
Tisdag
2 april 201912 Lantbruk

Biokoli jordbruketkan
motverkaklimatförändringar
I oktober gick startskottet för ett got-
ländskt fältförsökmed biokol vars
syfte är att undersöka dess effekter på
marken och omvattenupptagnings-
förmågan förbättras. Projektet är ett
samarbetemellan det gotländska
företagetWaila i samarbetemedflera
gotländska, svenska och tyska samar-
betspartners.
Waila drivs av Anne och Se-
bastian Meyer som nyligen
flyttat till Gotland från Tysk-
land. Sebastian studerade
tidigare vid högskolan på
Gotland,mendet var när pa-
ret var här på semester 2016
som drömmen om att få bo
på ön föddes permanent.
– Vi bodde då i München,

men längtade efter att bo
någonstansmedmycket na-
turochmer rofylldhet, säger
AnneMeyer.
Drömmen blev verklighet

ochsedan januari 2018driver

paretdetgemensammaföre-
tagetWaila somfrämst arbe-
tarmotvindkraftsbranschen
ochde grönanäringarna. En
del i verksamheten är arbe-
tet med biokol där man nu
hoppas att fältförsöket på
Gotland ska kunna demon-
strera biokolens fördelar.
– Vi insåg att kunskapen

om biokol och dess använd-
ning inte är så stor på Got-
land och tänkte att vi bäst
skulle kunna demonstrera
och visa på dess fördelar om
vi hade ett fältförsök. Vi ville
ha det så konkret som möj-
ligt, säger AnneMeyer.

De sökte efter enlantbrukare
som var villig att upplåta
mark för försöket, somär ett
Leaderprojekt och har döpts
till ” E-kol-ogiskt!”, ochTomas
Stenhuse på Stenhuse gård i

Sanda nappade och upplät
en del av sin sparrisodling
till försöket. Den svenska
biokolen som används i
försöket, är tillverkad av flis
från betes- och åkermarker
i Västergötland samt av
utsorterad spannmål och
foderpellets. Den tyska, nä-
ringsberikadebiokolen, som
också används i försöket,
kommer frånsödraTyskland
och är tillverkad av ved från
FSC-certifierad skog.

Hur fungerar biokol?
–Denfungerarsomensvamp
eller ett batteri i marken
som håller kvar kväve och
ökar vattenmängden. Man
skullekunnakalladen fören
kolsänka imarken, förklarar
Anne Meyer och beskriver
hur biokol, som produceras
av organisktmaterial, gör så
att koldioxid, CO2 håller sig
ganska stabil och inte så lätt
släpps ut i atmosfären. För
att sprida biokol, som ser ut
som pulveriserad träkol, på
åkrarnakanmananvändaen
gödselspridare.Ombiokolen
saknar tillsattnäringkanden
laddas med kväverikt mate-
rial (till exempel flytgödsel
eller en fermenterad gräs-
vatten-blandning) förattöka
näringsinnehållet.
– Effekten av biokol inne-

bär för lantbrukaren att
växterna får bättre tillgång
till näring och vatten. I
genomsnitt av hundratals
biokolförsök, som man ge-
nomfört över hela världen,
har man sett en ökning av
skördenpå tioprocent, säger
AnneMeyer.

Biokolen ökar inte enbart
skörden vid låg markbör-
dighet utan anses ge grund-,
yt- ochhavsvattenresurserna
ett bättre skydd. Mycket
tyder på att ökad biokolan-
vändning inom jordbruket
bidrar till att motverka
klimatförändringar genom
kolfastläggning imarkenom
biokolen är producerad på
professionellt sätt av restpro-
dukter, förklararAnneMeyer.
Syftetmedprojektetärdärför
att visapådegynnsammaef-
fekter somolika slags biokol

har på markegenskaperna
samt på hur vatten- och kli-
matskyddet kan förbättras
på ett jordbruksföretag på
Gotland. Man hoppas även
på att kunna ge svar på frå-
gor som vadman bör tänka
på närman använder biokol
på sinamarker, vilka biokol-
substrat som är optimala
för varje typ av åker och hur
skörd, gödsel och vattenbe-
hov förändras.

Testområdet i Sanda är ett
sparrisfält på en halv hektar
eftersommanletadeefter en
gröda som har en hög täck-
ningsgrad.
–Kostnadenärrelativthög

för biokolen och vi behövde
en gröda som ger hög om-
sättningperhektar såattdet
lönar sig, säger AnneMeyer.
Försöksprojekt med bio-

kol görs även i Stockholm

och Skåne. Svaret på hur de
gotländskamarkerna svarar
på tillskottet av biokol kom-
mer i höst.
–Detberor litepåvädret.Vi

samarbetarmedblandannat
Statens lantbruksuniversitet
(SLU) som undersöker den
vattenhållandeförmåganoch
Waila tarmarkprover.Vihop-
pas kunna publicera resulta-
tet någon gång i september/
oktober, säger Anne Meyer
som tror att biokolen kan bli
en viktig faktor i framtiden.
– Vi har därför redan nu

gjort en geologisk analys
över vilka åkermarker på
Gotland som vi tror är bäst
att använda biokol på. Den
är i form av en digital karta
och publiceras inom några
veckor på vår hemsida.

Expertteamet bakom
projektet består av Daniel
Fischer, expert på biokol
och kompost frånHalle, Erik
Karltun, forskarevidSveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) i
UppsalaochSebastianMeyer,
agronomiedoktorochexpert
påbiokolochvd förWailaAB.
Projektet är ett samarbete
mellan Waila, Leader Gute,
SLU, Stenhuse gård samt
Gotland grönt centrum.

Eva HC Nyström

●"Vi insågatt
kunskapen

ombiokol ochdess
användning inte är
så stor påGotland...

»Drönarbild över fältförsöket somär området i förgrunden. FOTO: OLOF SEGERBERG

»SebastianMeyer.
FOTO: LINNEA RONSTRÖM

»AnneMeyer.
FOTO: LINNEA RONSTRÖM


