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Nytt år Nya möjligheter
Det har varit ett mycket speciellt år som präglats av pandemin för både oss på Econova och hela vår
omvärld. För oss sätter pandemin fingret på att världen behöver en omställning till en mer hållbar planet.
Mitt i allt elände känner vi oss stärkta av den otroliga flexibilitet och anpassningsförmåga som inte bara
vi på Econova visat, utan en hel värld. Det lovar gott för den hållbara utvecklingen!

Från jungfruliga till cirkulära råvaror

Econovas verksamhet medför idag användning av jungfruliga
råvaror genom både jordtillverkning, konstruktion, försäljning
av trädgårdsprodukter och i den dagliga verksamheten. Inom
alla områden finns specifika utmaningar och vi behöver arbeta
brett för att uppnå målet om förnybar och cirkulär
råvaruanvändning.
Tillverkning av jordprodukter sker traditionellt genom uttag av
ett antal olika jungfruliga råvaror, främst torv, sand, lera, kalk
och mineralgödsel. Inom Econova arbetar vi målinriktat för att
ta fram framtidens cirkulära odlingssubstrat och redan idag
ersätter vi återvunna råvaror i delar av vårt tidigare behov av
jungfruliga råvaror.
En nyhet som tillkommit under året är en återvunnen sand
som till att börja med används i våra jordar på vår
produktionsanläggning Järle utanför Örebro. Genom vårt
samarbete med ett lokalt vindkraftsgjuteri med stora mängder
överskottssand kan vi halvera vår användning av ny utvunnen
sand i jordarna.

”Vi är dom som älskar
att så, odla, se det
gro och växa”

Econova Garden
– för trädgårdsälskare och proffs

Econova Garden producerar och säljer jord- och
trädgårdsprodukter till både konsumentmarknaden och
proffs. Med varumärket Weibulls i spetsen har vi ett brett
sortiment för det mesta inom odling. Vi har en tydlig målsättning
och investerar för att ta en ledande position inom hållbarhet
på vår marknad som omfattar upplevelser inom odling,
trädgård och gröna ytor.
Nu siktar vi framåt och tar sikte på att ytterligare stärka våra
hållbara affärer tillsammans under 2021/2022. Vi kommer att
fokusera på återvinning i flera former; öka andelen återvunnet
material i våra förpackningar, återvinna fler produkter och öka
andelen återvunna råvaror i våra jordar.
Vi ser fram emot en bra säsong och ett bra samarbete.
Martin Ringborg
Försäljningschef Proffs & Anläggning

”Vi är dom som har
fingrarna i jorden och
våra egenodlade
grönsaker på
borden”
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ARBETEN VI ÄR STOLTA ÖVER

Tillsammans skapar vi
miljöer att trivas i

På uppdrag av NCC
levererade vi på Weibulls
kvalitetsjord och andra
produkter till olika typer av
växtbäddar i projektet Inre
Hamnen, Norrköping.

Trygglek är en stor kund till
oss där vi samarbetat i
många projekt. Ett av dem är
Solursparken i Järfälla som är
färdigställt. Leveransen
innefattade stora volymer av
kolmakadam.
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Vårt
jordsortiment
Vi har ett brett utbud av jordprodukter i lösvikt. Ladda gärna ned
våra produktblad på vår hemsida för att ta del av produktfakta,
användningsområden samt tips och råd!

Kontakta våra säljare!

Innesälj Åby
Tele. nr.: 011-36 81 65
proffs.weibulls.com • econova.se
6
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Kvalitet
Samtliga AMA-produkter under varumärket Weibulls är analyserade enligt AL-metoden.

Analyser uppvisas gärna på begäran. Allt ingående material är
analyserat för att säkerställa att produkten klarar Naturvårdsverkets
föreskrifter för känslig markanvändning, KM.
AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning) är ett referensverk för
att upprätta tekniska beskrivningar för utförandeentreprenader. Det
underlättar för branschen att använda samma språk och begrepp
samt ger en säkrare och tydligare kvalitet i byggprocessen.
Våra produkter som är tillverkade enligt AMA är för entreprenadoch byggbolag som har krav på analyserad kvalitetsjord.
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AMA-jord

Våra AMA jordar är tillverkade för att klara kraven enligt AMA anläggning. AMA är en
förkortning av Allmän material- och arbetsbeskrivning. Dessa jordar har riktvärden om
tillexempel kornfördelning och mullhalt.

ART.NR: 727 300

Växtjord Gräs
Växtjord Gräs är tillverkad för att motsvara AMA 20 – Växtjord
A gällande kraven för gräsytor. Innehållet av lera är anpassat
för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är
relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå
och in sätta sig/sjuka ihop i efterhand.
Växtjord Gräs har en volymvikt på ca.
1,2 ton/m3 och är grundgödslad.

ART.NR: 727 500

Växtjord Plant
Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande
kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är
anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt.
Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som
möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt.
Växtjord Plant har en volymvikt på ca.
1,2 ton/m3 och är grundgödslad.

8

Weibulls PRO – Proffs & Anlägging 2022

ART.NR: 727 510

Växtjord Plant – naturgödslad
Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande
kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är
anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt.
Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som
möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt.
Växtjord Plant har en volymvikt på ca. 1,2 ton/m3.

ART.NR: 728 004

Växtjord Mineral
Är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande kraven för
mineraljord. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska
klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är låg (max 2%) för
att jorden ska vara strukturstabil efter inblandning i makadam
vid skapande av skelettjord. Mineraljorden är även lämplig att
använda under planteringsjorden vid trädplantering.
Växtjord Mineral har en volymvikt på ca 1.3 ton/m3.

ART.NR: 727 515

Ängsjord / Växtjord B Gräs
Är tillverkad för att motsvara AMA 20 - gällande kraven för
ängsyta. Ängsjord är en mager och sandig jordblandning,
vilken ska användas då man önskar torra förhållanden. Lerhalten
är mycket låg, vilket gör att den vattenhållande förmågan är
låg. Jorden är framtagen för att passa och gynna etablering
av ängsväxter.
Ängsjord / Växtjord B Gräs har en volymvikt på ca 1.2 ton/m3.
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Anläggningsjord

Våra anläggningsjordar har god kvalitét och stadga. Jordarna går under olika namn
beroende på vad du ska använda jorden till; för anläggning av ny gräsmatta, för att
anlägga en planering med växter och buskar eller för att sätta tomater och
potatis i grönsakslandet.
10
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ART.NR: 728 281

Anläggningsjord
Anläggningsjorden är tillverkad av lokala råvaror och är
framtagen som ett enklare och billigare alternativ till Växtjord
gräs eller Växtjord plant. Anläggningsjorden har sorterats fram
med utvald råjord med tillsats av mullmaterial. Den är en mer
mullrik jord med relativt högt näringsinnehåll. Jorden är inte
analyserad eller godkänd enligt AMA och kornfördelningskurvan,
närings- och mullhalt kan variera över tid.
Anläggningsjorden har en volymvikt på cirka 1 ton/m3.

ART.NR: 727 900

AR-jord
Är lämplig till planteringar med växter, som ställer krav på
etablering och skötsel. Jorden har en bra struktur med god
porvolym, vilket garanterar en god start för växterna. AR-jorden
är även lämplig att använda till gräsytor och dressning vid
komplett-eringssådd av befintliga gräsytor.
AR-jord tillverkas av olika mullmaterial som till exempel barkmull,
fibermull, torv och sand.
AR-jord har en volymvikt på ca 0,8 ton/m3 och är grundgödslad.

ART.NR: 727 400

Rabattjord
Denna är framtagen till planteringar, köksland, växthus och
krukor och är mycket lucker och lättbearbetat. Rabattjorden
har hög mullhalt, vilket ger jorden en mycket bra förmåga att
binda vatten och näring. Rabattjorden är grundgödslad som
normalt räcker 3-4 veckor - sedan bör gödsling ske enligt
anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.
Rabattjord har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.
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Specialjord

Våra specialjordar är tillverkade för växter eller planteringar som har speciella krav
gällande jord. Här kan råvarorna vara bland annat biokol eller pimpsten för att
tillgodogöra växtbäddens behov.

ART.NR: 728 600

Rhododendronjord
Råvarorna är valda och blandade för att med sitt låga pH utgöra
grunden för en jord anpassad till Rhododendron och andra
surjordsväxter. Rhododendronjorden är gödslad med NPK
11-5-18 med mikronäring. Denna gödsel räcker normalt ca
3-4 veckor – sedan bör gödsling ske enligt anpassat
skötselschema.
Rhododendronjord har en volymvikt på ca. 0,6 ton/m3.

ART.NR: 728 000

Urnjord
Är speciellt lämplig till utsatta planteringar för växter med stora
krav. Urnjorden är lucker och lättbearbetad och har hög mullhalt.
Mixen av olika torvkvaliteter och barkmull ger jorden en mycket
bra förmåga att binda vatten och näring. Tillsats av lecakulor
ger stabilitet och dränering. Urnjord är gödslad med såväl
lättillgänglig som långtidsverkande mineralgödsel, som verkar
under minst 3 månader. Detta ger säker tillväxt med mindre
skötsel.
Urnjord har en volymvikt på ca 0,5 ton/m3.
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ART.NR: 728 003

Skelettjord
Skelettjord består av jord som förstärkts med grov stenkross
för att kunna komprimeras. Med skelettjord har man möjlighet
att skapa bättre förutsättningar för rotsystemens utveckling.
Under den ”normala” planteringsytan skapar man en extra
tillväxtzon för rotsystemen där det finns utrymme för en god
rottillväxt. Strukturmaterialet i skelettjorden är makadam i
fraktionen 90-150mm.
Skelettjord har en volymvikt på ca 1,3 ton/m3.

ART.NR: 727 700

Toppdress
Dressen mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga
jordar att hålla fukten. Produkten innehåller både sand och mull
vilket gynnar gräsets tillväxt och det blir då fler nya skott.
Toppdress har en volymvikt på ca 0,9 ton/m3.

ART.NR: 728 400

Regnbäddssubstrat
Syftet med Regnbäddssubstrat är att fungera som en
vegetationsyta och som ett fördröjningsmagasin för regn- och
dagvatten. Jorden är framtagen för att användas i städer där
det finns mycket hårdgjorda ytor som bidrar till stora
vattenmängder. Regnbäddssubstrat innehåller pimpsten istället
för lera för att inte påverkas av vägsalt.
Regnbäddssubstrat har en volymvikt på ca 0,9 ton/m3.

Weibulls PRO – Proffs & Anlägging 2022 13

ART.NR: BESTÄMS AV ÖNSKAD FRAKTION

Kolmakadam
En produkt som är framtagen för att ge växtbädden stabilitet
och bärighet. Den ser inte ut som en vanlig jord utan består
istället av stenkross som blandats med kompost och biokol.
Kolmakadam används till att anlägga en miljö för träd med rötter
som inte är känslig för att kompakteras i stadsmiljö från gångoch fordonstrafik.
Kolmakadam har en volymvikt på ca 1,5 ton/m3 och finns i
marknadens alla fraktioner.

ART.NR: 728 401

Svackdike
Svackdike anläggs i diken där stundtals stora mängder
regnvatten kan samlas. Jorden fungerar som ett
fördröjningsmagasin för vatten och stoppar upp bromsar
vattnets framfart. Produkten har många likheter med
regnbäddssubstrat, men sammansättningen av ingående
artiklar varierar.
Svackdike har en volymvikt på ca 0,9 ton/m3.

ART.NR: 728 008

Bjälklagsjord
Är AMA Växtjord Plant med tillsats av pimpsten. Bjälklagsjorden
är framtagen till växtbäddar på olika typer av bjälklag, i urnor
eller andra växtbäddar, som byggs upp för att kunna ta emot
stora mängder vatten för infiltration. Produkten har hög och
balanserad andel vatten och luft, är strukturstabil och
dränerande. Bjälklagsjorden är grundgödslad.
Bjälklagsjord har en volymvikt på ca 1 ton/m3.
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Vårt gräsfrö är
närodlat!
Weibulls gräsfrö odlas främst av svenska bönder och är framtaget för
att ge bästa växtförutsättningar i ett nordiskt klimat.
Att både odla fram och uppförädla frö i det faktiska klimatet påverkar
kvalitén positivt. Därtill är avstånden från odlarna till Weibulls produktion
korta, vilket gör att vi även minskar koldioxidutsläpp från våra transporter.
Vi värnar närodlat. Det gör väl du också?

Weibulls Extra Green
Ger en tät och exklusiv gräsmatta som tål det mesta
och ger färre klippningar. Fungerar även utmärkt till
stödsådd för befintliga gräsmattor!

Jordförbättring

16
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ART.NR: 727 600

Barkmull
Bark innehåller inte mycket näring och har ett neutralt pH.
Barkmullen ökar mullhalten och är i jorden stabil. Den ger jordar,
speciellt lerjordar, en bättre struktur vilket gör att jorden blir
enklare att bearbeta.
Barkmull har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

ART.NR: 728 283

Biokol
Biokol har många användningsområden. Det kan användas
som ett reningsfilter för att hindra läckage eller stoppa
föroreningar i dagvatten. Biokol som näringsberikats kan
användas som ett substrat som är bra på att hålla fukt och
näring åt växterna. Biokol fungerar även som en kolsänka vilket
betyder att man får en miljövinst då kol lagras ner i marken
istället för att bli en växthusgas.
Biokol har en volymvikt på ca 0,4 ton/m3.

ART.NR: BESTÄMS AV ÖNSKAD BLANDNING

Pimpstensprodukter
Produkter med pimpsten som råvara blir allt mer vanligt och
tas fram efter beställning. Genom att blanda i pimpsten i jorden
fås en luftigare struktur med god fukthållande förmåga som
väger mindre, vilket kan vara en fördel för odling på bjälklag.
Pimpsten är ett vulkaniskt mineral som inte bryts ner utan ger
ett oföränderligt material i växtbädden.

Weibulls PRO – Proffs & Anlägging 2022 17

Marktäckning och
fallskydd
ART.NR: 728 810

Täckbark 10-40 mm
Barken kommer från skogsindustrin och innehåller inga tillsatser.
Det är en blandning av tall och gran-bark. Barken kommer från
skogsindustrin och är en blandning av tall- och granbark.
Täckbarken an- vänds som marktäckning på planteringsytor
för att skydda växter. Barken hjälper också till att motverka
etablering av fröogräs. Täckbark är ogödslad och ska inte
brukas ner i jorden.
Täckbark har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

ART.NR: 727 850

Dekorationsbark 0-14 mm
Med bark endast från tall ger dekorationsbarken ett fint material
som fungerar som dekoration på rabatten. Barken ger växterna
god utveckling genom en jämnare marktemperatur och hjälper
jorden att behålla sin fuktighet. Barken kommer från skogsindustrin och innehåller inga tillsatser. Produkten kan även
brukas ner för att då fungera som ett jordförbättringsmedel.
Dekorationsbark har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

18 Weibulls PRO – Proffs & Anlägging 2022

ART.NR: 728 007

Fallskyddsflis
Fallskyddsflis är huggen stamflis från från tall och gran.
Fallskyddsflisen håller sin struktur och bryts inte ner lika snabbt
som andra material. Barn som leker och motionärer på
löparbanan får ett fint och rent underlag att vistas på. Provad
enligt HIC avseende fallskydd.
Fallskyddsflis har en volymvikt på ca 0,4 ton/m3.

ART.NR: 799 691

EU-sand
EU-sand kan även kallas gungsand eller fallskyddssand och
används på lekplatser eller vid anläggning av stränder. Den
innehåller väldigt lite av de finaste fraktionerna vilket gör att den
inte lämpar sig som sandlådesand som ska vara bakbar.
EU-sand har en volymvikt på ca 1,4 ton/m3.

ART.NR: 727 820

Fallskyddsbark
Råvara till fallskyddsbark är sorterad bark utan några tillsatser.
Barken kommer från skogindustrin och är från tall.
Fallskyddsbarken är siktad i intervallet 20–80 mm, men mindre
och större fraktioner kan finnas eftersom det är ett naturligt
material. Fallskyddsbarken är testad enligt HIC avseende
fallskydd. Fallskyddsbarken ger ett fint täcklager som skyddar
vid fall på t ex lekplatser och utegym.
Fallskyddsbark har en volymvikt på ca 0,4 ton/m3.
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Våra jordar

och dess användningsområden
Econova är Nordens ledande jordproducent.
Vi erbjuder ett brett sortiment av jordprodukter i lösvikt.
Produkt

Art. nr.

Beställningsartikel

Godkänd
AMA 20

Rotogräsfri

Växtjord Gräs

727 300

✔*

✔

Växtjord Plant

727 500

✔*

✔

Växtjord Plant naturgödslad

727 510

✔*

✔

Växtjord Mineral

728 004

✔

✔

Bjälklagsjord

728 008

✔

✔

Ängsjord/Växtjord B Gräs

727 515

✔**

✔

Allround-jord (AR-jord)

727 900

✔

Rabattjord

727 400

✔

Anläggningsjord

728 281

Rhododendronjord

728 600

✔

Skelettjord

728 003

✔

Urnjord

728 000

✔

Regnbäddssubstrat

728 400

✔
✔

Kolmakadam
Barkmull

727 600

✔

Täckbark 10-40 mm

727 810

✔

Fallskyddsbark

727 820

✔

Dekorationsbark

727 850

✔

Fallskyddsflis

728 007

✔

EU-sand

799 691

✔

Toppdress

727 700

✔

Biokol

728 283

✔

Svackdike

728 401

✔

AMA = Allmän material och arbetsbeskrivning
* = lerhalt enlig AMA DCL 11/1 (5 –15 %)
**   = lerhalt enlig AMA DCL 11/2 ( 0 – 5 %)
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✔

Användningsområde
Gräs

Träd

Buskar

Perenner

Krukor
Urnor

Tak
Bjälklag

Jord
förbättring

Surjords
växter

Köksland

Ängar
Extensivt
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De som
vet lite mer.

Från vänster: Emil Hillve, Mattias Persson och Joel Bråthén

Restprodukter

Resurs

Industriell symbios

Vi vet vad som skiljer okej jord
från riktigt bra jord. De är de små
detaljerna och noggrannhet i alla
led som gör skillnad, från inköp
av (cirkulära) råvaror och analyser
av innehållet, till leverans från våra
anläggningar ut till kund.
Mattias Persson är agronom i grunden
och vår produktspecialist och innovatör.
Han säkerställer att vår jord består av
nutidens och framtidens cirkulära
råvaror med så liten påverkan på vårt
klimat som möjligt.
Emil Hillve är trädgårdsingenjör och
kvalitetsansvarig. Emil säkerställer att
det som levereraras in och ut från våra
anläggningar alltid håller bästa kvalitet.
Emil analyserar, klämmer och känner på
våra råvaror så att vi kan leverera jord av
absolut högsta kvalitet.

Joel Bråthén är trädgårdsmästare
och produktchef för Jord och Gräsfrö.
Joel köper in råvaror, sätter priser och
ansvarar för den kommersiella delen av
produktutvecklingen för att vi ska kunna
erbjuda ett sortiment som är attraktivt
både nu och i framtiden.
Våra jordgubbar har sedan stöttning
av personal och ett företag som varit
i jord- och återvinningsbranschen i tre
generationer.

FAKTARUTA
•

Agronom är en akademisk
examenstitel inom agronomi
(lantbruksvetenskap)

•

Agronomer utbildas på
Agronomprogrammet vid
Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU). Utbildningen omfattar
5 års studier.

•

En agronom har kunskaper
inom lantbruk, miljö- och
naturresurser och biologi.

•

Beroende på specialisering
har agronomen ofta fördjupade kunskaper inom mark,
växt, husdjur, livsmedel,
landsbygdsutveckling eller
ekonomi.
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Tre kategorier
Idag odlar nästan alla. Och alla gör det på sitt sätt, efter sina unika förutsättningar.
Med våra nya kategorier Weibulls, Weibulls Life och Weibulls Pro är det lätt för våra
kunder att hitta det de söker.

Weibulls är vår breda kategori av fröer, jord och
trädgårdsprodukter. De är moderna, håller hög kvalitet och
passar alla som älskar att odla, från minsta fönsterbräda till
största villaträdgård.

PRO
Weibulls Proffs och Anläggning riktar sig till dig som vill köpa
jord, fallskyddsprodukter och täckmaterial i lösvikt eller
storsäck. Med stor kunskap och ständig produktutveckling
kan vi leverera produkter med hög kvalité.

LIFE
Weibulls Life är våra fröer, trädgårdsjord och redskap som är
uttalat hållbara eller ekologiska. Här hittar den miljömedvetne
även KRAV-märkta produkter.
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Våra jordfabriker
Weibulls Proffs & Anläggning
Sortiment och tillgång kan variera på de olika
anläggningarna.

Järle, Örebro

Dragmossen, Gävle

Vidön, Karlstad

Nynäshamn
Vänersborg

Falkenberg

Skärlunda, Norrköping

Ekeby
Billeberga
Malmö

Rockneby, Kalmar
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”Vi är dom som älskar
att så, odla, se det gro
och växa”

o

all

”Vi är dom som har
fingrarna i jorden och
våra egenodlade
grönsaker på
borden”

”Vissa av oss kan väldigt
mycket. Andra nästan
ingenting. Men vi lär oss
av varandra. För ingen
ska behöva vara ensam.
Tillsammans kan vi alla
bli odlare.”

”

Vi skapar
hållbara affärer
inom återvinning
och trädgård.

Econova Garden AB
Box   90, 616 21 Åby
Tel:   011–36 81 65
pro@econova.se

proffs.weibulls.com
econova.se

