
GRÖNA FAKTA

Fokus på svensk jord
Jord har genom tiderna varit föremål för många olika föreställningar hos  

människorna och är ett av de fyra elementen i antikens och medeltidens naturfilosofi.  
Jord är partiklar av organiskt och mineralbaserat material, som bildar jordskorpans lösa 

avlagringar. Det är oftast i jord vi odlar. Men vad vet vi egentligen om jord? Här delar Eva-Lou 
Gustafsson, markfysiker/agronom, med sig av sina kunskaper inom området.

av Eva-Lou Gustafsson

Gröna Fakta produceras av tidningen Utemiljö i samarbete med branschens experter
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åra svenska jordar är mycket 
unga när man jämför jord i 
olika världsdelar. De är bild-
ade under eller efter senaste 
istiden. Förenklat kan man 

säga att huvuddelen av våra mineraljordar 
består av krossad berggrund som isen har 
malt sönder. De jordlager som fanns på 
platsen när isen drog fram finns också med 
och har blandats in. Material har sedan an-
tingen lämnats osorterat (morän) på plat-
sen när isen smälte eller har sorterats i ha-
vet och hamnat på botten. Havsbotten har 
sedan blivit land när landet har höjts. 

Isen har i allmänhet inte flyttat material 
långt. När isen har lämnat morän på plat-
sen är den oftast bildad från underliggan-
de berggrund. Material som har sorterats i 
vatten kan finnas långt ifrån den berggrund 
den har bildats av.

STORA DELAR AV landskapen runt sjöar-
na Mälaren, Hjälmaren och Vänern har 
en gång varit havsbotten. I de områdena 
finns till stora delar lerjord. Det är de om-
råden som idag är åkermark. I de skogs- 
beklädda delar som ofta är högre belägna  
än åkermarken är det vanligt att jorden be-
står av morän. Sveriges mest befolkade de-
lar ligger på eller i närheten av jordar som 
innehåller lera.

Det finns även jordar som består av 

organiskt material men de behandlas in-
te här.

JORDEN HAR SEDAN utsatts för klimat, vege- 
tation och biologiskt liv under årtusenden. 
Organiskt material har tillkommit och jor-
den har förändrats med tiden.

Även sjöar, vattendrag och vind sorterar 
partiklar efter storlek eller vikt.

Berggrunden som finns på platsen spelar 
roll för materialets sammansättning. Granit 
och gnejs är en mycket vanlig berggrund i 
Sverige, när den mals ner bildas ofta sandig 

morän. Den har vanligen lågt pH och är nä-
ringsfattig. Det är en vanlig jordart i Sverige. 
På områden med morän bildad av gnejs och 
granit växer det ofta barrskog.

En berggrund av kalksten, skiffer och 
krita är mjukare och ger upphov till fin-
kornigare morän med betydligt högre 
pH och större näringsinnehåll. Jordarten 
som bildas är lerig morän eller morän- 
lera. De jordarna fungerar bra till odling 
och finns i små delar av Sverige, bland an-
nat i Skåne, på Öland och Gotland samt i 
Storsjöområdet i Jämtland. 

Svenska jordar är unga

Två skalor för 
kornstorlek

UTEMILJÖ 5 / 2016 UTEMILJÖ 5 / 2016

Jord – G
röna Fakta 5/2016

MINERALMATERIALET I JORDAR består 
av olika kornstorlekar. Vi använder i 
Sverige olika skalor i olika samman-
hang. I figur 1 ses den ”biologiska” ska-
lan som används av odlings- och växt-
sektorn och den ”tekniska” skalan som 
byggbranschen använder.

Byggsektorn har en grövre indel-

ning och gränsen för jord som är stabil 
är 0,06 mm, det vill säga sand. Jord som 
består av de mindre partiklarna ler och 
silt kan röra sig och blir därmed ”be-
svärliga” i byggsammanhang. Biologiska 
sektorn har en finare indelning beroen-
de på att de små partiklarna ger jorden 
egenskaper ur växtsynpunkt.

V

Våra svenska mineraljordar består huvudsakligen av krossad berggrund som malts sönder av isen 
vid den senaste istiden. FOTO: PETRA THORPERT

Figur 1. I Sverige används huvudsakligen dessa två skalor. Den övre av odlare, medan den nedre används av bland annat byggsektorn.
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DEN TOTALA YTAN per volymenhet eller viktenhet jord skiljer 
sig mycket beroende på kornstorlek. Den kallas specifik yta. 

Den specifika ytan spelar stor roll för bindning av vatten 
och näring. Ju större yta desto mer vatten och näring kan 
bindas i jorden. Se figur 2 och jämför ytan på en kub med si-
dan 1 dm med ytan på kuber med sida 1 cm. Den stora ku-
ben får en total yta på 6 dm2 och de små får en total yta på 
60 dm2! Tänk då hur stor yta det kan finnas i en jord med 
riktigt små partiklar, som till exempel i en lerjord, den mi-
neraljord som kan hålla mest vatten och näring.  

Figur 2. Bilden illustrerar hur samma volym jord, i detta fall en gatsten, får 
en mycket större area (yta) om kornen eller partiklarna i samma volym 
är mindre. Figuren är hämtad ur boken Träd i urbana landskap av Henrik 
Sjöman och Johan Slagstedt.

YTAN  
avgörs av   

kornens storlek

JORDENS EGENSKAPER HÖR ihop med kornstor-
leken och jordens specifika yta men också med 
mellanrummet mellan kornen – porerna – som 
spelar roll för jordens luft- och vattenhållande 
egenskaper. En sandjord med stora korn bildar 
stora porer mellan kornen medan de riktigt små 

kornen, ler, klumpar ihop sig till aggregat och 
fungerar som större porösa partiklar med stora 
porer mellan aggregaten och små porer i aggre-
gaten (se figur 3). Det bildas ett system av po-
rer som är betydligt större än jordarten annars 
skulle ha.

Figur 3. Aggregatstrukturen till höger ger jorden stora porer mellan aggregaten. Figuren är hämtad ur boken 
Träd i urbana landskap av Henrik Sjöman och Johan Slagstedt.
 

Mellanrummen – porerna – 
spelar roll för jorden
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KAPILLÄRKRAFTEN GÖR ATT porer kan ”su-
ga upp” och hålla kvar vatten. Det beror på 
både porstorlek och avstånd till grundvat-
ten om poren innehåller vatten eller inte. 
Ju mindre en por är desto bättre är den på 
att hålla kvar vatten, ju närmare grundvatt-
net poren befinner sig desto troligare är det 
att den innehåller vatten. När en por inte 
innehåller vatten finns det luft i den. 

Porerna i en sandjord är stora och or-
kar inte hålla kvar vatten om grundvatten 
inte ligger nära markytan (cirka en halv-
meter). Porerna i en lerjord är små och  
orkar hålla kvar vatten även när grund-
vatten finns långt under markytan. När 
en lerjord saknar stora porer som sprick-
or mellan aggregaten och maskhål kan 
den innehålla så mycket vatten att det inte 
finns någon luft till växternas rötter. Det 

gäller till exempel blålera och packad ler-
jord.

Det är viktigt att jorden innehåller bå-
de vatten och luft till växternas rötter. 
Växter har olika förmåga att klara av torka,  
näringsbrist och syrebrist. Därför är det vik-
tigt att veta vilken växt som klarar sig bra på 
den jord som finns på platsen. En sandjord 
innehåller i allmänhet lite vatten och näring 
men mycket luft, medan en lerjord oftast 
innehåller mycket vatten och näring medan 
luftmängden kan vara begränsad. 

NÄR EN JORD dräneras sänker man grund-
vattenytan. Åkermark är oftast dränerad 
för att få bättre odlingsegenskaper. I stä-
der dränerar man gator och byggnader 
och sänker ofta grundvattennivån betyd-
ligt djupare än på åkermark för att gatorna 

ska vara användbara även när det regnar 
och källare till hus ska vara torra. I stads 
ligt djupare än på åkermark för att na 

ska vara användbara även när det regnar  
och källare till hus ska vara torra. I  
stadsmiljö innebär det att grundvatten- 
nivån ofta ligger långt ner och jordarna 
blir torrare än ute i naturen där grundvat-
tennivån är högre. I bebyggd miljö finns 
fler faktorer som tillkommer. Människan 
har förändrat marken. Jorden kan vara 
omrörd, jord kan ha tagits bort från eller 
tillförts platsen. Detta gör att det kan fin-
nas olika lager och att variationen av jor-
dens sammansättning även i sidled kan va-

HUR JORDPARTIKLARNA ÄR ordnade i för-
hållande till varandra kallas struktur. En 
sandjord består av korn som inte är bund-
na till varandra utan ligger ett och ett. En 
sådan jord har mycket mindre benägenhet 

att packas och skadorna blir inte så på-
tagliga. Jorden består huvudsakligen 

av en porstorlek. Även om jorden 
är packad är porerna så stora att 

vatten kan rinna igenom jor-
den och det finns tillräckligt 

med luft för växtrötterna.
När jordpartiklarna 

är bundna till var- 
andra i klumpar kal- 

las det aggregat-
struktur. En så- 
dan jord innehål- 
ler  ol ika por- 
storlekar. För att  
en ler jord ska  
innehålla tillräck-
ligt med luft är 

de stora porerna mellan aggregaten mycket 
viktiga. Maskhål är stora porer och därmed 
är de också viktiga i en lerjord.

I lerjord bildas aggregat för att lerpartik-
larna har laddningar som dras till varand- 
ra. Mull har också den egenskapen och då 
mullhalten är hög kan aggregat bildas även 
i en sandjord. Tjäle och torka hjälper ock-
så lerjord att få aggregat och därmed struk-
tur. Torka bildar de vertikala sprickorna och 
tjäle de horisontella sprickorna. Många har 
sett sprickor i lerjordar på sommaren när det 
är torrt. Markens biologiska liv är viktigt för 
markens struktur. Det gör jorden mer porös 
och gör aggregaten mer stabila och starka, så 
att de tål yttre påverkan bättre.

DET ÄR PORERNA mellan aggregat som blir 
för små när en lerjord packas. Bristen på sto-
ra porer leder till att regn inte kan rinna ige-
nom jorden tillräckligt snabbt. Då bildas det 
ofta vattenpölar ovanpå markytan vid ne-
derbörd och jorden är då mycket ogästvän-

lig ur växtsynpunkt. Många växter växer då-
ligt, får konstigt växtsätt eller dör. De vikti-
ga markorganismerna trivs inte heller då och 
strukturen blir sämre även på grund av att 
det biologiska livet i marken fungerar sämre.

SKADORNA KAN LÄKA med tiden men det 
kan ta många år. Det går att påskynda pro-
cessen genom att luckra så att vatten kan 
rinna igenom jorden – men det tar ändå tid 
innan jorden fungerar bra ur växtsynpunkt. 
Luckring med grävskopa är oftast det som 
fungerar bäst. Det bästa är om skadan inte 
uppkommer. I bygg- och anläggningssam-
manhang är packningsskador mycket van-
liga och det behövs kunskap och stor med-
vetenhet för att undvika skador. Då lerjord 
är en vanlig jordart i våra mest befolkade de-
lar är skador av packning ett problem, sär-
skilt i nybyggda områden som byggs på det 
som tidigare har varit åkermark. Körning på 
lerjord i byggsammanhang bör i möjligas-
te mån undvikas. Går det inte att undvika 

ra stor. Detta gör att det kan bli problem 
för vatten och luft att röra sig i jorden.

SYREBRIST I JORD kan bero på kornstorlek, 
porsystem och grundvattennivå men också 
på att det finns lager med avvikande porstor-
lek (kornstorlek). När lager av olika jord- 
arter med olika porsystem finns kan kon-
takten med grundvattnet brytas, det gäl-
ler både lager med packad jord (små po-
rer) och grovkornigare jord (stora porer).  
I fallet med små porer hindras vatten från 

att dräneras från jorden ner till grund-
vattnet och en ny tillfällig vattenyta bild-
as ovanpå det packade lagret. Det med-
för då brist på luft i jorden ovanför. När  
istället ett lager med större porer finns  
i jorden är de porerna nästan alltid  
luftfyllda. I jorden ovanför detta lager  
fungerar det på samma sätt som om  
det ligger en grundvattenyta där de  
luftfyllda porerna finns. Då orkar även 
stora porer i jorden ovanför lagret hål-
la kvar vatten och det är stor risk att för 

få porer innehåller luft. Detta fenomen 
använder man sig av när man gör golf- 
greener. 

En golfgreen av bra kvalitet görs ofta av 
grovkornig sand. För att de stora porerna 
i sanden ska kunna hålla kvar vatten läg-
ger man ett material med ännu större porer 
cirka 30 cm under sanden för att jorden ska 
kunna hålla kvar vatten. Det kallas häng-
ande grundvatten. Då kontakten med det 
riktiga grundvattnet är bruten kan det ock-
så bli mycket torrt i torra perioder.

Vikten av luft  
och vatten

Golfgreener görs ofta av grovkornig sand, under vilken  ett lager med ännu större porer läggs, för att sanden ska kunna hålla kvar vatten. Denna metod kallas hängande grundvatten. FOTO: ADOBE STOCK 

Struktur = hur jordpartiklarna är  ordnade sinsemellan
körning på jorden, är det bättre att köra på 
den blivande markytan, på matjord eller växt 
jord. Den ligger kvar överst och kan lättare 
läka dels för att den har en mullhalt, dels för 
att den blir mer utsatt för torka och tjäle. Det 
är också lättare att luckra den jord som ligger 
högst upp. Idag verkar det som det är stan-
dard att bana av all jord som innehåller orga-
niskt material. Det kan vara nödvändigt för 
att man ändrar på höjder men där ursprung-
lig markhöjd kommer att vara densamma är 
det onödigt. Man kan även lägga ut material 
som ger efter lite (tar upp trycket), till exem-
pel ett rejält lager bark- eller träflis eller kö-
ra på plåtar (fördelar trycket på större yta) för 
att minska skador.

DET ÄR MÅNGA nyblivna husägare som plan-
terar växter som dör på grund av att jorden 
är skadad. Det kan tyvärr ta många år inn-
an marken får tillräckligt bra struktur för att 
växterna ska överleva. Många tror att det är 
fel på växterna de köper. Även om luckring 

har gjorts behöver man välja växter som tål 
syrebrist tills jorden fungerar bättre. Det är 
viktigt att jorden är bevuxen så att jorden 
torkar och får sprickor med hjälp av växter-
nas vattenupptag. 

KLIPPT GRÄSMATTA FÖRBRUKAR mycket 
vatten och kan vara ett sätt att hjälpa jor- 
den att få struktur. Det finns träd och bus- 
kar som kan transportera syre till röt- 
terna till exempel i släktena Salix och Alnus.  

De har ofta aggressiva rötter och bör  
inte stå kvar i många år om det finns led- 
ningar som rötterna kan gå in i på platsen. 
Som trädgårdsägare med nybyggt hus på 
lerjord kan man även underlätta för växter-
na genom att göra upphöjda rabatter. 

Det är även viktigt att tillföra bra mat 
till daggmaskar, till exempel kompost eller 
löv. De hjälper till att läka jorden genom 
att göra maskhål. Tyvärr trivs de inte så bra 
på packad jord, så det tar tid.

Figur 4. Effekterna av inblandning av sand i lera. FIgur av Johan Slagstedt, ur boken Träd i urbana  
miljöer, av Johan Slagstedt och Henrik Sjöman.  
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EN JORD MED aggregatstruk-
tur är beroende av biologiskt  
liv för att fungera riktigt  
bra för växterna. Dagg-
maskarna är mycket viktiga  
för strukturen på lerjor- 
dar. De gör även gång-
ar som underlättar luftut- 
bytet mellan jord och luf- 
ten ovanför samt att vat- 
ten snabbt kan rinna bort  
från jorden i dessa gångar.  
De mindre markorganis-
merna ser vi inte men de är 
också mycket viktiga för att 
en jord ska fungera bra för växterna. 
Markorganismerna behöver något att 
livnära sig på och många av dem lever 
av organiskt material.  I skogen finns 
ett förnalager med organiskt material 
som löv och döda växter på markytan, 
i skötta miljöer städas detta ofta bort. 
Då behöver det ersättas med annat or-
ganiskt material till exempel kompost. 
Många anser att det ser mindre skrä-
pigt ut. 

DET ORGANISKA MATERIALET får bäst ef-
fekt på strukturen när det är rela-
tivt näringsrikt som till exempel löv-  
eller trädgårdskompost. Tillförsel av or-

ganiskt material gynnar markorganis-
merna och därmed även växtligheten. 
Det är också ett tillskott av näringsäm-
nen samt ökar jordens förmåga att hål-
la kvar vatten och näring. Torv funge-
rar inte så bra i detta sammanhang ef-
tersom det är näringsfattigt och där-
med inte bra ”mat” till markorganis-
merna.

För att gynna strukturen och det 
biologiska livet bör en markyta va-
ra bevuxen. Det blir ett hållbarare sys-
tem som behöver mindre underhåll ur 
marksynpunkt. Ta bort så lite organiskt 
material som möjligt från platsen. Om 
det organiska materialet finfördelas ser 
det mindre skräpigt ut. 

ORGANISKT MATERIAL I en eller annan 
form är en pålitlig form av jordförbätt-
ring men innebär också ett underhåll. 
Det handlar om att underhålla det bio-
logiska livet och ”mata maskarna”.

Man hör ibland att tillförsel av grovt 
material som sand och grus kan förbätt-
ra stukturen i en lerjord. Jag anser att 
det är en riktig tankevurpa man då gör. 
Sand och grus är material som är väl- 
dränerade, det vill säga det finns stora 
porer mellan partiklarna. Vad händer 
med porerna när man blandar det med 
finkornigare material? De fylls med fina-
re material och därmed har man armerat 
den finkornigare jorden och försvårar 
sprickbildningen i den. När man blan-
dar olika material förstörs den struk-
tur som finns. Resultatet är troligtvis 
en betydligt kompaktare jord med säm-
re struktur. Risken för att jordens stora 
porer minskar i antal är stor. Då försäm-
ras jordens förmåga för vatten att rinna 
igenom och risken för syrebrist ökar.

BLANDAR MAN SAMTIDIGT in grovt ma-
terial och organiskt material kan en för-
bättring av jordens egenskaper bli resul-
tatet men vartefter det organiska materi-
alet bryts ner märks de negativa effek-
terna av det grovkorniga materialet. Det 
kan fungera men kräver då regelbunden 
tillförsel av organiskt material.

Biokol kan vara ett sätt att få stabila-
re mullhalt. Biokol är en produkt som 
framställs när organiskt material förko-
las utan tillgång på syre. Det är sam-
ma metod som i de gamla kolmilorna. 
Det är ofta trä men kan även vara an-
nat organiskt material till exempel halm. 
Biokol kan ha mycket olika egenskaper 
beroende på ursprung och temperatur 
vid förkolningen. Idag är det brist på 
kunskap om detta, men både lyckade 
och misslyckade försök har gjorts med 
att blanda in biokol i jord.

NÄRINGSINNEHÅLL OCH PH beror på 
vilka mineral som ingår i jorden. 
Kornstorlek, organiskt innehåll och 
kvalitet har stor betydelse. Då jor-
den innehåller kalk är pH högt (pH 7  
och högre) och då jorden innehåll-
er material från berggrund som gnejs 
och granit är pH-värdet lågt (pH 6 
och lägre). Vad som har vuxit på jor-
den under tidernas lopp har också på-
verkat pH-värde och näringsinne-
håll. Barrskog sänker efter många år 
pH medan de flesta lövträd inte påver-
kar pH i samma utsträckning. En jord 
med lågt pH har svårare att hålla kvar 
näring än en jord med neutralt pH 
(runt 7). Med tillsats av kalk kan man 

höja pH-värdet. En sänkning av pH- 
värde är inte att rekommendera men 
kan göras om man tillför svavel eller  
syra. pH kommer med tiden att sjunka 
vid upprepad tillförsel av organiskt ma-
terial med lågt pH. 

Näring hålls främst kvar med hjälp 
av elektriska laddningar. Där påverkar  
den specifika ytan en hel del, men 
organiskt material kan, beroende  
på kvalitet, innehålla betydligt fler  
laddningar än mineralmaterial. En  
grovkornig jord behöver en bra mull-
halt för att innehålla och kunna hål-
la kvar näring medan en finkornig jord 
(lerjord) kan vara näringsrik och nä-
ringshållande även utan mullhalt.

ALLTFÖR OFTA ANVÄNDS tillverkade jordar 
utan större eftertanke. En tillverkad jord 
är material som kommer från en annan 
plats och har transporterats långa sträck-
or. Materialet kan komma från en täkt som 
ger ”sår” i naturen. Om jorden kornstor-
leksmässigt inte liknar jorden på platsen 
kan det bildas olika lager som stör markens 
transporter av vatten och luft. 

I växtjord består det organiska materi-
alet ofta av högmossetorv som är myck-
et näringsfattig. Volymen av det organis-
ka materialet minskar snabbt då det bryts 
ner. Då en volym organiskt material vä-
ger mycket mindre än samma volym mi-
neralmaterial och mullhalt räknas i vikt-% 
är det organiska materialet en mycket stor 
del av volymen trots att det bara är någ-

ra procent av jordens vikt (se figur 5 ned-
an). Problemen som uppstår är att mark-
ytan sjunker, jordens vattenhållande och 
näringshållande egenskaper minskar i takt 
med att mullhalten sjunker. Om inte jor-
den underhålls med stor tillförsel av orga-
niskt material märks förändringarna efter 
3–5 år. Stor bimassaproduktion på plat-
sen med hjälp av gödsling och bevattning 
fungerar också, förutsatt att huvuddelen 
av den producerade biomassan är kvar på 
platsen. 

KONSEKVENSEN AV ATT använda en tillver-
kad växtjord med 10 procent mullhalt, kan 
bli att växtjordens volym minskar upp till 
50 procent på cirka fem års sikt. Tänk att 
400 mm jord har minskat till omkring 200 

mm. Vill det sig illa kan växternas rotsys-
tem då hamna delvis ovanför den nya mark- 
ytan.

De tillverkade jordarna fungerar bäst till 
rabatter med annueller eller perenner med 
hög skötselnivå. I andra typer av plante-
ringar kan man använda sig av tunna la-
ger av tillverkad växtjord och låg mullhalt 
för att minska problemen med att mark-
ytan sjunker.

DET TAR LÅNG tid och med stor tillförsel av 
organiskt material innan en tillverkad jord 
får en stabil mullhalt och fungerar på sam-
ma sätt som en naturlig jord (se figur 6 
ovan). Naturliga jordar har haft tusentals 
år på sig att utvecklas tillsammans med kli-
mat och vegetation. 

Jordförbättring

Biologiskt liv behövs

Hur pH-värdet 
påverkas 

Figur 6. Konstruerade jordar är ofta en blandning av olika material och är inte den helhet som naturliga jordar är. Bilden visar en tillverkad jord där 
man ser hur sand, torv och lerklumpar ligger var för sig.   FOTO: JOHAN SLAGSTEDT

Figur 5. Jämförelse av 
mullhalt viktprocent 
och volymprocent. 
Mullhalt mäts i vikt-
procent. Då organiskt 
material är lätt jämfört 
med mineralmaterial 
blir volymandelen stor.

Risker med tillverkade jordar

Mullhalt, vikt-%

3 %     5 %         8 %          10 %

Vol-%

Att blåsa in löv i planteringarna är ett bra sätt att bli av med 
löven, samtidigt som detta främjar det biologiska livet i jor-
den.  FOTO: JOHAN SLAGSTEDT
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VIII

I JORD SOM ligger på hög en längre tid kan syrefattiga för-
hållanden uppstå. Då kan nedbrytningsprodukter som 
är ohälsosamma för växter bildas. I lerjord kan dessutom 
strukturen förstöras om den ligger på stor hög. Lerjord bör 
helst läggas på hög som en lite lägre ”limpa”. Det är vik-
tigt att även vid högläggning minska risken för packnings- 
skador. Undvik onödig körning på upplaget. 

Ogräs kan frodas på upplag. Passa gärna på och bekäm-
pa eventuellt rotogräs och ta bort fröogräs innan det fröar 
av sig. Ett sätt att minska ogräsproblemet är att täcka upp-
laget eller att ha det under tak.

Jorden bör läggas ut på plats och förberedas några 
veckor innan det är dags för plantering eller sådd. Om det 
är jord med låg organisk halt eller lerjord som har blivit li-
te förstörd i strukturen kan med fördel organiskt material 
tillsättas, till exempel trädgårdskompost.
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TIPS:
Då jord finns på platsen,  

fundera alltid på om den  
ursprungliga jorden är an-

vändbar. Om jorden kan tas 
tillvara och läggas åt sidan  

under byggtiden är ofta  
mycket vunnet både ur 

växt- och hållbarhetssyn-
punkt, inte minst om trans-
porterna räknas med. Om 
det går att spara områden  
där marken inte körs på 

är också en stor fördel för 
kommande växtlighet,  

speciellt om det är lerjord.

!
Att hantera 
och förvara jord
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