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Biokol är träkol som berikats med välgörande  
mikroorganismer, och är en utmärkt jordförbättrare. Redan 
Amazonas indianer hade tillägnat sig den kunskapen, innan 
européerna kom dit.

När man eldar vanligt och tillför syre blir det aska. Men 
eldar man med lite eller ingen tillförsel av syre, brinner inte 
veden, utan den förkolnar. Det som förbränns är gaserna 
(koloxid, metan mm). Vedstrukturen bibehålls, men som kol.

Det är samma princip som man använde i de gamla 
kolmilorna. Fast vi använder principen genom en annorlunda 
teknisk lösning, nämligen en s k Kontiki.

Vi erbjuder er Kyrkogårdsförvaltning att förkola ert 
växtavfall, såsom ris, grenar etc. Efter 5–6 timmar, lite 
beroende på materialets fukthalt, i en kontiki har ni c:a 700 
liter färdig träkol. 
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Biokol  
en resurs för 

kyrkogården

Verkar det här intressant? 
Prata med någon av oss!

Bengt Sandin
072-216 63 85

bengt.sandin@appelkarnan.se

Annika Stacke
076-022 09 29

annika.stacke@appelkarnan.se



Träkolen ska sedan berikas med exempelvis gödsel, och 
gärna ”ligga till sig” i några månader. Därefter kan den 
blandas med jord och bli en utmärkt jordförbättrare. På 
så sätt kan ert eget växtavfall återanvändas till den egna 
kyrkogårdens prydnad.

Med vår mobila kontiki-enhet kommer vi till er kyrkogård 
och förvandlar växtavfall till en värdefull jordförbättrare.

Biokol i jorden gör att näringsämnen och fukt hålls kvar 
längre, rötterna luftas lättare, och jorden blir mera lucker och 
lättbearbetad.

Dessutom är biokol en kolsänka: Istället är att elda upp 
växtavfallet, där CO2 går rakt upp i atmosfären och bidrar till 
växthuseffekten, binder man CO2 i jorden. 

Ett fint sätt för Svenska kyrkan att ta ansvar för skapelsen 
och jordens framtid!

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap 
ekonomisk förening 

är ett företag som står Svenska kyrkan nära,  
och som verkar för att nyanlända ska komma in i 
arbetslivet. Flera av våra anställda är människor 
från andra länder, som annars skulle ha svårt att 
hitta ett vanligt arbete. 

Vårt pris för att producera träkol hos er, som ni sedan kan 
vidareförädla till biokol:

En kontiki med 
operatör per dag 5.000 kr 

Kyrkogårdsförvaltningen 
tillhandahåller en personal,  
då kontikin kräver kontinuerlig 
tillsyn och tillförsel av 
brännbart material.En extra kontiki 1.500 kr

Resekostnader och eventuellt logi tillkommer.  
Priserna ovan är inkl moms.
 

Vill du veta mer?
• Bara bra med biokol i bädden (Utemiljö 4/2015) 
• Hans biokol gör stan till en exotisk trädgård  

(Dagens Nyheter, 2016-12-30)
• Kon-Tiki: Biochar making in open burn deep cone kiln  

(https://www.youtube.com/watch?v=-AebWIpGu4I)
• Branschföreningen Biokol Sverige (http://biokolsverige.se)


