
Sälg
Lat: Salix caprea, Finl: Raita, Eng: Goat willow

Väsby Botaniska Trädpark är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge 
möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd 
förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen!

Väsby Botanical Tree Park is a unique section of nature, preserved and cared for by the municipality and its inhabitants to 
allow you to enjoy the healing power of trees and forests. All Sweden’s most common leafy trees are found in the forest and 
the park is therefore also a classroom for anyone who wants to learn more about the trees. Welcome!

Sälgen är ett mycket värdefullt naturvårdsträd. Den 
blommar på bar kvist tidigt på våren och är en viktig 
nektar- och pollenkälla för de nyvakna humlorna, 
bina och fjärilarna. På hanträden lockar de lysande 
gula blommorna till sig insekter som äter dess pol-
len. Honträdens gröngula, mindre blommor erbjuder i 
sin tur nektar. En gammal, flerstammig sälg kan bestå 
av ved i olika nedbrytningsstadier, och därför fungera 
som hemmiljö för många olika vedlevande in-
sekter. Flera känsliga moss- och lavarter trivs 
på sälgens bark, som är porös och håller en 
del fukt. I skogsbruket lämnas därför ofta 
sälgar kvar vid avverkning. 

Sälgbark användes förr mot huvudvärk, feber och 
smärtor. Motsvarande medicin produceras idag syn-
tetiskt och finns på varje apotek. Den aktiva substan-
sen heter acetylsalicylsyra. På våren kan man tälja 
sälgpipor av små grenar från sälgen eftersom barken 
lätt lossnar från stammen.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The goat willow is a very valuable nature conservation 
tree. It blooms on the bare twig early in the spring and is 

an important nectar and pollen source for the newly woken 
bumblebees, honeybees and butterflies. On the male trees the 

bright yellow flowers attract insects that eat its pollen. The 
smaller female tree has green smaller flowers that offers 

nectar. An old, multi stemmed willow can consist of 
wood in different decomposition stages, and therefore 
function as a home environment for many different 
insects. Several sensitive moss and lava thrive on the 
bark of the willow, which is porous and holds a lot 
of moisture. Therefore, in the forestry, willows are 
often left at harvesting. 

Willow bark was formerly used for headache, fever and 
pain. Corresponding drugs are now produced syntheti-
cally under the name aspirin, magnecyl or acetylsalicylic 

acid. In the spring you cut willow 
flutes from small 

branches 
because 
the bark 

easily de-
tached from the wood.


