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Välkommen Dag von Bothmer

Gilla oss även på Facebook så får 
du våra nyheter direkt i din feed. 

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

Biototals gårdslager

Ny organisation i Biototal

För dig som är intresserad av certifierat  
slam i din växtodling finns det en möj-
lighet att lägga upp ett gårdslager direkt 
i anslutning till din aktuella areal. På det 
här sättet minimeras transporter och ex-
tra omlastningar undviks. Du har slam-
met nära till hands och kan därför sprida 
när förutsättningarna är optimala.

Slammet är avvattnat och i försök som 
vi har utfört både under 2008-2010 och 
2011-2012 så har inget lakvatten kon-
staterats. Dessutom täcks slamlagret 
med plast för att hindra nederbörd att nå 
slammet och därmed sker det inte heller 
någon avrinning av vattnet. Plasten gör 
dessutom att lagret blir så gott som luk-
tfritt. 

Om slammet är REVAQ-certifierat ligger 
det i gårdslager i minst sex månader för 
att hygieniseras. Salmonellaprover tas 
av oss i nära anslutning till spridningstid-
punkten. 

Är du intresserad av att lägga upp ett 
gårdslager, kontakta kundansvarig på 
Biototal, eller gå in på www.biototal.se/
kontakt för att se vem som är verksam i 
ditt område. 

Sedan 1 mars har vi på Biototal delat in 
oss i regioner; Öst (med huvudkontoret 
Linköping), Nord och Väst. Varje region 
har en regionchef och ett antal kundans-
variga. Se mer på 
www.biototal.se/kontakt.

Sedan 1 mars har 
Biototal en ny me-
darbetare i Region 
Nord; Dag von 
Bothmer. Dag kom-
mer från en gård i 
Sörmland och har 
sedan lantmästa-
rutbildningen inne-
haft olika tjänster 
på stora lantbruk. 
Sedan år 2000 
driver han och en Aktuell insiktsmätning

Många kommuner (nästan 200) gör nu en 
insiktsmätning bland de företag som haft 
ett myndighetsärende under 2012. Vi vill 
uppmärksamma detta och uppskattar om 
du som fått enkäten, tar dig tid att fylla i 
den och därmed ge värdefull feedback på 
kommunens arbete med miljö och hälsa. 

Biototols interna målsättning är att arbe-
ta för ett fungerande kretslopp; både för 
kommunen och praktiskt för den enskilde 
lantbrukaren. Det ska som lantbrukare 
vara ”lätt att göra rätt”!

kollega en gård med slaktkycklingar och 
växtodling i Malmköping. Dag är gift, 
har tre söner och ägnar gärna fritiden 
åt resor, motorsport och jakt. Dag utgår 
från Malmköping och tar hand om både 
slam- och biogödselkunder i Sörmland. 
Kontakta Dag! tel: 070-655 17 74. 


