
Irirgen. En l<onrpostkvarn .ir fijrhirIIanclc-
vis clt,r., vill<ert sl<all vägas nrol frirclclarna
rnccl att slippa l<ora borl riset or.h i ställct
få cll bra I<onrpostnr.rtcrial. Variiir inte
l<irpa en genrensiinr i iirreningern/

Kompostbehållare
L)et giir utnriirl<t att konrposler-a Lriiclgårcls

avfallet ulan någon särskilt.l l<on'r1:rostbc-

hållarc. r\1un dct l<an v;rra pr:il<tisl<t ioch
scr sn\/gg:'rrc utl :rtt s.rrrl.r nr.rterialet i n;1-

pon iornr .rv beh.illare sonr clocl< inte iiir
vara iiir literr och gles. En enl<el behållarer,
liitt att ivlla och lijnrn'r.r, karr nr.rn bvgg,a

sjiilr,, -se'.skl.s-s, clkrr s;itta ihop ;1i, palll<r;r-
gar. 13ra .rtt \,ct;,i ,ir att l<onrpostcring i be-
hållarc l<räi,cr lika nrvcl<et sl<otsel sonr en
irppen komposthög.

Det är fel niir clert påsliis atl i,'issa l<orrr-

poslbch;lllart: l<an gc f.irdig nry,lla pii sex

vccl<or. I bästa fall om nr.ln har ett iin
iörcielat, lagorrr iuktigt och Iämpligl blan-
claI maLeria] kan rran på dcnna tir.l få r:tt
h a I vfii rnr r-r ltn ;rt l<o nr postnr ateri.r I sonr ii r'

ctt n ii r i n gs r i l<t j o rcl iir rb ii tt r i n gs nr ec1 e I .

Firr alt kornpostera hushållsavfall l<ra-

l,er kon'rnr-rncrna ;,iti man h;rr en gocl-
l<.ind, sluten och isoleracl belrållare" Den

som tar sig ticl att sl<ijta en såcliin l<ar.r få en
varnr l<rinipost sonr 1råsl<1'nc1.rr t-rjrnrull-
n ing,cn och cffel<tivt ta r ha ncl onr h us

hiillsavi.aliet sanrl clriclar alla ogräs och
nrirng,a sl<aclcgora re.

I stället för gödsling?
l(onrlrostcring av cget triiclgårcJsilviall
inne.biir att nran bättre Irushållar nrecl

cle r,;ixtniiringsiin'rnen sonr reclan fi nns i

jorclen, rrelr nran tillfi)r intc nrcra n;i
ring. l(orrrposterring av c:g,ct I<onr1:rostar'-

fall kan rl;lriiir intc r.notvcrl<.t en eventLr-
cll näringsbrist. Om n.ri,in cliirenrot I<an

f:i iiverta träclgårclsaviall från .rnclr.r onr
råclen tillirjr rnarr rraturligLvis r,äxtnä
ringsänrnelr lil I rict c:gn;l orlrilrlct. l(vii-
r.,er i gc)dscl och l<onrpost fiirloras l;itt till
luftcrr. Särsl<ilt onr man l<onrpc.rsterar i

hög iirrloras så nrl,ckel kr",är,,e att od-
lingslanclen kan behr)i,a l<omplerttc-
ringsgi)dslas rncrl l<r,är,'egiiclsel it ex na-
tLr rgirclscl el ler b Iodm1öI) eI Ier nedgrä,,,-
ning a,,, l<vär,,erik gröngödsel rgräsklipp
eller ärLväxterr).

Tag vara på allt kompostmaterial! Det
innehåiler niiringsänrnen och biclrar ti ll

att frjrbiittra träclgårdsjorclcn. Samticligt
minsl<ar nr;irrgclcn I<onrnrr-r-

nalt ai,falll
Cliirn inte att all firrrnr-rll

ning krär,er fLrktighct och
lL-ritl

Tc'rt : G ö ra n 5r'alrte/c/t
Teck n i n ga r: H ;t it Ve ltnt ;t n

Krt nt pos :beh.i I I ;t re u n cle r u ppltvgg
nacl. Cr)r Lteh;illaren nter st;tltil
gen o n a it /ä,gga tv,;irs lti,t r ntt cl
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t k I os s a r öy, c r I rct n ls i cl o r n a.
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Till gammal god trädgårdsskötsel hörde att ta vara på både trädgårds-
och hushållsavfall, för att återanvdnda det som växtnäring och jord-
förbättring. Det är inte mindre aktuellt idag då vi både viltr övergå tiil
en miljövänlig hantering av avfall och vill odla på ett miljövänligare
sätt. Komposten är en gammal beprövad metod att ta till vara det av-
fall vi själva producerar.

N,rtr-rrcr-rs l<retslopp irrn--bär en stiinclig
r-rppbvggnacl oc.h neclbrr.'lning arr clerl orga-
nisl<a rrateri.rl sonr ingår i vrixcr och ci jur.

För sin tillviirl lrchiii'cr r,.ixtcrna solljr-rsets

cncrgi, v:rtten, l<olclioxicl samt enl<la salter
sonr finns i jorclen. Växtern;r blir frjcla firr
olika c1pr, son'r i sin tr-rr l<an bli fiida fiir
anclra cljur. Fiirr cllcr senare [rrvis nraterial
fr:in r,;ixter och cljur iiter necl och återgår
till energi, r,atten, kolclioricl oc.h urkla
saltcr. Encrgin blir sonr rergel r,;irrne,
nrccl.lr-r r'.rtten, l<olclioxicl och salter åter
I.,rrt ulnr llj,rr ,rr, r,irle"tt,r.

Neclbrvtningen kan sl<e: gpnonr br.ir-r-

ning inrccl cldi, r-non sl<cr vanlig,en stegvis
gcnonr naturlig,:r biologisl<a processer i

rrärter och cijur eller i kontakt nrecl sr,.rnr

par och bal<terier. Niir neclbrl,Lningcn
sker ieller på jorden eller i konrpost Lalar
nr.ln onr förnrr,r I ln i ng.

Tag vara på trädgårdsavfallet!
Den stora nr;ingcicn aviall "sol)or" .ir
ett av clet nroclern:r s;inrhällerls slora nril
j irprob I enr. J iitte I i l<.r sopLi plra r hoL.r r .r tl
fcjrorena sjirar och erurrclvattcn i

århr-rnclraclen ir.rnriiver. Cnr vi br;inncr
soporna karr r,,i r-rlnr,tLja clcras cncrg,iin-
nch;ill oclr nrinsl<a sollonr:rs volvnr,
nrcn risl<crar i st:illct nriljöproblenr vicl

Utgiven av

ENEROI

KOI,DIOXtD OROANIKT
MATfRlALVATTEN
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iirrbränningen erller niir .rsi<.rn l;rggs p.r

Lippa rn.r.
En stor clerl av sol)ornn från parl<ur, tr,icl-

gå rcla r oc h l<o I on i onr rår lcn bcstil r .ri' ir.irl-
gårclsavf;rll. Dc:tta l<;rn n,isten .rllticl konr-

l)ostcr.rs. Sanrticligt i<an vi sj.ili,a bchålla
närirrg,siinrntnii och iii bra jorcliorbiitt-
ri ngsnreclel.

d$'Rf

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar
Åsögatan 149 o 116 32 Stockholm . Tel. 08-856 930 B0
e-post: kansli@koloni.org I hemsida: www.koloni.org



Handelsgödsel ger växterna de salter
som växterna behöver, men förbättrar inte
jordens övriga egenskaper. Kompostering
innebär däremot att man hushållar med
jordens näringsämnen samtidigt som man
höjer mullhalten. Detta gör jorden bättre
för växterna och mer lättbearbetad för den
som odlar. Näringsämnena i naturlig göd-
sel och kompost frigörs dessutom succes-
sivt. Handelsgödsel tilliör näringsämnena
i mera lättlöslig form, vilket medför större
risl< för att de rinner bort och förorenar
gru ndvatten och vattendrag.

Tre sätt att kompostera
Det finns tre sätt att kompostera i en träd-
gård. Man kan välja mellan dessa meto-
der eller kombinera dem allt eftersom det
passar. Med alla tre sätten behåller man
växtnäri ngsämnena och förbättrar jorden :

YTKOMPOSTTRING
Man kan lägga gräsklipp, löv m m under
buskar, l<ring perenner eller mellan ra-
derna i trädgårdslandet. Ett sådant lager
om 5 10 cm kompostmaterial bidrar till
att hålla jorden fuktig och att hålla till-
baka ogräs.

Samtidigt gynnas maskar och andra
djur ijorden, som bidrartill att jorden blir
porös. Efterhand som det utspridda kom-
postmaterialet för-
multnar lägger man
på ytterligare kom-
postmaterial.

NEDCRAVNING
Mindre mängder trädgårdsavfall kan man
gräva ned direkt i jorden på 10 25 cm
djup under alla tider av året då det inte är
tjäle. Crövre material hackas först sönder
med spaden. BIanda kompostmaterialet
med jorden så går förmultningen fortare.
l(affesump och teblad är utmärl<ta jordför-
bättringsmedel som man kan gräva ned.

Förmultningen i jorden kräver syre.
Därför bör man undvika att gräva ned
stora mängder på samma ställe eller att
gräva ned kompostmaterialet där jorden
är sank eller hårt packad.

Man kan gräva ned kompostmaterial
på olika ställen där man har nal<en jord:
under buskar, mellan rader av t ex hallon-
plantor och i trädgårdslandet. När man
höstgräver bör man passa på att gräva ned
färskt kompostmaterial el ler halvförmu lt-
nat material från komposthögen. Även
nedgrävning gynnar daggmaskar och
andra djur som gör att jorden blir porös.

KOMPOSTHÖG
Del ranligasle sätlet all komposlera inne-
bär att man samlar kompostmaterialet i

en hög eller i en behållare. Om kompos-
ten är torr sker ingen förmultning, så då
och då måste man kontrollera att kom-
posten är fuktig och vid behov vattna.

Förmultningen kräver syre; därför skall
l<omposten inte vara alltför kompakt.Var-
va gärna löv, grJsklipp, blast ett. Även
tunna lager av jord, gödsel och gammal
kompost gynnar nedbrytningen. Om
komposten är stor och förmultningen sker
snabbt blir komposten varm, vilket på-

skyndar förmultningen. Om allt tillgäng-
ligt kompostmaterial är näringsfattigt
(halm, vissnade löv mossa, ris och bark)
kan det behöva tillföras näringsrikt mate-
rial, t ex ben- eller blodmjö1, naturgödsel,
urin eller liknande.

En kompost bör grävas om minst en
gång per år. Blanda materialet på nytt och
låt de minst förmultnade yttre delarna
hamna inne i den nya komposthögen.
Man kan då också passa på att gräva ned
en del halvförmultnat kompostmaterial i

trädgårdslanden eller sprida det som yt-
kompost (se ovan). För att få mylla krävs
som regel att komposten ligger ett-två år,

även om den har hållits fuktig hela tiden.

Ogräs
Ogräsfrön och ogräsrötter kan lätt spridas
via l<omposter. Försöl< därför undvil<a att
ogräset hinner sätta frö innan det kompos-
teras. I en varmkompost dör de flesta frön
och rötter som hamnar inne i den varma
komposten. Frön och rötter som ligger i

den yttre svala delen överlever dock och
gror lätt senare när material från kompos-
ten sprids på odlingsland och rabatter.

Låt ogräsrötterna av l<vickrot, maskros,
kers mfl. torka i solen så att de är ordent-
ligt döda innan de komposteras.

Skadegörare
Vi l<ommer aldrig if rån att det finns blad-
löss, svampar och andra skadegörare i

våra trädgårdar. De flesta skadegörare
dör om de grävs ned eller om de hamnar
inne i komposten (särskilt om denna är
ordentligt varm). Frukter med monilia
(fruktmögel) bör grävas ned ordentligt -
där man normalt inte gräver - eller kas-
tas i soptunnan. Detta gäller även andra
växtdelar som är kraftigt angripna av
svampsjukdomar, t ex vid kraftiga
angrepp av bladfallsjuka på
bärbuskar.

Vissa sjukdomar pota-
tiskräfta och potatiscyst-
nematod, kl umprotsj uka
på kå|, är mycket smitt-
sdmmcl or h kan leva kvar

Iänge i jorden. Kompostera därför aldrig
jord eller växtrester som kan vara smit-
tade, ej heller råa potatisskal från potatis
som har odlats någon annanstans!

Förr kunde man gräva ned eller kom-
postera potatisblast utan risk att sprida
potatisbladmögel. Cenom att bladmö-
gelsvampen numera kan övervintra ijord
måste man se till att potatisblasten inte
hamnar ijord där man odlar potatis inom
de närmaste tre till fyra åren.

Råttor, möss och sorkar
Tänk på dll poldlis, äpplen, moröller m m
som har hamnat i komposten kan locka
till sig råtto1 möss och sorkar. Det är där-
för särskilt lämpligt att hacka sönder och
gräva ned sådant kompostmaterial.

Man får inte kompostera någon form
av matavfall i öppna behållare inom tät-
bebyggt område.

lgelkottar och andra nyttiga djur-
Spara en ordentlig lövhög för igelkotten
att övervintra i eller att ha ungar i på våren !

En komposthög eller ytkompostering gyn-
nar även jordlöpare, humlor och andra
nyttiga smådjur- men tyvärr också sniglar.

lgelkottal grodor och paddor äter bl a

sniglar. Vissa arter av jordlöpare äter ock-
så andra skadegörare, liksom även tve-
stjärtarna. Humlor hjälper till med polli-
neringen av bl a bärbuskarna.

Kompostkvarn
En kompostkvarn mal eller skär sönder
kvistar, smala grenar och blast. Man får ett
poröst kompostmaterial lämpligt att yt-
kompostera, blanda med trädgårdsjorden
eller varva med annat material i kompost-
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