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Trädgårdsmässan

Odlaren har ju tidigare skrivit om stenmjöl och presenterat 

produkter som finns att tillgå i Sverige. På trädgårdsmässan i 

Stockholm i april träffade vi på ytterligare en aktör på området, som 

har en intressant produkt. Det är Håkan Andersson på Mälaröarna 

som säljer ett stenmjöl gjort på basalt från Island. Detta stenmjöl 

har också testats med entydigt positiva resultat i försök.

Håkan Anderssons farfar var mycket trädgårdsintresserad och  

använde borrkax, dvs. stenmjöl som blev när man borrade brunn. 

Det hade han i sin tur lärt från sin far som var trädgårdsmästare. 

När Håkan gick en 40-veckors trädgårdsutbildning på Säbyholm 

hade han detta i bakhuvudet och efter slutförd kurs så startade han 

sin firma som handlar med ett extra finmalt stenmjöl som snabbt 

blir växttillgängligt.

Håkans väg till företagare i trädgårdsbranschen har inte varit 

spikrak. Han gick visserligen lantbruksgymnasium i yngre dagar, 

men sedan valde han livsmedelsbanan och jobbade 11 år som char-

kuterist och köttmästare. Trädgårdsintresset har dock hela tiden 

funnits där parallellt och för något år sedan tog alltså Håkan beslu-

tet att satsa på trädgård.

Eftersom livsmedelskvalitet stått i centrum för Håkan så har 

ekologisk odling hela tiden också varit självklart för honom och 

under studietiden fördjupade han sig också i gröngödsling med balj-

växter. Håkan ser stenmjöl och gröngödsling som två viktiga och 

kompletterande grunder för en frisk och vital jord som ska kunna 

frambringa hälsosamma livsmedel. Han betonar att stenmjölet inte 

är allena saliggörande utan att humusen är lika viktig, men tillsam-

mans så skapar de något som är större än summan av delarna.

I praktisk odling och i vissa försök har man också fått indikatio-

ner på att kväve samlas ur luften av frilevande kvävefixerare som 

tydligen stimuleras av en mineralrik miljö. Men det krävs alltså ett 

rikt mikroliv och därmed rikligt med organiskt material för att 

kunna få dessa effekter menar Håkan.

Håkans stenmjöl kommer alltså från vulkaniska bergarter på 

Island. Till Sverige kommer det i form av grövre sand och det är före-

taget Bara Mineraler i Skåne som importerar. De mal sedan ner san-

den till ett fint mjöl för att det ska bli lätt tillgängligt för växterna. 

Att det fungerar har visats i försök som utförts av den i plantskole-

kretsar kände konsulten Lars Rudin. 

Han visade att växter som odlats i torvmull som berikats med 

detta finmalda stenmjöl både fick en klart påvisbar bättre tillväxt 

och att de höll sig mycket friskare. Den rika tillgången på kisel och 

många andra mineraler gav växterna kraftiga, mörkgröna blad som 

stod emot svampangrepp mycket bättre än det obehandlade ledet. 

Även ett visst skydd mot bladlöss kunde påvisas samt bättre vindtå-

lighet. Man provade bland annat stenmjölet till krusbär, svarta vin-

bär, häggmispel, schersmin och rosentry. Även perenner som rid-

darsporrar, akleja och gentiana svarade bra på stenmjölet. Till den 

gödslade torven tillsatte man 10 kg stenmjöl per kubikmeter, men 

man spekulerar i att de goda effekterna skulle kunna förbättras 

ytterligare vid ännu högre iblandning.

För användning i trädgården rekommenderar Håkan 0,5 

kg/kvadratmeter som en grundgiva, då har man en tydlig effekt 

och den sitter i i flera år, man kan sedan komplettera med en min-

dre giva efter något år. 

Håkan har i sin verksamhet även nytta av den konstskola han 

gick för några år sedan. Han har nämligen själv designat kartonger-

na som han packar i den egenhändigt konstruerade packmaskinen. 

Eftersom Bara Mineraler inte själva sysslar med minutförsäljning 

utan enbart riktar sig till jordföretag och yrkesodlare så är de glada 

över att Håkan riktar in sig på minutmarknaden med stenmjölet i 

mindre förpackningar.

Lars Forslin

Stenmjöl i minut

Trädgårdskonsulten Lars Rudins försök visar mycket goda resultat med 

stenmjöl i torvsubstrat när man odlar i kruka. Tillväxten och motstånds-

kraften ökade. Överst svarta vinbär, underst häggmispel.

Håkan i sin monter på trädgårdsmässan.

Odlaren i mässvimlet
I mitten av april ägde trädgårdsmässan i Stockholm rum och 

Fobo deltog som vanligt under ledning av förbundssekreterare 

Sven-Åke Svenson, men även flera andra hjälpte till. Vi hade lite 

nytt utställningsmaterial i form av affischer, men även särtryck från 

Odlaren, som väckte stort intresse. Odlaren självt var många intres-

serade av och ett femtiotal löste medlemskap till mässpris. 

Odlarens redaktörer deltog också, men satsade kanske mest på 

att gå runt och knyta kontakter med andra FOR-föreningar och att 

snappa upp information om vad som rör sig. Här kommer några 

snapshots från våra upplevelser och sammanträffanden på mässan.

Text & foto: Lars Forslin

Anja Vogt från Greenfoot hade tagit med sig sina hushållssopor(!). Det var 

dock lite speciella sopor eftersom de var komposterade med Effektiva 

Mikroorganismer. Sven-Åke Svensson luktar nyfiket i hinken och kan kon-

statera att det luktade ungefär som mjölksyrade morötter.

Börje Remstam gjorde reklam för sin bok och fångade in många männi-

skor till montern där en enkel tipsrunda kunde fyllas i och priser var 20 ex 

av boken, som Börje skänkt.

Lars Ångström från Wiksunds Trädgård kom till Fobos monter och hälsade 

på. Han och Odlarens redaktör Karin Jansson tittar nöjt på särtrycket om 

stenmjöl.

Fobo har mycket gemensamt med biodynamikerna och det finns mycket 

att prata om. Här samtalar Karin med Moa Larsson Sundgren i BF:s monter.

Lasse Helander berättade om uppropet mot GMO som man nyligen dragit 

igång. Här i engagerat samspråk med John Gerhard, vd för Ekolådan.
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