
och tillkonrsteir av nya blacl. D.iriiir biir
uringr)clsling i forsta hancl ske viir och
lör.ornm,rr. tn.r l,rn ttrint.rlltting l),r
selrsontrrarcn och höstc-.r.r l<iln gc [ör
nrvcl<et irv tillrr;irt och blads:ittning
sanrtic.ligt sorn nrogncrrl och l<nopps.itt-
ning inför höstcn [örscnas. lprincip
gäilcr sanrnra regler som fcjr anr,;incl
ning irv andra l<v.iveril<a gr)c1seIrnec1eI.

En lurnregel kan vara att ir-rte Lrringocls-
la fleriiriga v;irtcr cftt'r lLrli nriinacl.

I(r,iiverr i I< j o rcl oc.l-r l<vii vcgöcls I i n g gcr
sonr rcgcl kraitigt grön.r/mörl<gröna
blacl. Ccnorn att r-rrirrl<vär,et snabbl tas

Lrllp (:lv viirlerna brul<ar rlan snablrt
I<unn.r se eifel<ten;rv uringr)dslingen pii
blaclfärgen. Det ger samticliBt mirjlighct
att avpassa uringöclslingcn så att rnan
intc f.ir orimligt rnörl<gröna och frocl-
vr,rxna [rlacl.

Finns det risker
med att använda urin?
Det finns niigr;l olil<a 1änl<bara risker
med uringr)dsling:

Ren urin kan unclantagsvis innehålla
ba ktcri c'r c I I c r,t n cl r a -snr ltt-sprlda re. D e t

anses vara nrr,'c.l<et lilen risl<:rtt cless.r

överlever i jorclen eller på v.irtern.r r-rå-

gon längre ticl. Rekornnrendationen iir
att antinge' n rränta cn nriinacl nrecl att
skiircla grönsal<cr etc sorn kornnrit i cli-
rckt bcröring rneci urin eller .ltt kol<a
träclgårclsprocjul<tern;r orclentligt it)re
iirrtäring.

Llet iinns l,ikenteclel och /Jkenrc-
clelsrester sor-n utsiinclras viit urir.rcn,
clet g.iller bl a.rntibiotika och könshor-
nrolreT. Det är intc känt ittt clcssa pår,er-
l<ar v'are sig viixterr cllcr r.rarl<or.ganis-
nrer och cle brvts snabbt ncr i jorclen.
Risken rrecl l.ikcrrcdclsrcster anses

di:,riiir vara Iitcn vicl uring<)clsIing.
N.ir vi ätcr -sa/t nral r-rtscinclrils c.rr cJel

av saltct (natriunr- och l<loriclioncrl vi.r
urinerr, varvid utsi)ndringen speglar
viirt clagliga s.rltintag. En clcl viixtcr iir
l<änsliga [ör salt pii blirclen och ijorclen.
llisl<en fr)r saltpirverkan på våra r,;ixterr
LrppBes i praktikcn inte vara sir stor.
Men clet kan vara I<lol<t att unclvil<a iltt
girclsla rrccl Lrrin clet närnrastc lygnet
cltcr rnan ätit särsl<ilLsillt nrat.

Cenerellt giiller i,ic1 privat småsl<.rlig
anviinclrring av urin som gr-rclsel att vi
själr,,a l<an unc.lvil<.r att anv.incla urin om
vi vet att c'let l<an frirekornnra allvarliga
snrittoriskcr, höga haltcr av l;il<erne-
clclsrcstcr cl Icr sa lt.

Ytterligilre en iorsil<lighetsaspel<t :ir
,ril nt,rtt r irl :prirlrrirrg ,rr :lirrre tn.ittg
cler urirr rniiste se till att r-rrinen intc l<ar.r

iörorcrra brur.rnilr och .rtt spriclning inte
sl<er inorn sl<1,clc1sområcle irjr r,;ltten-
täl<1. Risl<en frir att påverka grunclvatt
net air i hirg gracl beroendc av rnarkcns
genomsläpplighet, närhet till grr,rncl-
v.rttnet etc.

Tänl< även på att grannar kan vara
k.insliga för eventuell lLrkt. r\nväncl
clärtör viil utspädd uirin cllcr r",attna

cittcråtl

Lästips
Uppgiftern.r till clelta ial<tablacl bvggcr
bl a p:i fiirsiil< och litter.rturstuclier
gjorcla inom Sveriges Lantbrul<s
unir,'ersitet på erppclr.rg .rv Friliclsocl-
lingens Ril<sorganis.rlion FOR. En
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Nr 40 . Gödsling med urin

I många trärlgårdar används urin från den egna familjen
regelbundet eller ibland sorn ett effektivt gödselmedel. Men
det har sällan skrivits om det och det har saknats anvisningar
och råd. Fritidsodlingens Riksorganisation FOR har därför vid
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, finansierat både försök
och faktainsamling om hur urin från människor bäst kan
använ d as sa m växtnär i n g.

Urin oclr latrin friin nränniskor h.rr se-
rl.rlr ,l,rrttm,rll rrlrrr ll1.rl. som r.irln,i-
ringsnreclel - troligerr itusentals iir.
Mecl tillgången på handelsgoclsel
sanrt tillkomsten av W(. och clen

äncllig;r resLrrser - iiven
beträffancle hurrr,rs
och r,;ixtnairing och
anrbitionerna att skap.r
ctt uthiilligt samhiillc
rrecl slutna l<rctslopp
gi,i Iler i,iverr r,räxtnärings-
ilr-n nen.

Urin irån exenrpelvis
tl,jltni:1., ,r itltelt,rllet i clotl
sett s:irlr nr.r värtn;iri n gs.rnr nen sonr
v'år;r ofta anviincla girdselmeclel. J;inr
fört nrecl clessa :ir proportionen kr,.ive
rclativt hirg och l<aliunrhalten lirg hos
urin. ,\1en oita;ir belrovet av att tillfirra
l<vävc störrc än lrerhovct av kaliunr och
clii fungcrar urin br.r.
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Användnins och
hantering iv urin
Urin kan praktiskt tillvaratas och an-
vändas på tre sätt:
. I ilerbostadshus: genom urinsepare-

rande toaletter och uppsamling av
urinen i stora tankar, där urinen lagras
innan den storskaligt sprids i jordbru-
ket.

. I småhus: genom urinseparering och
lagring i tank, varefter urinen kan an-
vändas antingen småskaligt i den
egna trädgården eller hämtas för
jordbrukets räkning.

. Småskalig direktanvärrdning av urin
utan mellanliggande lagring: Det är
en enkel okomplicerad metod. Kom-
bineras den med kompostering och
kompostanvändning kan man i prin-
cip klara växtnäringsförsörjningen i

trädgårdar utan att behöva köpa
växtnäring. Det är detta använd-
ningssätt som beskrivs i det följande.

Urinens innehåll av växtnäring
Urin innehåller normalt omkring 5 g
I<väve, 1 gfosfor och drygt2 g l<alium
per liter, d v s växtnäringen förekom-
mer i låg koncentration. lnnehållet va-
rierar docl< beroende bl a på tid på
dygnet och den totala urinmängden
per dygn.

Räknat per dygn fås från en vuxen
person 

.l 
0-1 5 g kväve, 0,5 1,5 g fos-

for och 1,5-3 g kalium. Därtill kom-
mer små mängder av övriga nirings-
ämnen.

De olika växtnäringsämnena före-
kommer i lättlösliga former som där-
för lätt kan tas upp av växterna. Det
betyder att urin är ett snabbverkande
gödselämne.

Näringsämnena är också lättrör-
liga i jorden och späds ut vid vatt-
ning. Kvävet förekommer ifärsk
urin i form av urea, som dock lätt kan

Samla den färska urinen i en tättslutande
plastdunk eller späd och vattna direkt i

trädgården.

omvandlas till ammoniumjoner och
sedan tillammoniak.

Växternas behov av olika växtnä-
ringsämnen varierar. Allmänt sett är
uri n effektivt för kvävegödsl i ng, medan
kaliumhalten bedöms vara ungefär
hälften av vad som behövs i förhål-
lande till l<vävemängden. Men en del
kväve kan gå bort i form av ammoniak
och i många jordar är tillgången på ka-
lium god (gäller främst lerjordar).

Kompostmaterial har vanligen ett
underskott på kväve i förhållande till
innehållet av fosfor och kalium, vilket
talar för en kombinerad användning av
urin och kompost.

Den.praktiska
anvandntngen av urrn
Enklaste sättet att ta vara på urin är att
kissa i en plastdunk eller i en potta och
direkt använda urinen eller hälla den
färska urinen ien ren tättslutande
plastdunk, där den kan lagras i några
veckor (längre lagring ökar risken för
kännbar lukt).

Vissa växter är känsliga för koncen-
trerad urin och användningen kan
ibland kännas på lukten. Därför re-
kommenderas att man vattnar med ut-
spädd urin, en utspädning svarande
mot 1 :10 till 1 :1 5 brukar rekommende-
ras. Ett alternativ är att direkt efter
spridning av outspädd urin vattna or-

Späd urinen
med10 15
delar vatten
innan den ska
användas.

En fördel med att gödsla med urin är
både att växterna snabbt tar upp nä-
ringsämnena och att man enkelt kan
vattna just då och där växterna behöver
näringsämnena.

Man kan med fördel även ti I lföra u ri n

i komposten, särskilt om den består av
kvävefattiga material (löv halm, flis och
liknande). Det påskyndar nedbrytning-
en i komposten men en del kväve för-
svi nner under komposleri ngen.

För näringskrävande purjolök visar
försök på Lantbruksuniversitetet att
gödsling med urin är fullt tillräckligt
och att det inte spelar någon större roll
om urinen tillförs på en gång eller suc-
cessivt under växtsäsongen.

Hur mycket behövs
och hir mycket går åt?
Behovet av gödsling varierar mellan
olika jordar och vad man odlar. Utifrån
vanliga rekommendationer för olika
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gödselmedel kan man säga att man kan
tillföra 1-2 Iiter urin per kvadratmeter
u nder odl ingssäsongen.

I ett vanligt hushåll där familje-
medlemmarna inte är hemma hela da-
garna - betyder det att man för varje
person och dygn [år urin för ungefär en
kvm. Två personer kan under sommar-
halvåret gödsla ungefär 400 kvm. Med
urinseparerande toalett och stor tank
som möjliggör Iagring hela året kan en
person gödsla ca 400 kvm.

När bör man
inte använda urin?
Med måtfu I I och forsiktig användn ing av
urin tycks det inte finnas några begräns-
ningar för urinanvändningen. Det är
även möjligt att utan olägenhet forsiktigt
använda ordentligt utspädd urin för kruk-
växter (exempelvis utspädning 1 :20).

Urinens höga halt av kväve gör att
den starkt stimulerar växternas tillväxt
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Urin från två personer räcker till 100 kvm trädgård under ett halvår


