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Månadens profil
Månadens profil är Arvid 
Posse. Arvid är nyanställd 
på Biototal och kommer i 
första hand att ansvara för 
Svensk biogas biogödsel. 
Arvid är lantmästare från 
Västergötland och kommer i 
månadsskiftet januari/
februari ta över Ingrids 
telefonnummer (073 201 01 
25) men nås redan nu på 
arvid.posse@biototal.se

I månadens reportage berättar Per-Arne 
Mårstad på gården Mårsta i Kumla kom-
mun om hur han tänker kring biogödsel 
och framför allt när han anser att den 
gör som störst nytta. Han berättar även 
om hur han byggde brunn och hur brun-
nen utnyttjas idag. 

Reportaget finns att läsa under “I fokus” 
på vår startsida och under Pressmaterial 
och rapporter (i menyn till vänster på 
startsidan), här kan du även läsa våra 
gamla reportage och intressanta artiklar. 

Biogödsel ger bördiga gårdar

Gilla oss även på 
Facebook så får du 

Du hittar våra 
kontaktuppgifter och 
mer om oss på 
www.biototal.se

våra nyheter 
direkt i din 
feed. 

Linköpings stift och slamfrågan Hindersmässan i Örebro

Ammoniumsulfat

Besök oss i vår monter på Hindersmäs-
san i Örebro i slutet av januari. 

I höstas tog Linköpings stift ett beslut 
att i nya kontrakt skriva in ett villkor 
om förbud av slamspridning på kyrkans 
marker. LRF Östergötland, Hushålln-
ingssällskapet och Arrendatorsförenin-
gen bemötte detta och framförde slam-
frågans komplexitet och att ett generellt 
förbud eller villkor mot slam skulle 
utgöra en insnävning i brukningsrätten. 
För den som inte vill ha sin bruknings-
rätt inskränkt skulle en medelväg kunna 
vara att villkoret förhandlas om till att 
endast certifierat (REVAQ), eller på 
annat sätt kvalitetsgodkänt, avlopps-
slam får användas. LRF uppmanar des-
sutom varje arrendator som omtecknar 
eller nytecknar ett kontrakt att ta en 
diskussion och förhandling utifrån sina 
egna ställningstaganden i frågan och 
inte skriva på rakt av!

Har du frågor om detta, kontakta din 
lokala LRF-avdelning. 

Ammoniumsulfat är ett bra och billigt 
kväve- och svavelgödselmedel som 
passar utmärkt att spetsa biogödsel eller 
stallgödsel med. Kontakta oss för mer 
information!


