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Jordprodukter från 
Björnhyttans avfallsanläggning

På Björnhyttans avfallsanlägg-
ning tillverkas jord genom kom-
postering. Jorden säljs till såväl 
företag som privatpersoner. 

Jorden är mullrik och baserad på 
torv, sand och rötat avloppsslam. 
Den är mycket lämplig för in-
blandning i befintliga plante-
ringsytor.

Vid sådd av frön eller vid plante-
ring av örtartade växter blandas 
den mullrika jorden med befintlig 
jord.   

Jorden har lågt pH och passar där-
för till växter som trivs i sura jor-
dar, som till exempel Rhododen-
dron. Vid användning till andra 
växter rekommenderas kalkning. 

Jorden är siktad genom 20 mm 
såll, näringsrik och behöver inte 
tilläggsgödslas de första åren ef-
ter utläggning. 

Den uppfyller alla ställda miljö-
krav gällande metallinnehåll och 
synliga föroreningar. 

Vi har även möjlighet att fram-
ställa andra typer av jordar, till 
exempel toppdress eller kalkad 
planteringsjord. 



Analysresultat

Jordförbättrande och fysiska egenskaper
Parameter   Enhet
Kalcium 2,6 kg/ton
Torrsubstans (TS) 51,1 vikt -%
Organisk substans 15 % av TS
Volymvikt 760 kg/m3

Siktstorlek 20 m/m
Sten <1 % >2mm 

Analysresultat

Analys Resultat mg/kg TS Kravlistan* 
Arsenik (As) <5 15
Bly (Pb) 4,6 80
Kadmium (Cd) 0,23 0,4
Koppar (Cu) 32 100
Krom tot (Cr) 5,2 120
Nickel (Ni) 1,7 35
Zink (Zn) 110 350
Kvicksilver (Hg) <0,20 -

*Naturvårdsverkets kravlista för mycket känslig mark 
(generella värden)

Analysresultat

Växtnäringsinnehåll  
Parameter kg/ton kg/m3

Totalkväve (N-tot) 1,0 0,69
Amoniumkväve (NH4-N) 0,02 0,01
Totalfosfor (P-tot) 0,57 0,41
Lättlöslig fosfor 0,05 0,04
Kalium (K-tot)  0,26 0,19
Magnesium (Mg-tot) 0,33 0,24
Svavel (S) 0,44 0,31
Konduktivitet 6,8 mS/cm
pH 6,5 -



Innehållsdeklaration

Anläggningsjord/Jordförbättringsmull
Tillverkare/Produktionsansvarig Ludvika kommun
Anläggning Björnhyttans avfallsanläggning
Senaste analysdatum 2009-05-06
Sammansättning Rötat avloppsslam (70 %) 
 Torv (10 %)
 Sand 0-6mm (20 %)

Bruksanvisning – användningsändamål
Jorden är mullrik och näringsrik. Därför mycket lämplig för inbland-
ning i befintliga mineraljordar och behöver inte tilläggsgödslas det 
första året. Vid sådd av frön eller vid plantering av örtartade växter 
blandas jorden med befintlig jord innan sådd, eftersom det höga nä-
ringsinnehållet annars kan hämma groning. 

Jorden uppfyller ställda miljökrav gällande tungmetaller, smittskydd, 
och synliga föroreningar. 
Jorden innehåller ungefär 7 st. grobara ogräsfrön per liter. 

Provtagning
Prover tas enligt erfoderliga metoder.  Analysrapporter från akredi-
terat laboratorium kan erhållas på begäran. 

Öppettider för hämtning:
Måndag – fredag Kl 07.00 – 15.30
Stängt för lunch  Kl 12.00 – 13.00

För priser, frakter och mer information kontakta 
Björnhyttans avfallsanläggning på telefon 0240 - 374 91.
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