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Sammanfattning 
 
Studien förklarar vad terra preta är och hur man med enkla medel kan använda sig av terra 
preta i sin fritidsodling. Studien baseras på litteraturstudier men även genom ett studiebesök 
och egna praktiska experiment har jag fått ökad förståelse och kunskap om ämnet.  
Arbetet redovisar vad terra preta är ur historiskt perspektiv, dagens användning av terra 
preta och pågående forskning. I Resultatet presenteras två förslag med illustrationer och text 
på hur man kan tillverka biokol i pyrolysanläggningar. Därefter bearbetas frågeställningen hur 
man kan använda sig av biokol i sin odling. Syftet med arbetet är att underlätta för den som 
är intresserad av att odla med terra preta att få sammanställd information om hur man kan gå 
till väga praktiskt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: terra preta, biokol, pyrolys, förkolnat växtmaterial, svart jord, Amazonian dark 
earth 
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Inledning 
 
Så länge människan har tagit sina steg på jorden har vi också använt det som jorden har gett 
oss. Jorden har varit det som gett människan liv och en framtid. Beroende på vilken jord 
människan har haft under sina fötter så har hon använt den efter sina förutsättningar och 
behov. I regel har hon alltid gett tillbaka det som hon har lånat ifrån den. Under det senaste 
århundradet har människan utvecklat material och maskiner som har kapacitet att bruka 
stora arealer jord. Som resultat av detta har människan kunnat producera råvaror till stora 
befolkningsgrupper till ett lågt pris. Ett sådant exempel i dagsläget är de stora monokulturer 
som växer upp i Sydamerika. Där använder jordbrukarna sig av ett modernt svedjebruk, då 
de eldar upp regnskogen så att resterna av den uppeldade skogen ger näring till den annars 
näringsfattiga jorden. Näringen från askan räcker några år men med en så hög omsättning 
som det är i regnskogarna är jorden snart tömd på näringsämnen. Även om man skulle 
tillföra näringsämnen så är det i dagsläget mer lönsamt på kort sikt att bruka ny mark. Efter 
några år är jorden urlakad på näringsämnen och jordbrukarna måste använda nya arealer för 
att få lika lönsam avkastning som tidigare (Lehmann et al. 2003, s. 14; Möllersten et al. 
1992). Detta ger inte bara konsekvenser i förlorad biologisk mångfald från de artrika 
regnskogarna utan också en förlorad koldioxidsänka i form av en utarmad jord där det kan ta 
århundraden innan en primärskog har vuxit upp igen. 
Under mitten och slutet av 1800-talet kom de första skrivna upptäckterna av en ovanligt mörk 
jord i områden kring Amazonfloden som innehöll rikligt med näringsämnen och lämningar av 
tidigare människogrupper. I jorden fanns det stora mängder av förkolnat växtmaterial vilket 
gjorde den svart. Arkeologerna kallade denna jord för terra preta de índio som betyder 
”indianernas svarta jord” (Lehmann et al. 2003). Liksom dagens jordbrukare i Sydamerika 
använder sig av förkolnat växtmaterial gjorde de människogrupper som levde där för 2 000- 
500 år sedan likaså men på ett mer hållbart och näringsberikande sätt för jorden. Detta sätt 
att bruka jorden har intresserat forskare världen över och även mig. Förutom att de 
folkgrupper som levde i Amazonas på den tiden lyckades hålla jorden näringsrik så ser man i 
dagsläget möjligheter i att skapa en koldioxidsänka med hjälp av denna odlingsmetod. När 
jag hade läst en tidningsartikel om ”den svarta jorden” i odlingsförsök i Zambia på utarmade 
jordar (Nilsson 2009) och varit på studiebesök på Växhuset i Mobodarne där de gör 
odlingsförsök med att gräva ner förkolnat växtmaterial och även förespråkar det som en 
koldioxidsänka så ville jag veta mer. Efter förarbeten inom ämnet insåg jag att det var brist 
på lättfattlig information för den allmänt trädgårdsintresserade och att det saknades 
genomgripande beskrivningar om hur man går till väga när vill använda sig av denna 
odlingsmetod. Genom detta fann jag ett syfte och intresse för att skriva om vad terra preta de 
ínido är, var det kommer ifrån, hur det har använts och hur man själv kan använda denna 
metod. I denna uppsats kommer jag att använda mig av namnet terra preta som benämning 
för ”Indianernas svarta jord”.  
Oavsett om terra preta fungerar som en koldioxidsänka eller ger bättre odlingsresultat så vill 
jag göra det möjligt för fritidsodlaren att förstå vad terra preta är och hur man kan göra sin 
egen terra preta odling. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på och förstå vad terra preta är, sammanställa 
information om ämnet i en mer tillgänglig form för en trädgårdsintresserad allmänhet och 
beskriva hur en fritidsodlare kan använda sig av och tillverka terra preta i sin egen 
hemträdgård.  

 
Frågeställningar 
Hur kan en fritidsodlare göra sin egen terra preta?  
Hur kan en fritidsodlare använda sig av terra preta i sin odling? 
 
 
 

Metod  

 
Detta arbete kommer i största del att baseras på litteraturstudier och egna praktiska 
experiment. Även via samtal med personer och studiebesök på Växhuset1 som har 
erfarenhet av användning och tillverkning av terra preta hoppas jag kunna få reda på hur 
man i praktiken gör och använder sig av terra preta. 
 

Avgränsningar 
Jag kommer inte att fördjupa mig i om odlingsmetoden med terra preta är bättre eller sämre 
än andra odlingsmetoder eller om den fungerar som en koldioxidsänka eller inte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Växhuset i Mobodarne. Kretsloppshus som bl.a. odlar med biokol. Studiebesök 10 nov 2010 
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Bakgrund  
 

Terra preta, en jord från svunna tider 
Reseberättelser från Amazonas i mitten av 1500-talet beskriver samhällen med frodiga 
odlingar och stora befolkningsgrupper längs med Amazonfloden och dess bifloder. Dessa 
reseskildringar har förklarats som överdrifter eftersom jorden i regnskogen är näringsfattig 
och svårodlad och att det då skulle vara omöjligt att försörja större befolkningsgrupper i ett 
jordbrukssamhälle. Idag förklaras det dåtida jordbruket av terra preta som orsak till att jorden 
blev odlingsbar och i sin tur kunnat försörja större befolkningsgrupper (Lehmann et al. 2003).  
De första noteringarna om terra pretajorden gjorde geologen Charles F. Hartt 1865 och det 
kom fler rapporteringar i slutet av 1800-talet om denna mörka jord som verkar ha brukats av 
Amazonas befolkning under lång tid. Det noterades att jorden var till färgen svart och 
innehöll mängder av keramikskärvor (Lehmann et al. 2003, s. 22-23). Idag har man kunnat 
datera jordarna och de äldsta fynden av terra preta dateras till omkring 4 800 år f k. De flesta 
lämningar härstammar från 500 år f k. till 1 500 e k. (Lehmann et al. 2003, kap 3). Det har 
hittats terra pretajord som innehåller en stor del arkeologiska efterlämningar bestående av 
keramikskärvor men även jord utan dessa lämningar. Båda jordarna innehåller en hög halt 
av förkolnat växtmaterial och är rik på näringsämnen, jämfört med den omkringliggande 
jorden. Dessa två olika jordar har fått olika benämningar. Terra preta kallas den jord som är 
svart och innehållandes arkeologiska efterlämningar. Den tror man är en följd av människors 
levnadssätt och inte medvetet skapats av människan. Terra mulata kallas den mörkgrå/bruna 
jorden som inte innehåller några arkeologiska lämningar och som anses har skapats 
medvetet av människan. Gränsen mellan dessa två jordar är ibland vag och det finns 
fortfarande oklarheter om de två olika jordarna verkligen medvetet eller inte medvetet var 

tillverkad av människan (Lehmann et al. 2003, kap 5 & 6). 
 
I Japan och östra Asien har förkolnat växtmaterial används i risodlingar under lång tid. Där 
har kol tillverkats av skalet från riskornet, som blir en restprodukt när riset är skördat. Kolet 
blandades med exkrementer och efter att blandningen hade stått ett tag brukades den ner i 
jorden i syfte att berika jorden med näring (Ogawa & Okimori 2010).  
 
 
 

Kolet som norpar näringen 
Under mitten av 1990-talet blev intresset för terra preta större och sedan dess har det 
forskats mer kring terra preta. Utarmade jordar är ett problem på flera ställen i världen och 
det finns ett intresse att använda terra preta odling för att möjligen höja jordarnas fertilitet. 
Kolet benämns ofta som biokol när det används medvetet i dagens terra preta odlingar 
(Skytte af Sätra 2010). Den ursprungliga terra pretajorden från Amazonas innehåller 
restmaterial från människans bosättningar, spår av växtrester, djurrester, exkrementer, 
keramikskärvor och stora mängder förkolnat växtmaterial. Terra pretajorden är i kontrast till 
Amazonas naturliga jord näringsrik och vad som gör jorden mer näringsrik är kolet i 
kombination med kompostmaterial (Glaser et al. 2001). Kolet binder till sig näringsämnen 
från nedbrutna växt och djurrester. När näringen är bunden till kolet urlakas inte 
näringsämnena utan finns kvar i jorden under längre tid. Kolet bryts ner långsamt och under 
mineraliseringen så blir kolpartiklarna mindre och då blir det fler ytor som kan binda till sig 
näringsämnen (Glaser et al. 2001; Lehmann et al. 2003, s. 46; Mann 2002; Tennesen 2007). 
Kolet i sig innehåller inte någon större mängd näringsämnen utan det är när det blandas med 
kompost, urin eller exkrementer som kolet tar till sig näringsämnen och sedan blir en källa 
med näring som växterna kan använda sig av. Om kolet skulle blandas ner i jorden utan att 
först binda till sig näringsämnen så skulle de näringsämnen som redan finns i jorden bindas 
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till kolet. Det skulle bidra till att växterna till en början inte kan ta upp näringsämnena ur 
jorden (Laird 2008; Small 2010a2, Uppsala Universitet 2010a). 
Kolets porösa struktur verkar öka jordens vattenhållande förmåga i jordar som annars är 
genomsläppliga (Skytte af Sätra 2010; Lehmann et al. 2003; Hedvigsdotter 2010) och i vissa 
studier har man sett att den mikrobiella aktiviteten ökar i jordar berikade med förkolnat 
växtmaterial (Lehmann & Rondon 2006; Ogawa & Okimori 2010). Förmodligen varierar det 
mellan olika jordtyper hur den mikrobiella aktiviteten påverkas. Idag är det för lite forskat 
inom området för att kunna konstatera det generellt. 
De ursprungliga terra pretajordarna har ofta ett högre pH värde än omkringliggande jordar 
(Lehman et al. 2003, kap 6 & 8). Detta bidrar till bättre upptag av vissa näringsämnen. Vid för 
högt eller för lågt pH kan det hämma upptagning av näring och det optimala pH värdet i 
jordar för de flesta växter är kring 6-7 pH (Kvant & Palmstierna 2009).  
 
I Amazonas fuktiga och varma väderförhållanden blir jorden snabbt utarmad när man tar bort 
skogen för att skapa odlingsjord. I det tropiska klimatet har terra preta odling visat sig ge 
goda odlingsresultat i jämförelse med odling i de naturligt förekommande jordar som finns 
där (Lehmann & Rondon 2006; Lehmann et al. 2003, s. 78). Det verkar ge större skillnader i 
det tropiska klimatet mellan de olika odlingsmetoderna än i mer tempererade klimat och 
näringsrikare jordar (Laird 2008; Ogawa & Okimori 2010). Ännu återstår det forskning inom 
detta område som kan ge tydligare svar på om terra preta är en odlingsmetod som är värd 
att tillämpa med tanke på näringsinnehållet och den ökande vattenhållande förmågan. 
 
 
 

Tillverkning av förkolnat växtmaterial 
Den troligaste källan till kolet i den ursprungliga terra pretajorden är aska och kol från 
matlagning och uppvärmning. Kolet från svedjning av skogen och kolning av resterande 
rotdelar och stora stockar som inte brann upp helt vid en svedjning av skog verkar också 
vara en del av det förkolnade växtmaterialet i terra preta jordarna (Lehmann et al. 2003, kap 
3). Genom att tillverka kolet genom att mila det eller göra en pyrolys så tar man tillvara på 
mer av biomassan till skillnad från att förbränna det i öppen eld. I nästa stycke kommer jag 
att redogöra för hur den mest vanliga typen av traditionell skogskolning går till, en metod som 
har använts i Sverige i stor utsträckning, och hur en pyrolys för framställning av biokol går till. 

 
 
Traditionell skogskolning 

Skogskolning är en kolningsprocess där biomassan har reducerad kontakt med syre. 
Biomassan har direktkontakt med elden/glöden under processen. Det sker en ofullständig 
förbränning av biomassan och de flyktiga ämnena som avges ut i atmosfären under 
processen är kolmonoxid, väte, koldioxid, metan, kväve och vattenånga. Produkten av 
kolningen är träkol. (Small 2010a; Small 2010b; Ne 2010a; Adam 2009) 
 
 

                                                 
2
 Small 2010 är ett internetforum med fakta om odling med biokol. Det går inte att se vad och vem informationen 

kommer ifrån på sidan om man inte är medlem. I jämförelse med övriga källor som jag har använt mig av är 

deras material trovärdigt men dock ger de en okritisk bild av odling med biokol. Detta har jag reflekterat över i 

mitt användande av denna källa. 
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           Figur 1 
 

           Elden tänds i mitten av milan och luftintaget regleras genom draghål längs  
           milans botten. Rök avgår genom skorstenen via luftkanaler i milans botten. 
 
 

 
            Figur 2 
 

           Kolningsprocessen börjar vid tändningszonen och sprider sig sedan utåt tills all  
           ved är kolad. Genom luftregleringen via draghålen styr man kolningszonen och      
           temperaturen. När kolningszonen når draghålen är kolningsprocessen klar.
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Pyrolys  
Pyrolys för tillverkning av biokol är en kolningsprocess där biomassan är i en syrefri atmosfär 
och inte har kontakt med elden/glöden. En del av de flyktiga ämnen som avges under 
processen bränns upp och bidrar till att hetta upp biomassan som leder till förkolning. När 
alla flyktiga ämnen har avdunstat från biomassan är kolningen klar. De flyktiga ämnen som 
förbrukas vid en lyckad pyrolys är kolmonoxid, metan och väte. Produkten från en pyrolys av 
biomassa är biokol. (Small 2010b; Ne 2010b) 
 
 

 
Figur 3 

 
Tändning sker i övre delen av tändmassan 
och elden sprider sig nedåt som då 
samtidigt hettar upp biomassan i det inre 
kärlet. Röken avgår genom skorstenen. 
Vid ca 350 Co börjar biomassan avge 
gaser.    
 

 
Figur 4 

 

Gaserna pressas ut i botten av det mindre 
kärlet och antänds när de kommer i 
kontakt med eld. När alla gaser har 
avgetts från biomassan slocknar elden och 
kolningen är klar. 
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I dagsläget finns det pyrolysanläggningar där man har till syfte att utnyttja värmen från processen till 
matlagning eller uppvärmning. Ett exempel är Anila-spisen som är framtagen av Professor U.N. 
Ravikumar vid University of Mysore I Indien (International Biochar Initiative; Shackley och 
Rutherford 2010). 
 

 
 
 

 
              Figur 5. Anlia-spisen 
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Terra preta som en potentiell koldioxidsänka 
En del forskare anser att terra preta odling är ett sätt att binda koldioxid till marken och 
genom det minska mängden koldioxid i atmosfären (Lehmann 2007; Uppsala Universitet 
2010b). Istället för att elda upp biomassan eller låta biomassan förmultna, skall man kola 
den, gräva ner kolet och då binda det kol som fanns i biomassan till marken. Terra preta 
jordarna innehåller kol som har legat i marken i hundra till tusentals år och kolet anses vara 
stabilt (Lehmann 2007). Idag försöker man hitta sätt att göra biokol i stor skala för att dämpa 
klimatförändringarna och samtidigt bygga upp utarmade jordar. Kritiker menar att man än så 
länge inte vet hur kolet fungerar i olika jordar och klimat och att det är för tidigt att säga hur 
stabilt kolet är. De ser också risker i att göra biokol i stor skala då det kan skapa 
monokulturer och avskogning bara pga. biokolsframställning, vilket skulle vara 
kontraproduktivt (Uppsala Universitet 2010c; Ernsting & Smolker 2009). En annan aspekt av 
nackdelar kring biokolsframställning är utsläppen som pyrolysen ger, där jobbar innovatörer 
och företag idag med att hitta effektiva lösningar som ger minimalt med utsläpp. 
 

 

Dagens forskning om terra preta och biokol 
Idag görs studier med terra preta och biokol i flertal olika länder runt om i Världen.  
LUVAL, Uppsala Universitet har pågående forskningsprojekt i Sverige (Uppsala Universitet 
2010d). Cornell University, USA leder fältförsök i bl.a. USA, Colombia, Zambia och Kenya 
(Lehmann 2008). I Australien och Nya Zeeland pågår forskningsprojekt man kan läsa om på 
Australia and New Zealand biochar researches network hemsida (Australia and New 
Zealand biochar researches network). I Indien är bland annat Geoecology energy 
organisation med och utvecklar biokol-spisar (Reddy 2010). 
 
 
 

Resultat 
 

Tillverkning av biokol 
I detta stycke redovisas hur man kan göra biokol på två olika sätt. Jag kommer att visa två 
metoder som är möjliga att använda med inte alltför dyr eller komplicerad utrustning. Mycket 
av informationen i texten nedan angående pyrolysprocessen är från muntliga källor3. 
 
 

Pyrolys i liten skala 
Om man har tillgång till en kamin/öppen spis kan man göra en mini-pyrolys under den tiden 
man eldar i kaminen/den öppna spisen. Den lilla mängd biokol man får genom denna pyrolys 
kan ex. användas i blomkrukor. 
 
Materiel till mini-pyrolys 

 2 st. plåtburkar av stål utan lock, ej galvaniserade4. Den ena ska få plats i den andra.  
 Torr biomassa. Kan bestå av ved i mindre bitar, torra rester från trädgården ex. kvistar 

eller löv. 
 Ved till eldning i kaminen/öppna spisen 

 
 
 

                                                 
3
 Christian Hotchkiss, smed och metallarbetare. Kontinuerliga samtal under studietiden. 

   Ralf Palmpers, Växhuset. Studiebesök på Växhuset 10 nov 2010. 
4
 Galvanisering består av zink som avger giftiga gaser vid upphettning. Där för ska man inte använda 

galvaniserade kärl. 
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Nedan följer en bilddemonstration och beskrivning över förloppet. 
 
 

 
Figur 6                                     Figur 7                                        Figur 8 

 
Figur 6. Två plåtburkar av stål. Biomassan i exemplet är torr tall.  
Figur 7-8. Den mindre av de två plåtburkarna fylls med biomassan och stoppas upp och ner i 
den större plåtburken. 
 
 
 
 

 
   Figur 9                                         Figur 10                                     Figur 11 

 
 
Figur 9. Plåtburkarna med biomassa i ställs in i kaminen när elden är i full gång. 
Figur 10. Efter några minuter börjar gaser avges från biomassan. De trängs ut genom den 
öppna botten på den inre burken och antänds när de kommer i kontakt med eld/glöd.  
När alla gaser har avgetts från biomassan slutar det att ”brinna från burken” och kolningen är 
klar. För att vara helt säker på att gaserna är slut så kan man luta ner ovansidan på burken 
mot glöden/elden och om det antänds så finns det gaser kvar och man låter det brinna 
färdigt. Kolningsprocessen tar ca 15-20 min. 
Figur 11. När burkarna har svalnat helt kan man tömma ut innehållet och se resultatet. 
Biokol! 
 



 13 

Pyrolys i tunna 
Materiel till pyrolys i tunna 

 Två plåttunnor av stål, ej galvaniserade. De ena ska få plats i de andra. 
      En mindre tunna/plåtkärl, utan lock men övrigt lufttät. 
      En större tunna med lock och några hål i nedre delen av tunnan för luftintaget. Hål i   
      locket för skorsten. 

 1 m lång skorsten, minst 15 cm i diameter. Skorstenen ska sättas på locket till den yttre 
tunnan. 

 Torr biomassa till att fylla i den mindre tunnan. 
 Tändmassa till att fylla utrymmet mellan det inre och yttre kärlet. 

 
 
 

                    
Figur 12                                                                     Figur 13                   

                                    
Figur 12. Plåttunna av större modell med hål för luftintag. Hålen är utspridda runt den nedre 
delen av tunnan. Locket på tunnan har ett hål där skorstenen skall sättas. Hålet har en lite 
mindre diameter än skorstenens diameter. Skorstenen är av plåt och minst 1 m lång och 15 
cm i diameter. 
Figur 13. Plåttunna av mindre modell utan lock. Denna tunna ska passa i den större tunnan 
och avståndet som blir mellan dem bör vara minst 10 cm så att det går att fylla upp med 
tändmassa. Biomassa packas i tunnan.                              
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Figur 14                                                                     Figur 15 

 
Figur 14. Den mindre plåttunnan stoppas i den större med öppningen neråt. Mellanrummet 
mellan de två tunnorna packas med tändmassa upp till kanten av den mindre tunnan och 
eventuellt ovanpå. Tändmassan tänds runt hela ytan för att få en jämn eld runt den inre 
tunnan. 
Figur 15. När tändmassan är tänd sätts locket på den stora tunnan och skorstenen placeras 
över hålet på locket. 
 
Kolningsprocessen börjar när biomassan uppvärms till 350 C och gaserna börjar avges 
(Bason). När processen är i gång bör biomassan vara upphettad till 400-500 C för att få en 
bra förkolning. När alla gaser är frigjorda från biomassan är kolningsprocessen klar. Det tar 
mellan 2-5 timmar beroende på kärlets storlek (Hirst 2009). Töm tunnorna när de har kallnat 
och ha vatten i beredskap om kolet antänder. 
 
Materielen till denna typ av pyrolysanläggning kan vara svåra att hitta i en affär. Hos 
bilverkstäder eller bensinstationer kan det finnas överblivna oljefat som de vill bli av med. 
Mindre modeller av tunnor produceras inte i stor utsträckning idag. Man kan vända sig till 
plåtslagare eller metallarbetare som kan göra ett passande kärl. De kan även tillverka ett 
lämpligt skorstensrör. Pyrolys på detta sätt fungerar också i mindre plåtkärl, exempelvis två 
hinkar. 
 
Denna metod av pyrolys kan vara känslig för temperaturen utanför kärlen. Om det är kallt 
utanför kärlen så påverkar det tändmassans förmåga att hetta upp biomassan. Om man vill 
göra detta under vinterhalvåret så kan man isolera det yttre kärlet för att inte förlora värmen. 
Isoleringen kan förslagsvis bestå av eldfast tegel, eldfast fiberisolering eller en blandning av 
lera och perlitkulor. Det eldfasta teglet kallmuras intill det yttre kärlet. Murens nederdel måste 
ha glipor så att luft kan komma in i det yttre kärlet. Eldfast fiberisolering rullas runt det yttre 
kärlet och sätts fast med hjälp av hönsnät, stålvajer eller plåt. Där gäller samma som ovan att 
det måste finnas hål i isoleringen så att luft kan strömma in. Om man vill använda sig av lera 
och perlitkulor så måste man ha en tunn plåt som ett tredje kärl. Mellan den yttre plåten och 
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den stora tunnan fyller man mellanrummet med en blandning av lera och perlitkulor (Evans & 
Jackson 2006). Även där gäller det att ha hål så att luften kan strömma in. 
 
Om man vill bygga en permanent och tjusigare anläggning är ett alternativ att mura det yttre 
”kärlet” och ha en tunna som det inre kärlet (se illustration nedan). Det inre kärlet stoppas in i 
det yttre från sidan och inte från ovan som metoden där man använder två tunnor. Gaserna 
leds genom ett rör från ovansidan av det inre kärlet inunder sig själv. Genom hål i röret 
släpps gaserna ut och antänds under tunnan. Man börjar processen genom att tända en eld 
under det inre kärlet och sedan används gaserna för att fortsätta processen (Uppsala 
Universitet 2010e).  
 

 
 

 
            Figur 16. Förslag på permanent pyrolysanläggning. 
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Användning av biokol i odling 

Vad gäller brukandet av biokol i odling så har den litteratur som jag använt inte behandlat 
området så väl och inte gett tydliga riktlinjer. Det som finns beskrivet är riktlinjer på hur 
mycket kol per m2 som bör burkas ner samt att kolet måste dra till sig näringsämnen innan 
det brukas ner i jorden. Detta för att inte konkurrera med växterna om näringen (Mann 2002). 
Källor jag tagit del av som har hänvisningar ger enligt mig inte tydliga svar på varför man ska 
göra just så. Sedan tror jag att människor världen över har erfarenhet och kunskap om sin 
jord och användning av biokol som inte finns tillgänglig i skrift. Än så länge är detta ämne, 
enligt min uppfattning, ett område där var och en får testa sig fram och hitta vad som passar 
för det klimat man bor i och den jord man brukar. Om man inte har möjlighet att tillverka sitt 
eget biokol kan man använda vanligt grillkol. Men då bör man ha i åtanke att välja grillkol 
som man vet vilket skogsbruk det kommer ifrån. 
 
Biokolets fraktioner 
En rekommendation från Uppsala Universitets hemsida om biokol (Uppsala Universitet 
2010f) är att använda fraktioner mellan 3-15 mm. De skriver också att efter en tid så kommer 
kolbitarna att bli mindre genom nedbrytning och frostsprängning och att storleken eventuellt 
inte har någon betydelse. En mindre storlek gör att kolet blir lätthanterligt när man arbetar 
med jorden, vilket kan underlätta om man inte arbetar med maskiner i sin odling. Kolet får fler 
ytor som näringsämnen kan bindas till när det delas i mindre fraktioner (Glaser et al. 2001; 
Lehmann et al. 2003, s. 46; Mann 2002; Tennesen 2007). Detta ses som ett argument till att 
använda sig av mindre fraktioner.  
Att kolet fördelas över tiden till mindre delar och tar längre tid på sig att brytas ned kan vara 
ett argument till att använda större fraktioner biokol. Att använda större fraktioner förespråkas 
inom storskaligt brukande av biokol. Anledningen är att vid nedplöjning så dammar kolet om 
det är små fraktioner, vilket orsakar luftföroreningar (Ernsting & Smolker 2009; Small 2010b). 
På Växhuset i Mobodarne använder de kolet i den fraktion det blir efter att det är kolat, men 
med den porösa struktur som kolet har så faller det också sönder vid hantering. Kolets 
storlek beror självklart på vad som kolas men vid kolning av större ved så dyker frågan upp 
om vilken fraktion det bör vara. Inom detta område behövs vidare studier för att förstå om 
fraktionen på biokolet har någon betydelse i odlingssyfte. 
 
Preparera biokolet med näring 
Studier har visat att biokolet ska prepareras med näring innan det brukas ner i jorden. Detta 
på grund av att kolet binder till sig näringsämnen. Om det skulle brukas ner utan att ”matas” 
med näringsämnen så tar de näring från jorden och konkurrerar då med växterna om 
näringen (Laird 2008). Att blanda biokolet med kompost, urin eller brunnen gödsel är 
alternativ som kan fungera för en fritidsodlare som oftast har tillgång till något av dessa 
preparat. Hur lång tid kolet ska dra åt sig näringsämnen och vilken mängd näringspreparat till 
mängd biokol man bör använda har jag inte funnit entydiga svar på i behandlade källor. 
 
Mängden biokol per m2 

Enligt Uppsala Universitets hemsida om biokol så rekommenderas att minst 1 kg (ca 6 l) 
biokol tillsätts per m2 och som övre gräns inte mer än 8 kg per m2 (Uppsala Universitet 
2010f). På Växhuset använder de ca 5 kg (ca 30 l) biokol per m2, vilket även rekommenderas 
av Small (2010).  
 
Biokolet ner i jorden 

På Växhuset i Mobodarne har de odlingsbäddar där de myllar ner biokolet 1-2 dm och andra 
bäddar där de gräver ner kolet på flera olika djup. Det övre 30 cm av jordlagret är en viktig 
källa för näring för många växter vi odlar, utifrån det resonerar jag att kolet kan behandlas 
som kompost eller annan gödning som myllas ner. Det här är också ett område som behöver 
vidare studier.  
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Nedan följer ett exempel på hur man kan använda sig av biokol.  

 

 
Figur 17                                      Figur 18                                      Figur 19 
 
 
Figur 17-18. 1 del urin blandat med 4 delar vatten hälls i ett kärl tillsammans med kolet. Kolet 
ligger i vätskan tills det verkar mättat5. 
Figur 19. Överbliven vätska silas bort och kolet krossas till mindre fraktioner. 
Figur 20. Biokolet blandat med jord i blomkruka.  
                      
 
 
 

 
                                 Figur 20. Terra preta odling i liten skala. 

 
 
 

                                                 
5
 Detta är ett exempel för att illustrera tillvägagångssättet rent praktiskt. Data saknas om korrekt mängd 

urin/vatten man bör använda och om kolet är mättat med näringsämnen när det känns mättat med vätska. I 

exemplet låg kolet i vätskan ca 1 timme.  
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Diskussion  

 
Min avsikt med detta arbete var att underlätta för läsaren att få sammanfattad information om 
ämnet och ge den intresserade en möjlighet att kunna bruka och tillverka terra preta med 
enkla metoder. Detta syfte har jag försökt att uppfylla men inom vissa områden har det 
saknats data.  
Resultatet för denna studie visar bl.a. på metoder att tillverka biokol med enkla medel. Mitt 
mål var att förklara principen för hur en pyrolys fungerar och sedan ge förslag på material 
man kan använda sig av om man vill göra en själv. Jag testade att göra pyrolys i liten skala 
och det var väldigt bra för förståelsen av processen och beviset för mig att det teoretiska 
fungerar i praktiken. Pga. tidsramen och fördjupningen av detta arbete hade jag inte tid att 
redovisa fler konstruktioner för att göra biokol, vilket hade varit en önskan. Exempelvis 
biokolsanläggningar som hade fungerat som ett smycke i trädgården och inte bara som en 
praktisk lösning. Källorna jag har använt mig av angående biokolstillverkning tycker jag har 
varit enkla att förstå och relevanta. Dock har ordet pyrolys varit stundom förvirrande då det 
används brett. Pyrolys är själva processen och den används inte bara vid 
biokolsframställning. Jag har valt att beskriva pyrolys i sammanhang med 
biokolsframställning för det är vad som är relevant för mitt ämne. Efter att ha läst NE 
definition av pyrolys så kunde jag förstå skillnaden mellan biokols-pyrolys och traditionell 
skogskolning. En aspekt av biokol som jag i slutet av studietiden snuddade vid men inte 
hade tid att fördjupa mig i är att biokolets struktur blir olika beroende på kolningsprocessens 
temperatur. Detta är ett område som är högst relevant för brukning av biokol. Beroende på 
om kolet har ”rätt” struktur eller inte så förändras kolets funktion i jorden. Det verkar vara en 
av orsakerna till varför de flesta förespråkar pyrolys och inte traditionell kolmilning, där 
temperaturen kan vara svårare att kontrollera. Jag känner att det är ett viktigt område som 
jag hade önskat att fördjupa mig inom och redovisat i texten. 
Resultatet för Användning av biokol i odling anser jag inte gett svar på frågan jag ställde. 
Den huvudsakliga frågeställningen var Hur kan en fritidsodlare använda sig terra preta i sin 
odling? Inom det området har data saknats eller så har jag pga. av studiens omfattning inte 
hunnit djupdyka i alla delar. Det kan även finnas svar på frågan i litteratur som jag är 
ovetandes om. Två källor som jag tyvärr inte upptäckte i tid men som förmodligen besvarar 
många frågor, vill jag ändå nämna. En bok med titeln Biochar for environmental 
management: science and technology behandlar ämnet biokol i bl.a. klimat och 
odlingsaspekt. Den andra källan sammanfattar omfångsrik information om terra preta och 
användandet av biokol i odling är Biochar Farms hemsida http://biocharfarms.org/ [2010-12-
02]. Den rekommenderar jag intresserade att ta en närmare titt på. Men jag anser ändå att 
min studie och redovisning av området sammanfattar det man i stort sett vet idag om ämnet. 
Intressant hade varit att kontakta biokol odlare världen över och ta reda på de praktiska 
aspekterna av biokol i odling. Jag tror att många människor har erfarenhetsbaserad kunskap 
om ämnet men att den kanske inte är vetenskapligt grundad eller över huvud taget inte är 
möjlig att få tag på i skrift. Fortsatta studier krävs inom området hur biokol fungerar i olika 
jordar och klimat.  
Biokol som marktäckare är också ett område som hade varit intressant att se studier på. Idag 
är många intresserade av att täcka jorden i odlingar, dels för att bevara fukt och dels för den 
estetiska aspekten (Figur 21). I det sammanhanget hade det varit intressant att se om 
biokolet kan fungera både som näringskälla och fuktbevarande marktäckning med ett syfte 
att se vackert ut. Kol är svart och den svarta färgen tydliggör övriga färger för ögat, vilket jag 
kan tänka mig skulle ge vackra effekter i odling. Att undersöka om det går att kombinera 
dessa ev. effekter skulle vara intressant att få svar på. 
 
Varför jag först intresserades av detta ämne var för den tyngd det ändå har i historiskt 
perspektiv plus den nya tidens tyngd, vetenskapen. Att människor har av erfarenhet skapat 
hållbara odlingssystem som fungerat i århundraden och som idag har potential att användas 
för flera syften. De källor jag hittat har inte kunnat övertyga mig om terra preta är en positiv 

http://biocharfarms.org/
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eller negativ odlingsmetod generellt. Jag har valt att ha det som en avgränsning, även om 
det är en av de främsta anledningarna till varför man ev. ska använda terra preta som 
odlingsmetod. Samtidigt hoppas jag att någon tar vid det ämnet och redogör bredare och 
djupare för den forskning som finns inom området idag och forskning som kommer framöver. 
Eller rent av gör fler forskningsförsök. 
Vetenskapliga källor har funnits i begränsad omfattning om mitt ämne. Men det som har 
funnits är forum, privata hemsidor, organisationer och föreningar som jobbar med och ofta 
förespråkar odling med biokol. Där saknar jag ibland kritisk distans till ämnet. 
Denna odlingsmetod verkar fungera bra och jordförbättrande i Amazonas klimat och jag tror 
personligen att det kan lösa problem med utarmade jordar i liknande klimat, efter att ha tagit 
del av de källor jag använt i studien. Det som saknas idag inom forskning är hur terra preta 
odling kan påverka jordar i övriga klimat. Jag hoppas att mitt arbete är en början till att väcka 
människors intresse för att odla med biokol och undersöka denna metod i sin egen odling.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Figur 21. Estetisk användning av terra preta 
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