Klimatsmart

Fördelar med biokol är att ni

åtgärd
på kyrkogården
ger många fördelar

1. blir klimatsmarta
2. återanvänder ert eget växtavfall till
jordförbättring
3. håller nere utgiftskontot för gödningsmedel
4. får en fuktbevarande miljö i jorden
5. gör en social insats genom att nyanlända
kommer i arbete
6. visar att Svenska kyrkan tar ett ansvar
för miljön
7. kan stolt berätta för era församlingsbor om ert
klimatarbete

Att koldioxid (CO2) inte bör förpassas upp i atmosfären vet
vi. Nu finns en bra metod – tillsammans med många andra
fördelar – att lagra CO2 i jorden istället. Det är biokol.
Vad är biokol?
När man eldar ”vanligt” med mycket syre, så övergår veden
till aska. Koldioxiden frigörs i röken, och så småningom kan
stiga upp till atmosfären, och bli en växthusgas.
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Men eldar man med lite eller inget syre, som i en
gammaldags kolmila, är det bara gaserna – huvudsakligen
den starka växthusgasen metan (CH4) och kolmonoxid (CO) –
som förbränns, medan själva strukturen i veden förkolnar till
träkol. Processen kallas pyrolys.

När träkolet sedan blandas med biologiska näringsämnen,
såsom gödsel och/eller kompost, och får ”ligga till sig”
några veckor, så kallas det biokol (även om någon helt
vedertagen definition ännu inte finns). De välgörande
mikroorganismerna har då trängt in i den porösa
kolstrukturen och blir en livsmiljö för dem där. När biokolen
läggs i jorden, finns näringen tillgängliga för växtrötterna. Ni
har då fått en utmärkt jordförbättrare.

Verkar det här intressant?
Prata med någon av oss!

Dessutom suger biokolen åt sig vatten, och vid torra
somrar som 2018, kan avge fukt till växtrötterna. Ni behöver
följaktligen inte vattna så ofta, och det ser ändå fräscht ut.
Alla kyrkogårdar samt mark runt kyrkor och
församlingshem har växtavfall som
behöver tas tillvara och därmed kan
ni förbättra jorden runt era egna
fastigheter.
I Bredaryds pastorat har vi bland
annat gjort träkol av de gamla
julgranarna och på Östrabo (Växjö
stiftskansli) håller vi just på att planera
att göra samma sak med deras
växtavfall.
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.
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Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ek för ser
produktion av biokol som intressant både som en konstruktiv
klimatåtgärd och som möjliga arbetstillfällen för nyanlända
som annars inte har lätt att komma in på arbetsmarknaden.
Rent praktiskt arbetar vi med en så kallad Kontikigryta (se
bild till vänster). Matas denna kontinuerligt med växtavfall
produceras c:a 700 liter träkol på 5-6 timmar (tiden lite
beroende på fuktighetsgraden i det tillförda materialet).
Vi besöker gärna exempelvis arbetslaget på kyrkogården,
kyrkorådet eller kyrkogård-/fastighetsutskottet. Under
någon timma gör vi en praktisk demonstration med en
minikontikigryta, och visar en PowerPoint-presentation.
Dagtid eller kvällstid, vad som passar er bäst.

