
Viltmästaren



Viltblandningar ska vara tilltalande för en mängd olika djur. De 
ska också ge ett gott foderförråd under hela året samt erbjuda ett 

optimalt skydd.

Våra blandningar är ett komplement till varandra och för bästa 
foder- och skyddsvärde sås de så att de bildar olika viltzoner.

Viltmästarens Klövvilt

Flerårig och uthållig blandning som 
genom sin mångfald tilltalar klövvilt, 
småvilt och insekter. Grödan ger skydd 
och föda under större delen av året. 
Blandningen har genom sitt innehåll av 
både ettåriga och fleråriga, höga och 
låga arter ett brett användningsområde 
och en rik variation för vilt och insekter.

Innehåller; Blålusern, ängssvingel, 
timotej, eng.rajgräs, rödklöver, vitklö-
ver, rödsvingel, honungsört, cikoria, 
blodklöver, doftklöver och bovete.

Sådd, 15-20kg/ha   1kg, 5kg och 10kg 
förp.

Viltmästarens Fältfågel

En flerårig blandning som kan sås både 
vår och höst. Den ger god fodertillgång 
och ett högväxande skydd med många 
olika blommande växter. Grödan kan 
med fördel användas både som fo-
der och skydd för en mängd viltarter. 
Innehåller blommande växter som i viss 
mån tillgodoser insekternas behov.

Innehåller; Käringtand, foderraps, cikor-
ia, timotej, bovete, w.w. rajgräs, ängs-
svingel, honungsört, vitklöver, vitsenap, 
rödklöver, blodklöver och doftklöver

Sådd, 15-20kg/ha   1kg, 5kg och 10kg 
förp.



Viltmästarens Intensiv

En ettårig blandning som ger en god 
fodertillgång och ett högväxande skydd. 
Grödan kan med fördel användas en-
sam som en foder- och skyddsgröda för 
en mängd vilt.

Innehåller; Foderraps, fodermärgkål, 
honungsört, vitsenap och rödklöver.

Sådd, 5-6kg/ha   1kg och 5kg förp.

Viltmästarens Bi-Dragande

En ettårig blandning för vårsådd som i 
viss mån även självsår sig. Gynnar pol-
linatörer och ger fältviltet ett bra skydd 
och foder.

Innehåller; Blandade blommor, solros, 
lusern, blålupin, blodklöver, cikoria, 
oljerättika och honungsört.

Sådd, 20kg/ha   1kg,5kg och 10kg förp.

Viltmästarens Fågelfoder

Är ett färdigblandat helsvenskt foder 
med ingredienser odlade i Sverige. 
Fodret är enkelt att använda och finns i 
hanterbara förpackningar. Det är en ny 
foderblandning speciellt med smaklig-
het anpassad för fasaner och rapphöns 
men passar även andra fröätande fåglar.

Innehåller; Vete, vit havre, svart 
havre, krossad majs, hampa, bovete och 
biokol.

10kg  och 20kg förp.



Innehåll i % 

Viltmästaren Klövvilt Fältfågel Intensiv Bi-dragande Fältfågelfoder

Timotej 10 15

Ängssvingel 10 10

Rödsvingel 20

W.W rajgräs 5

Blålusern 10 10

Rödklöver 10 10 5

Vitklöver 5 5

Houngsört 10 10 15 10

Cikoria 5 5 10

Solros 40

Oljerättika 5

Blålupin 15

Svartkämpar 5

Vitsenap 5 15

Foderraps 10 20

Fodermärgkål 45

Blodklöver 5 5 5

Persisk klöver, Doftklöver 5 5

Bovete 10 10

Hampa 10

Käringtand 5 5

Blomsteräng 5

Vete 18

Vit havre 15

Svart havre 15

Majs, krossad 30

Biokol 2



Att tänka på!
• Vilka djurarter ska gynnas av din viltåker?
• En noggrann etablering ger din viltåker bra 

förutsättningar att producera mycket foder 
och bra skydd för viltet.

• Viltmästarens blandningar Klövvilt, Fältfågel 
och Intensiv sås med fördel i remsor med 
till exempel Skånefrö Kantzon  mellan 
remsorna.

• Undvik att så Viltmästarens Intensiv på sam-
ma ställe flera år i rad, (sjukdomar kan upp-
förökas). En varierad växtföljd är att eftersträ-
va för alla blandningar och grödor.

Hur etablerar jag min vil-
tåker på bästa sätt?
1. Plöj/djupkultivera marken för att bli av med 

ogräs.
2. Harva för en jämn såbädd.
3. Sådd med såmaskin är att föredra.
4. Återpacka och behåll fukten runt fröet med 

en vältning.
5. För bästa etablering rekommenderas en 

gödselgiva vid sådd.

Det är ofta en fördel att så viltåkern senare på vår-
säsongen, då håller den ut längre på höstsäsongen.

Förutom våra blandningar finns ett antal andra mellangrödor som 
går utmärkt att komplettera blandningarna med eller att så som 

enskilda sorter. Eller varför inte blanda några av dessa 
mellangrödor och få en egen blandning.

Oljerättika 

Oljerättika är en kålväxt med stort rot-
system, god kväveupptagningsförmåga 
och ogräskonkurrens. Oljerättika kan 
behöva 40-60kg kväve på hösten för att 
få en ordentlig grönmassa. Utvintrar 
normalt men är något mer frosttåligare 
än vitsenap.

Sådd, 25 kg/ha   
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Vitsenap

Vitsenap är 1-årig och har ett stort 
rotsystem. God förmåga att ta upp 
kväve samt konkurrera med ogräs. För 
att bilda tillräcklig grönmassa kan det 
krävas 40-60 kg kväve på hösten. Blom-
mar rikligt till gagn för de pollinerande 
insekterna och ger rikligt med frön som 
fåglarna tycker om.

Sådd, 4-6 kg/ha   

Foderraps

Foderraps ger en stor skörd, som är 
mycket proteinrikt foder. Den uppskat-
tas också av viltet. Foderraps sås på 
våren, vänta tills jorden har 6-8 grader 
men kan även sås på sommaren/sen-
sommaren.

Sådd, 8-12 kg/ha   

Fodermärgkål

Foder direkt som grönmassa och 
indirekt genom alla insekter som trivs i 
kålväxter. Är en populär viltåkergröda. 
Lyckas man med att klara av insektsan-
grepp i etableringsstadiet och konkur-
rens från ogräs, får man en viltåkerväxt 
som har en magisk effekt på allt vilt. 
Den ger också ett fint vinterskydd om 
man eftersträvar det. Kräver en välgods-
lad jordmån.

Sådd, 6-8 kg/ha   



Senapskål

Det är en ny viltåkergröda på den svens-
ka marknaden som växer snabbt och 
konkurrerar med oönskad växtlighet 
och ger fint skydd under höst och vinter. 
Den räknas också till de viltåkergrödor 
som kan vara räddningen i sista stund 
om allt annat har misslyckats. Kan sås 
ända fram t.o.m. augusti. En annan 
fördel är att den aktuella viltåkern är 
relativt ogräsfri året efter. 

Sådd;  5-6 kg/ha

Fodersockerbeta

Fodersockerbeta är en odlad variant av 
beta. Foderbetorna har en kraftig rot 
som till stor del utgörs av stamdelar 
sammanväxt med roten. Vissa varianter 
växer med delar av roten ovan marken, 
vissa sorter är klotrunda medan andra 
är mer kägelformade.

Sådd, 120.000 frö/ha, 100.000 frö/fpn.

Humlelusern

En ettårig baljväxt som i praktiken 
blir flerårig genom enorm självsådd. 
Långsam i starten och skonsam mot 
insåningsgrödan. Liknande krav som 
för blålusern men klarar näringsfattiga 
jordar bättre.

Sådd, 20  kg/ha   



Alexandrinerklöver

Är snabbväxande och högväxt med ett 
upprätt växtsätt. Föredrar bördigar jor-
dar med pH över 6,0 men klarar odling 
på jord med lägre pH. Växer bra vid höga 
sommartemperaturer

Sådd, 20 kg/ha   

Blodklöver

En ettårig klöver med kraftigt rotsystem 
som blommar i juni till september. Har 
ett mindre aggressivt växtsätt och är 
mindre konkurrenskraftig mot ogräs. 
Bättre tillväxt vid lägre temperatur än 
hos andra klöver arter. Har hög torktå-
lighet. Gynnar bin och andra insekter 
uppskattas även av viltet.

Sådd, 20 kg/ha   

Bovete

En ettårig ört med snabbt och tätt växt-
sätt. Är omtyckt gröda av fältfågel och 
fröätande fåglar, men attraherar även 
bin och insekter. Sås senare på våren 
(p.g.a frostkänslighet)

Sådd, 60-70 kg/ha   
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Fodercikoria

Flerårig, mycket smaklig ört med högt 
fodervärde, speciellt till idisslare. Håller 
parasittrycket lågt och trivs på bördiga-
re jordar.

Sådd, 5 kg/ha   

Doftklöver

Ettårig klöver som konkurrerar bra 
med ogräs och som går relativt snabbt 
i blom. Den blommar länge och att-
raherar insekter. Bör putsas minst en 
gång, gärna flera under säsongen för att 
förlänga blomningen. Även uppskattad 
av viltet.

Sådd, 20 kg/ha   

Blålusern

Lusern är en mycket attraktiv gröda för 
klövvilt. Den är dock svår etablerad, då 
den inte tål så mycket konkurrens från 
ogräs under etableringsskedet. Läm-
par sig att så i stråk eller som en del i 
blandningar. I rent besånd sås den in till 
excempel med havre.

Sådd, 20 kg/ha   



Grävklöver (fd Subklöver)

En ettårig baljväxt som är lågväxan-
de, krypande med god marktäckande 
förmåga. Kan övervintra om sådd sker 
från juli-september. Intressant som 
bottengröda i stråsäd. Tillväxten ökar 
när stråsäden tröskats och näringskon-
kurrensen minskar.

Sådd, 20 kg/ha   

Gul sötväppling

Flerårig betes-, grönfoder- och grön-
gödslingsväxt med stor jordförbättrande 
förmåga. Har långsam utveckling och 
skonsam som insåningsgröda. Har hög 
torktålighet och god vinterhärdighet 
samt tolerans mot stående vatten. Kan 
infekteras av ärtrotröta.

Sådd, 20-30 kg/ha   

Hampa

Hampan har en nästan magisk effekt på 
speciellt de fröätande fåglarna den ger 
också ett bra vinterskydd för övrigt vilt. 
Det är en fördel om man kan komplette-
ra med någon gröda som ger foder som 
t.ex. majs eller någon form av spann-
målsgröda i anslutning till en viltåker av 
Hampa. 

Det är tillåtet att odla hampa för viltet 
men det kräver anmälan till myndighe-
terna om var viltåkern finns och hur stor 
den är. De sorter som får odlas inom EU 
är i stort sett befriade från narkotiska 
ämnen.

Sådd; 25 kg/ha



Honungsört

Honungsört har en hög nektar- och 
pollenproduktion och har en mycket 
liten risk för uppförökning av växtföljd-
sjukdomar.  Arten har en god rotutveck-
ling och snabb tillväxt men är mycket 
frostkänslig varför sådd (för höstsådd i 
huvudgröda) bör ske i mitten av augusti. 
Tål inte avslagningar vilket är viktigt att 
tänka på vid samodling och skörd av 
huvudgröda.

Sådd, 15 kg/ha   

Kummin

Tramptålig uthållig betesväxt. Anses ha 
dietiska egenskaper. Ger en angenäm 
lukt åt hö och ensilage. Har en långsam 
utveckling som ger full skörd först 3-4 
året i odling. Passar att samblanda med 
gräs och baljväxter som trivs bra på 
kalla lokaler med mycket vatten.

Sådd, 10-12 kg/ha   

Käringtand

Flerårig baljväxt med mycket kraftigt 
rotsystem och djupgående pålrot. Anses 
hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör 
ympas med bakteriekultur för att säker-
ställa etableringen.

Sådd, 3-5 kg/ha   


