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Stormossens trädgårdsjord-varudeklaration 
 

 
Typnamn Kompostjord 
 
Handelsnamn Stormossens Trädgårdsjord 
 
Tillverkare Ab Stormossen Oy 
 Stormossvägen 56 

66530 Kvevlax 
 

 
Råmaterial och Rötat bioavfall komposteras med flisat  
framställningssätt ris och trädgårdsavfall. Blandningen komposteras tills komposten kan konstateras vara 

mogen enligt den testmetod som angivits av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. 
Komposten blandas med sand och stendamm och därefter siktas den. Den slutliga 
produkten består av ca 63 % jordförbättringskompost (Stormossens 
jordförbättringskompost, FIB389-00563/2008NA), 24 % sand, 12 % torv samt 1 % kalk. 

  
Förpackningsstorlek Produkten säljs i lösvikt. 

 
pH  7,6 
 
Volymvikt (g/l) (kg/m3) 703 
 
Fukthalt  41 
 
Ledningstal (mS/m) 73 
 
Organiskt innehåll (% ts) 19,5 
 

 
Totalkväve (N)   3 400 g/m3   
Vattenlösligt kväve (N)   380 g/m3    
Vattenlöslig   13 g/m3   
ammoniumkväve (NH4N)    
Total fosfor (P)  3 400 g/m3    
Vattenlöslig fosfor (P)  170 g/m3    
Totalt kalium (K)     2 940 g/m3   
Vattenlösligt kalium (K)     828 g/m3    
 
 
 
    



 
 

 

Gränsvärde 
Arsen (As)   4 mg/kg ts 40 mg/kg ts  
Kvicksilver (Hg)   0,05 mg/kg ts 1,0 mg/kg ts  
Kadmium (Cd)   0,21 mg/kg ts 1,5 mg/kg ts  
Krom (Cr)   39 mg/kg ts 300 mg/kg ts  
Koppar (Cu)   38 mg/kg ts 600 mg/kg ts  
Bly (Pb)   14 mg/kg ts 100 mg/kg ts   
Nickel (Ni)   20 mg/kg ts 100 mg/kg ts   
Zink (Zn)   170 mg/kg ts 1500 mg/kg ts   
 
 ts=torrsubstans 
 
Partikelstorlek  Siktat, 0-10 mm 
 
Produkten innehåller ogräs och små orenheter. 
 
Användningsområde Används för anläggning av grönområden, för anläggande av trädgårdsland eller till 

jordförbättring i trädgårdslandet.  
  
Bruksanvisning Vid anläggandet av ny gräsmatta bör mullagret vara minst 15 cm och vid 

anläggandet av färdig gräsmatta (rullgräsmatta) bör mullagret vara minst 20 cm.  
När man planterar prydnadsbuskar och perenner bör mullagret vara minst 30-40 
cm och vid plantering av träd rekommenderas att man blandar jorden från 
planteringsgropen med kompostjorden i förhållande 1:1. Vid anläggandet av 
trädgårdsland, bred ut ett lager på minst 30 cm. För jordförbättring, mylla ner ett 
lager på ca 10 cm. 

 
 

Gödselmedel och jordförbättringsmedel med animaliskt ursprung/  
produktionsdjur får släppas till området tidigast 21 dygn efter att produkten 
spridits på marken. 

 
 


