undan besvärlig vegetation som hänger in i vägområdet. 
En lastbil/ traktor kräver tre meter fri bredd för framkomst. Utöver dettaska hänsyn tas till 
backspeglar mm. Vägar ska vara väl snöröjda och sandade.

- Övergångar 
Kontrollera bredd och status på överfarter mellan olika skiften. Bredd bör vara minimum 
fyra meter gärna sex meter. övergångar ska vara väl utmarkerade.

- Upplagsplatser
Ska underhållas med eventuell snöröjning före uppdraget påbörjas.

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

- Vändtegar 
Vändtegar ska vara väl snöröjda i hela dess bredd. Dessa ska också packas för att få 
tjälen att krypa ner. Den fria bredden på en vändteg bör vara åtta till tio meter.
Vändtegarna kan med fördel hållas väl putsade under sommaren.

- Fasta hinder 
Varje fast hinder i odlingen t.ex. brunn, stolpe, eller sten ska markeras på vändtegarna. 
Snitselband (märkband) eller trästolpe som tas med vid skörd ska markera den salixrad 
som hindret finns i eller vid. Kan med fördel markeras ut våren efter utförd skörd.

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

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