
tt komDostera ar varken svart
eller trikigt, snarare ar det en ny
varld att upptacka. Kiinner du till
exempel hoppstjdrten eller klo-

kryparens liv och leverne?
Hdr har du chansen att llira kdnna

kompostens alla hemligheten
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KTOKRYPARNA
_ EN HANDBOK I KOMPOSTERING

Denna lilla skrift ar ett verktyg ftir att
biirja leva med omsorg om din jord.
Ta chansen och lit dina sooor visa
dig viigen till naturens kretslopp.
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I fr r rvrn w r er rnlNNANDr BRyrNrNc\flD. Van samheJle hiller pi

f art gcnomst en srundlassande forandrins. Fr:n ctr slir och
V dJngsamhille trll ett framtida kretsloppssamhelle der vara gemen-

semma naturresurser int€ anvends mer en vad naturen hinner iterskapa.
DAr fast, flytande och gasformigt avfall at€infdrs i smi och stora krets-
lopp och ddr varor vi producerar fremst kommer vara tillverkade av
fi;rnybara resurser, dvs :tervinningsban material.

Vi kommer alla bli delaktisa i denna omvalvande fatdndring. \,i ler
oss nu att atcranvanda och itervinna i en betydligt stijffe ornfatming en
vi varh vana vid. Nagra €nkla och givande s?itt att bdrja er aft handla
miliijmcdvft€t, kallsort€ra samt kompost€ra.



emfrff*
Art bijrja komposrera e. e$ ulnirkt
siirtaftkonda igads med en mermiljd
nedveten varda8. Nar vi sedan anvnn-
dc kompostlorden i vit odling, ftr vi
en fbrsteehe fin hur det ena steEet fog$
ihop med n,lsta i det ekobsiska krets

Hushel le och t ! ;dsardsa!fal iet
innehill€r viktiSa nnrings;mnen. Om
man komposrerar det far nan ryttig
mull dv hdg kvalitet tilt fu:idsirden.
D€n nnringsrika mullen ers:itter in
k itp av dyra, fa bricoade jordforbatt

StoBkalig kompostering
Samh:illet konner att b€hiiva storska
liga komposteringsanleggningar fdr
avfrll fran bhnd annat industrin, insti
tutioner med mera. Idag prdvar man
olika metoder fiir atr bchandla det
komposterbara avfallet centralt. Dels i
storskaliga komposttunmor fitr att
utvinna iordfbrbaftrinssded€I, dels i

{  }  
anl isBninsrrdr.mrn.drara\ fa l l (dh

ts!r* uw'nncr brosas.

4:4;L
L-,q6

Mcn ;n s: Iange :irdessa storskalisa
anlaggniryar mer av en fdrsdksverk'
situhet ;in en frirdi8 ldsning.

WMI Sellbeqs har en sorteringsao-
leggning i Gustavsbe$darhela 90 pro'
cent av hushillsavfall€t iterinns. Av
falct sorterasi anlaggningen pi neka
nisk v?is i fyra fraktioner (delar).

En brennbar bestaende till sriirsta
delen av papper ch plast, en kompos
tcrbar av organiskt avfall, en metall
fiaktion av m agncriska metaller och en
restfraktion, som endast ar 10 procenr,
gi !  t i l ldeponi .

Komposttrummot
f6r flerbostadshus

Det finns ocksa en se kalad mellanskalig
l6snins son a. avsedd fiir trle.bostads-
hus, skolor, rcstauransei med mda. Det
rijr sis di om kompostrummor som
ncd hjalp av clektronik, nekaniskt styrd
syre$trning och rotation av trunhan,
blandar och luftar konposten.

I vissa fall ar trumman aren fdrrdd
med en kvam som siiode.delar hushille
avfaliei. Kodposterinsstiden varieraf
flan nagra dagar til na8ra v€ckor Kon
postmareri.let mirrc sedan elidkon
posteras eh ettertuoana.

Smaskallg kompost"ring
Smaskaliskompostering ar ner ctt cllf
nasra fi hushaU sj:ilva komposterar sitt
orsani,ka avfall (avfal fran dju ell€l
vaxt.;keo. Det kallas Gksa fdr hen-
konporterins. Man delar in den sma-
slalisa komposteringen i fyra gruppcri
dedsards-, hushills', mask och latrin

Ner nan killsorterar och komposte-
rar behitver man oftast sophdntning
vid fnr.€ tillfellen. En del konnuner
har infdn en se kalad difterentierd
tdxa vilkctinnebiir att man kan ansiika
on slesare heDhinssintdvall Gh fa
snnkr renhelninssavsift. Rabatten va
rierar fren konnun till komnun.

Vatten ar liwnttdviindigt ttjr
mikroorganismerna. Ar vattenhalten
fiir bg kan de inte ta upp den neing
de behitrer och nedbrytningen

Fitr my.ket vatten dercmot titpper
igen luft kanalerna och mikroorganis-
meha f* fttr lite syrc. Kompostmas-
san ska ha en flktighetshalt pa 5G6O
proc€nt. Man brukar likna den ideala
fuktigheten vid en urkhmad wmp

Ner mikr@rganismerna bryter n€d
avfall€t frigdrs energi iform av verme
och komposten blir varm. Alla
komposter & vama sa |angc
nedbrltning peger oberoende av om
kompost€ringen sker i en filiggande
httg eller i en behillarc.

Hur varmt det blir i komposten
beror pa vad man h lagt i, fintiidef
ningen av materialet, syr€sattninge.
och f uktigheten. T€mperaturfdrlnd-
ringaha under kornpostering€n lr
viktig. da olika mikroorganismer ar
wrksmma vid olika temperatuG4
fren ungefitr G7O'C.

Negra albetar bast vid laga
t€mperaturci andra ldredral h69a. Vid
lAga tempelaturer gar nedbrytningen
langsammare. Snabbast ger det vid
4'o-rc'c.

mikroorg.nismernar .ering
Fiirutom luft och vatten behdvs det
narihg i konposten sa att nedbrytarna
inte svalter Viktigast ar iimnena kol

Uppstellningen som fttljer visar
olikatyper av kom postmateial, Ore6t
pa li5tan finns det mest kvarcrika o.h
underst de m6t kolrika,

iilliiiiiiiiii::ii:ri:i::,i,::i::iii::iil
Preis son vi namiskor behaiver mik.o'
or8anisnerna och sm:diurcn, som skij
ief nedbrytningen i komposten, luft, vat
ten, nat och vamc. Dcssa fy.r grund
fijrutseftningar nasrc samvdkr fdr att
en kompost ska tunsera.

Mikoorganismema och smidjuEn
behitwr syre fttr .tt and6 De.f6r kan
man inte kompostera i helt slutna
behalla€. Oet er ofta fdr lite luft som
er orsak till luktproblem.

I stationala komportbehallare
syresltts komposten genom beh6lla
rcns luft\€ntil€r samt genom att man
kontinuedigt blandar om i kompostcn.
I de oicande behallarna sker en
ordentlig luftning varje gang man
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D Klokryp.ron ser ut som en
skopion utan svans. Den lir
ett litet rcldjur ned v6ldiga
framklor som anvends 16r att

D HopFtjiirt6n hoppd runt
itw.allt. Bakkropp€n er
konsvuerad som en katapult
vilken gijr att djuet kan 96ra

O Xvalst.r jobbar som
renhalbrc i komposten. De har
fyra ben fram och fyE ben bak
och it mindre iin ett sandkorn.

0 Grtuugg.n & ett
vii{atande kdftdjui Der6
dmtAliga, galliknade
andningergan miste alltid
halls fuktiga. Blir d.t i6r to.rt

D TE3tjiin6n & €n albtare
som git. stor nytta och som
v6rd sina lngd med samma
om$.g som en riktig
hiinsmamma. De er nattdjur
@h storntivs i kompostens

D TB.nfotingar brukar vi
kalb wa slag .v m6ngfotingar
soh eg€ntligef, ar ganska
olika. Den ena er vilxtlitare
medan den andrc iir ett

f rnm,r innchallcr kvavcrikt

En na.sd olika smadjur Gh nikoor-
Eanisner leveri komposten. De ha.alla
sina speiella ijnskemil fii att kunna
arbeta bra, vissa trivs b:ist vid en HE
temFratu4 andra vid en hit8.

De har o.ksa sina bes$mda arbets
uppgifrei De$a uddrs i en bestedd
ordning likt ett gigantiskt teaterstycke
daralla vetvad de har fdr roller o.h n?ir

Mikroorganismer
Kompostens mikiooiganismer ar snn
svampar och bakterieisom arbet.r tro-
Eet dygnet runt. Deras arbete a. att
bryta ned det orsaniskr av{allet till sina

Mikroorsanisncna brltcr ncd d.t
ditda vnxrmalerirler fij. att f! naring
och energi till art by8ga upp sina eEna

Sm6djur
En hel n?inBd snedjur av skilda slag
arbctar i konpostens mdri(ei En d€l ay
desa :ir sme mini.ry aiels4 till exem-
pel klokrypa.e, hoppsrj:irrar och kval-
ster, som inte er l:itta atr se utao fiirsto-

Andra ;ir srisuggor, rvestjerrarJ ru
snfotingar ned flera.

om man studerar lite halvfArdig
komposlmasa under ett fdstoring$
slas 6ppna. sis €n fijiunderlis vnrld.
l-ig8 materialet pi e fat, anvnnd en
ficklampa och p.ta lite fo.siktigt pi

(

@

Man slall alltid blanda kolrikt och
kveverikt material. En triidgardskom
post som i huvudsak innehe er torrt,
kolrikt material, som kvistaroch hOsr
l6v, n6r bia av aft fe ktiverikt matdiai
inblandat, till exenpel kiikswfdl eller

Er iskl ipp.

Sbr:*,

Lnhushillskom-
poet da.cmor 

'om

material blir l;itt bl6t, sur @h

Di ska man dlkafta kolrikr nateri
al son sug€r upp vatskan och lu.kar

d{ 
: i : '"" '" '"""..  

!Yrcr kan komma

ffi

(



Maskar
Att anvinda maskai i komposten :ir bra
av nanga skal. De bidrd till att kom
posreringsprocescn 8ir snabbare. De
luckrar cksi upp jordcn ned sina s:ns'
system vilket skapar bra fijrut*ittnin8

Man kan med fdrdel ri safta mask
till en stationer utomhusbehallare med
hal i borten. Maskalla sdkcr sis till dc
$allen i komposten dar de tivs b,rst.
Ofta finoer man dcm i yttcrkantcrna
dir det ir lire svalare. I v:ilisolerade
b€halhre kan naskarna fa problem de
vnrmen i komposten ibland bliJ sa hitg
att de vill fly. linns dcr di ingcn svalarc

plars i komposten atr vistas i

n "Vanlig' ko.npGtmask

v6r "vanllga" koftposthEk hitta man
i gitdselhdgar Den er ddbrun med
gula segmentgdnser och blh 5-1O cm
i6n9. Den slingrar sig €ldsamt vid
betjring och nar den blir skdmd
avger den en gul, illaluktande viitska.
Den ar ganska tunn och anss diirlt r
Eh olamplig som metmask.

D "halionsk konp6tm6.k'

En annan 6l den .ttdvioletta
konpostnasken, som sSljs.v en del
m6kodlarc under bete.kningen
"italiensk kompostmark". Denna alt
saknd de 90la se9mentgranserna.

D Rttd l6vmask
(Lumbricus rubellus)

Att a.l:issa och skijta e. dadgards-
komposterintesvartchdetkrrvsinga
tillstnnd. Manga villaaEare har redan
en konpostpa nngotDdaBkyht stalle
av tomien, ofta en friligAande hiig. Det
;r en bia b.irjan nen det kan ta hnstid
att kompostera pi detviset. Den frilig'
gande Lomposthitgen blir lntt fdr torr
pi somnaren och fdr kall pi vinte.n.
Den kan ocksn dra till sis djur son
krafsar efter etban nateriel.Uivmasken giir ocksiL en god

insats i komposten, lvlan hittd
den latt i gamla ltthitgar i
vadgarden. De. finns oclca i

Det borde vara en sjnlvklarhet att kon-
postera sitt trrd8irdsavfall och pi se
snttaterfina irinssnmnda till jorden.
Men ryrair er det fordaiande vanligt
attvi p: hdst Ghv:r "grovstndar" vara
tradgerdar och skickar ivag €n massa
laxtlighet och neiing till soptippen.
Ardra eldar upp sitt triidSerdsavfall,
vilket ckse Ar ett onijdigt diisri. Se
dan niste vi istillet kijpa dyr konstgdd
sel och torvmull son ers?iftning.

Har man en stor Fed8ird @h dnr
med nycket tredsirdsavfall komposte-
rar man oftast detta fiir sig. Material
son till exenpel srenar, kvistar, hnck
klipp, lijv, ograsens och griis ar ett
skq,mmande avfall som kr;iver Eott om
plats. Behillaren fijr tr;idsirdsavfallet
behiiver inte vara sluten ellerisolerad.

Hai man en hen r?ids:rdkannan
natfflietviskonpostera tr?idgards- och
husha savfallet illsammdns. Da kalas
det en blandkompost. De flesta kom
muner krnver i sridana fall an behilla-
ren a. skadedjuBaker samt isolerad.
Vanli8ast iir dck rttnankomposterar
trndgnrdsavfall€t fdr sis och hushn F

Maskarna trivs inte i de roterande
behillarna. Genom an fnrekt naterial
hela tiden omblandas med det mera
nedbrutna materialet fir man en rela-
tilt iaimn temperatur ihela behella.en.
Det finns silmda ilsa omriden dir
maskama kan dra sis undan.

Nrr det talas om maskkomposterin8
ar d* o{tast inomhuslidor fdr kaksavfall

Kapidet on masLkompostdinB lang
re fram i derta hnfte ia! upp hur nan
kooposterar med mask inomhus.

Du kan latt fi tag i mask. Kijp av en
lokal mskodl,re, leta i din ldvhit8 eller be
att fA tusk nin d&a konpostdarc.

De maskarrer som arbetar@h lrivs i

$adgardskomposter och i
gtidselhiigai Den kan latt tiiryiixlE
med den vanliga kompostmdken.

(Dendrobaena wneta)
l"letmdken ar en negot kraftigare
m6k em od16 fitr spodfiske.

Den ttjrckommer nu naturligt i
Syd*rige, men harctammar liingl€
sitder ifran. Vill d! odla metm6k sa
!ndvik Eisenia-anerna som dnals
kohmer att dominera,

( )
Beh6llare

Det gir snabbast att kompostera sitt
tr,idserdsavfall ien behellare av n:sot
sla8. Den vanlisaste, billiEaste ch n€sr
praktiska b€ha aren fiir tr;id8afdsav
fall er bingen. Det er liitt att by8sa o
esen nen v;ll nan helhe kdpa, finns
bys8satser eller helt ferdisa behalar€

En kmpostbehillare lbr tr:idsir*av'
fall b<irha minst wi fack. Nnrd*ma facket



zii tuIt lirer Irm matlrialer efr*kompcrc-
ra (rh eY€fnrelt n €da &ii Undd tidd
fylq mm der andra hcket. Man ka
@ruli8rvis ocl€i ha rva behe ft. En d;i.
den fticta, intecim delo av btuglste
lir8sp.()(r5s ii8d l@ s@t @ enklare
behillare ft ir eft akompostering.

En enkel tumrege! fijr hu stor en
behillare for rndSerdskompostering
ska vara ;ir att det beh6vs ca 100liter/
100 kvadrainerei todt.

Ovrisa redskap son kan vara bra .ft
ba till hands iir skottkiirra, kratta, spa
de, grep och vattmkan.a.

Placering av behe aren
V;lj en skussis ptars, sarna i anslurnins
till der du fd(arar dina r.:idsardsrcd-
skap. Placera ilte behalaren sa att den
stindisr utsnrts fdr pinandc blist. Helst
i b av plar-k, bus ctl6 vaxtcr mcn se upp
med att placera den allt fijr nera ett
ston tr?id vars hungiiga rdrrer kan vaxa
in i komposten darfdr att det finns gott

fonarc s:r proccssen. Darfitr bijr allt

Bro't naterial forst malas eller finfdr

Ett s;itt att finfijrdela liiv, srova stj:il
kar och blast ,r att sprida dem pa
marken och kitra itvd med en grnsklip
pare, Eama med en uppsamlare.

Hackklipp, kvistar och grenar hack
ar man o#rna med sin Srasklippare.
HAr ;ir en bra konpostkvarn ett ut
m?irkt hj.lpmedel och nan far c$ fijrst-
klassist srrdmaterial till hush:llskon-
posten pa kopet. \ill du inte kitpa d
egen kvarn kan du gi ihop med nigra
gr nar fdr etr gemensamt inkdp eller

E*emp€l p6 tr:idgirdsavfall
Gr?is, laiv, vissna vaxrcr och blonmor,
vall ocb anss8ras, pohtisblast, rabar-
bcblad, srijnsaksblast, hackklipp,
o8..i,, srasrowor, fallfrukt, bark, ba!r,
grdar och kvistar, hii, halm, mosa,
sigspin, kuaerspin, jord frin balkong-
hdor, samla krukvaxter mcd mda.

O G.nsklipp
Gdisklippet ar ofta det tradgardsavfall
som man fer mest av Det innehelbr
stom mlngder kveve och er d&f6r
verdetullt att ta Era pa,

Om man legger i hy.ket gr&klipp i
tjocka, oblandade lager kommer inte
luften till. En sedan kompost d6.latt
till sig flugor som 96rna legg€r agg i
gdishiig€n. Dessutom sprider hop-
packat gr:is dalig lukt. Om md
darcmot blandar och lu.krd upp det
farska klippet med strukturtsast, kokikt
material $m exempelvis triiflis eller
tora l& sa bryts det snabbt ncd till
tinasr€ konpost. 1 liter rrtiflis till 10
iiter gdisklipp ar lagom.

B:lsta kompostformen 16r gresklipp

a. bingen. Att Hgga grAsklipp ien
kompostbehallare for hushalbavhll dr
slose lned utrymme.

O O9r{3
Sja[a ogr{splantorna kan man utan
vidarc H99a i komposten, bah man
s€r till att de inte fir tillftille att viie.
Ogrls soft satt fd ska placeEs i
mittcn av komposten, dAr det 5r som
varmat. En delfritn gror i komposten
men eftersom plantd inte kan
fortsatta att leva inne i
kompostm6rkrc! dOr den.

B€svadigt ogtts som kvickrot,
m6k@nitt€r o.h tistlar b6r inte
liigg.s dirckt i komposten. Lat dem
ligga i solen och torka fttrsi sa att de

Tradgardskotupost€n inn€hallerofta
mycket toft material. Det Sijr att den
lert rorkar ut och behiivd darfdr v!tt,
nas. Anv?ind en vaftenkada ned stril.

Vanna fairsikri$ sa ett vanner inte
bara rinnd rakt igenon kohpost@ utan
att materiJet hinner bli fuktigt. Det
etllaste och mest naturliga *ittet fdt
vattning av radgardskomposten ;ir att
lat! rcgnct komma till. Man kan ocksa
fukta det tora hndgArdsavfallet ordo
Iigt innan det leggs i komposten.

Har du en itpp€n kompost, friliSgan-
de eller en binse utan lck, ska du ticka

dcn infdr vinten.

( -

F6r att starta och
peskynda

om nnring d;i Sp€i-
elltpoppel,pilchsilg
sKa man se upp meo.

Det ;ir vikti8t att blanda material av
olika slagsi annedbrytningsproces'
sen blir si €ffektiv ,om nitjlist. Blan-
da "blmf' dh "srijnf' material,
det vifi saga torn och kolrikt med
fuktist och kv?ilerikt. Biirja ned
an hgga en botten ned sitnder
klippt. grena4 kvist.r och lit{

Efterhand son du se-
ddn far f?irskt sfttnt a!
fall, som gresHipp

Blanda om i kompost-
ens ovanskikt var,e gin8 dutillfitr nltt
material. Di och di kan du ocksi tnckr
med f?irdig kompost och pn si sntt
p:skynda ncdbryrninscn.

Eftesom ddgnrdsavfallet bertar
av mycket koLikt matdial nr det

bra att ibland tillfiira extra kveve-
rikt avfall. Mar behciver inte kdpa

nisot dyn, speciellt g6dselnedel. An-
vnnd istallet f:irskt sr:isklipp, hushalls-

avfall, djur86dsel, f:irdiE kompost eller

5k6ts€l

Finf6rdela
tr:idgdrdF

aYfallet

Kompostaktivatorer som till exen
pel bakteriekuhurer er @ks: oniidiEa
och dyra. De nikroorganisnd son be
hitvs finns natdli8t i konpostnatdia

D F:i.skt gr:isklipp
Farskt gdsklipp ar bra att blanda i
komposten 16r att fa fad pA d€n. Har
fdlj€r h.a dunderrccept. Blanda om

. Bldda 12 deldftirskt gdisklipp
med trc delal sAgspin.
. Blandafem delal gdisklipp, lO deld
lijv och 1 dcl ftnsk h6nsg6dsel.

D Dju'gitds€l
GddselfrAn tillerempol ko[ hii5t, win,

(



fA. och hitns skyndar p5
nedbrytningen och stitter fart pa
mikroorganismerna. Se tirl att godseln
blandas si jlmt som mdjligt med det
6v 9a materialet. Mest kvA!€rik ar

O F5rdig ko|npod
Fardig kompost fir ett av de biista
matffialen som finns fir. inblandning i
o.h aktire ng av den kokika
komposten. I den fiidiga komposten
har nedbrytningen aEtannat men
m ikroorgan ismerna flnns kva4
beEdda att invadeh ett n!4t mate al.

O Urin
Oavsett om det ar urin fra. m:inniska
cller djur ar det ett ur alla synpunkter
vardef!llt material, rikt p6
nlringsamnen o.h latt att anviinda
darfdr att det som rcgel spids i
komposten med hjelp av en
vatt€nkanna. Urin i komposten ger
inga luktproblem fii.utsatt att man

hillskomposten nosglannare eftersom
nanhanterarmatavfallsonannarskan
ruttna och lukra. Marresrerna imehal-
ler viktiSa nnringsamnen fdr vaxter och
jord och sd en ner naiinsvik konpost
,n vad vi far fran r?idsardsavfallct.

F6rberedclser
O Ta rcda pA vilka lokala b6timmds€r
som gal|el i din kommun Rjr
kompostering av kitksavfall. Vand dig
till niljil- dh hal$kyddsf.tryaltning€n
eller motsErdde. Det finns ofta
sk.iftliga rAd och anvisningar

D Tank igenom hur d! vill ha
sorteringen i kttket sa att det blh

O Met hur my.ket komposterb.rt
avfallsom !ppkommer i ditt hushall.

D Tank igenom hur myck€ttid och
arbete tomposte.ingen far ta.

D Bestiim om du ska sffikompostela
kirksavfall och tddgardsavtall cller var
fttr sig,

O Vilken behillarc p6sar dig? H6r
med miljii- och hal$skydd vilka
behallaE som it godkiinda idin

D Tank igenom var behalbrcn ska

Uuustning i k6kct
Det rr viktist att ordna det prattiskt i
k6ker sa art soiterirgen av avfall fun-
gera! Den sjilvklara platsen fdr sopsor-
terin8en ar i benkskapen under disk
b;inken. D€ter inte n6dvnndigt att byg-

sa om diskb:inkssHpen. I bdrjan rack-
er der kanske med cn cxrra hink fiir dcr
komposterbara avfallet.

Hinken biirfinna, i dirckt anslutning
lill sl$ken, #.na en hink ned l@k som
rymme ett par dagars konpostavfall.

Detnrhttart m;itahur nycketkom
posterbart avfall som bildas. Anvnnd
till exenpel ett sliters hjijlkpaket eller
rviliters glasspaket. I en stijrre familj:ir
kanske en tioliters hink ett lnmpligare
nati Anteckna varje sins du taimn.i

fukris och ibland frahnde niljd i kon-
posrer. Nar du kdper eller bygger en
behilla.e bdr du ranka pi fitljande.

l'l Stadcdju6aksr
Behallarcn ska vala skadedjulsak€r sa
att.attoi mitss och fa€lar jntc kan ta
sig in. Darfdr fer det intc finnas nagra
itppningai till exempel luftv€ntiler
eller dranedngshal, som a. stljre an
5-7 millimeter Det ska d*utom
finn6 en botten och ett lock sm pa
n6got vis 9Ar

att tillra.klig

(

Det org.niska avfallet frin hushlllet
konposterar man i en skadedjus;iker
och oftast isolerad behillare. Med or
ganiskt avfall menas matresterna frin
koket och lite amar fran husha etsom
till denpel papper och vissna blon

Hush:llskomposren ar vanlisrvis
mildre nn tndgirdskomposten.

Husha skonposterins krever lire
,, merfbrbercdelser;ntiidsird*omDoe

xlel4. t.,i.s. va' mi\te ock;j ,kdrr 
-hus

* iY
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Val av kompostbeh6llare
Det fions en mensd olika kompostbe
hillare pi narknaden. Efterson bade
avfallsvolynen Gh nijjlishetdna att
arbeta ned komposter varierer fran
fanilj till familj konner d€t alltid att
behtlvas flca olika typer mh storlekar
pabehalada. En och sanna behalhre
passar inre alla hush:ll.

De konnunala reslerna son finns
beritr i huvudsrk sielva behn aren.

Kompostbehillarens funktion iir att
hilla skadedjur borta och skydda frin
v?'der och vind. Tillverkninsmaterialet
ska vara besrandisr cfteGom der nr e.

h!shallskomposte. har
ofta luftintag nertill pa

En kompostbehalbre bOr rymma 3-6
n,inade6 avfall. Det ska dessutom
finn6 ltrymme lijr strttmateial. Vijer
man en station* behalhrc behiis
ofta en nagot stitfrc volym Ar om man
valjer €n rcterande. Det kan finna
lokala b6tiimmelser som anger hur
myrket behallarcn ska rymma, till
exempel 5G1OO liter per & @h

(

(



Statianat tu d. beb,illdle

n L5kvatt€n och kond€ns
Kontrollela att det Iinns hAl i botten
samt lufwentiler upptillse att
(verskottsvatten friin komposte ngs-
Prccessen (lakvatten och kondens)
inte blk kEr i komposten.

(

(

Det finns bAdc ryriantiga och runda
behalhrc. En stationar behalhre bdr
va6 hiigrc an den ar vid. Do.k inte
h6gre en 1 metq anna.s blir
materialet fdr kolnpakt och det blir
sv:rt att rdra om. I en rund behallaE
blk varnen jehnare da det inte
uppst& n69ra "kall6 hith" vilket det
l.itt gitr i en fyrkantig behalbre.

D Ert .ll.r tvi fack
len b€hallarc med tve fa.k kan det
ena anvandd liir den aktiva
komposteringen o.h det andra ftjr
eft€rkomposteringen.

D lsolcring
B€h6llaEn ska kunna anvandas aEt
runt. Daridr kriver fieh kommuner
o.ksi att den ska vala isolelad
vintertid annars ar d€t risk att
Proc$sen avstannai leleringens
uppgiftar att behSlh ve.men han
n€dbrtningen inon beh6llarcn och
hi.dra kyla att komna in. Oetta iir
sArskilt viktigt vintcrtid. Oh

J I 
komposten fryse. upphitr

$!df 
nedorytnhe€n.

N:Y

t r { tm

D Stationdra .ll€r rct€rande

Stationina behallarc star stilla och
kdvef dArfttr omritrning. I roterande
b€hAllare bland6 och luft6 materiatet
varje gAng man snurar behillaEn.

Placcring av behSllaren
I'lacera behillarcn pe cn skussis och
vindsk/ddad plats ,a na.a kdksentrdn
som odjlist. Dctfiri.rcblifairlan$att
si, vilkct ar specielh skdnr n?ir lintern
komnerochdctblirdassa$skotasno.

Detrren fij.del on plrtscn nrbclysr,
sA att man slipper fanla i vintermd.k
r€t. I-ftersom komposten kan lukta och
dra till sig flugor biir den inte placeras
sn att den stdr grannrrna.

On behalhren har hel i botten fiir
dranerin8 av lakvatten ska den sti pa
dppen och senomslepplis mark, till
exeopel srismath, srus ellci jord, sa
att det naringyika lakvartn.tkan sipp'

Vill man placera behnlaren pa ett
golv eller pa aman hard yta histe man
kunna s.mla upp lakvaiinet, ann,rs
rinnerdet ut runr bchailaren, luktar illa
och drar till sis flu8oi Der finns kon-
postbehe are oed en uppsamlings'
bricka uoderst. Behillarens botten kan
ocksl vara slurrande mot negon form
av avtappninsshel Hacera komposrbe-
hillaren i ett uthus eller i ert soprum.

Vad kan komposteras?
Nar man komposterar kitksavfall fir
man anvenda sitt smda fdrnuft. Ftir
mycketavsamma avfallpi en ging kan
vara svert for mikroorEanismerna atr
hantera. Man bdr @ksi vara fi)sikriS
mcd fdr srora mengder ritkt, stekt, fet
ch saltadmar. Vnrstarsalt,som i alla
tider.nvants just fitr att d6da nedbry

O Gdttrs.t€r
O Kafigsump hed filt€.

D Choklad och.ndr. stit .k€r

D Mjttl, ris o.h past.
D Kryddor

D Krukviixt€r o.h jord
O Obl€kt hush6llsp.pp€r o.h icructtor
J iissk rtongor

Str6material
Kdksavfallnr fuktigt och kviiverikt och
behitver darfitr blandasocL teckas med
koLikt sfdmaterial. Man tillsetter srrit
materialet av tre skal. Dels fiir att det
i.nebiller kol som balanserd d€t kve
verika kdksavfallct, dels fitr aft susa
upp dverskortsvannet Gh dels fitr att

natcialet se art lufto
Li$are kan konna in.
Strdmaterialet biir ha

L;mplig dosering
ar ungefar 3 delar

kiiksavfall och 1 del saitmaterial.
Det finns o mangd olika strijdat€

iial. Det kan till exempel vara flis av

( r

tandc mikroorganisnd.
Kom ihag ar finfair

deLa mate.ial€t. Ju mcr
finfordelat desto fonare
sir pioccsen. Da beho
vernan heller inte ln8sa
ner sa mycket tid pi att silla komposten
innan anvdndninE. Kijttben, avocr-
dokiirnor och popcor.lnrnoi tai hng
tid at! brlta ned. De gar?inde bh
att lagga i kompostcn och sa a
ut senare om man vill.

kvistar och grenar, toff. ldv,
kutterspin, sigspin, cellu-
losafi brer, bark, riickbark,
hackat hd, hack.d haln,
hackklipp,skogs[6, okal

kad och osddslad torvnull.
Ha! du gotr om tr;idgArds

avfall behdver du inte kdpa
strdnaterial till hushllls
komposten. Gitr ist;illet ditt
eget striimaterial, till ex
cftpel flh av kvistar, sre

na., hdckklipp, torra ldv, bark, barr,
glastorv med mera. Du kan cksa ga ti
en narliggande skos en torr das ch

Exenpelpekonpostsbaf t

D Frukt o.h griinsaker
fl K6tt

o Ses och 3oppa
D Mjiilkpro.luktor

.| R.st€r .v pAH99
D Ag9 och iiggskal



kratb ihop en snck med skogstr6 det
6versta lagret av m! knade b6r och liil
skossstiitet har o fin balans av mikro-
organisner och tar effekdvt bort even-

Har du inte till8:ng till eget strttma-
terial kan du htallet kijpa. Kompoststr.j
baserat pa trafibrer eller pa sagspan, flis
ch torv har en hits kolhalt och suEs
effektilt upp itvdskonsvattnet. Kutter,

L- Finftirdcla mat riar.t
Har ar nagk exempel pA kdksavlarl
som m65te finfitrd€ls; bullar dh
bdd. eggskal, potatisai morittter och
andra Etfruktei salladshuvud€n, hela
frukte4 skal av apelsin,.itron, melon
och banan, ostkante4 gamla
krukviixter med mera.

D Fylh pe haterial
Det er battE att l?i99a i mindre
frangder avfallofta an sto.a mengder
mer sallan. Fyller man pA ofta hells
temperat'ren uppe. Deta er extla
viktigt under vintern eftersom

komposten kan frysa om piocessen

omdjrarc eller luftningsstavar Ta fdr
vana att rtth om o.h l!fta kompost-
materialetvarj€ ga.g du Hgger i ditt
hushallsa!,fall. Vanligwis racker det att
blanda om i ovanskiktet, nigon eller
nagra decimeter ncd, sa att det nyss
ilagda materialet blandd med lite av

En roterand€ b€helbrc har den
liidelen att mateialet blandas n5l man
snurd ell€. vevar pa behellen. Det
kan dock bli tlngt n& den blnfull. Hos
vis roterande behalla€ kan lalv6tt-
net rlnna ut nar md snlrra. dem.
Torka bolt det siL fo.t em mitjligt si
ait det inte d€rtillsig nugoi

O Ta h.nd oh lakvattncr
Under komposte.ingen bildas bade
kondens och lakvatten. Lakvattnet kan
f6rorsaka lukt om behallarcn stir pa
hird ogenomsHpplig yta eller

Ta f6r vana att t6mma det en eller
ett par gange. i wckan. Lakvattnet
kan anviindas som gtidning.

fdrutsattningar far man en srabbare
nedbrytning ?in i en vanliE komposr.

l'{asken bor gema i cn l6da
Inonhus har man maskkomposto i
ledoravolika sla8. Maskama vill arbe
ta i nitrkeroch ner b;isti entemperarur
Inell.n 10'25'C.

Det kan bli fitr va.mt fitr maskarna
i legenheren. Der :ir dnrfitr lamplgr atr
placera Hdan dir det er lite svalare till
cxcmpcl i killaren! soprunet, tara'
ser, fdrredc!, uthust eller i €n biink pe

( '
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Ui99 iite i fit. mycket av €n
sods avfall pe samma gang som
till €xempel ett stort l6s
fallfrukt cll€r fatr mycket gds-
klipp Komposten kan bli vet,

kompakt och illaluktande. Blanda
med tilldckligt strithateial.

cd 3 deb kijksaulatl

sptu, sa8spinJ torvnull eller tnck-

Sk6tsel

Ta f& vana att tillsatta en skopa
str6material varje 9an9 du tiimmer din
hink. Tiick o.ksa med lite exva stro. I
stationiiE behelhrc bttr st{tmateial€t
Era lite gdjvrc fiir att komposten
inte sk. bli ltjr kompakt.

En kompost niste skijt$ fijr att ned-
brytninsen ska fungera. Skdtseln va-
riemr nrgot b€rcnde pa vilkeo sorts
beha are man anvandd sis ef,

n Ligg €n luftbadd
Anfdnder man en stationiir behallarc
ska man bdda m€d att 1599. en
"luftbadd" mcd s6nderklippta gEnai
kvistar och ldv i botten sd att luften
kan komma in underifran.

kompostmaterialet regelbundet,
genom att r6ra om, sa att syrc
kommer tilliiwhllt. En
kontinuedig syresattning av
komposEn ar en fttrutltittn ing

Det er viktigt att lufta

( r
Maskkomposten har blivit nycket om
ry(Ltpi  drghcm runrom r landd. Der i r
e( pedrg"Bi'kr Gh roh8r \in r( var
barnen hur natum' LJrrJ,,pp tun8erar

( Mansanindrehushill,smvillkom-
' postera i liten skala, tar cksa hialp av

masken fiir att omvandl. sift or8aniska
avfall till null.

Om man tillsetter tillr:ickli8t minta
mr,krr I en kompo\r o.i Ber dem Eodr

Det fiDs spcciclla maskkonposter
att kopa, men nan kan octsi sitra en
,jalv Anv;ind lidor av rra , frigolit eller
massiv pl.sr. Se tillattdet finns luJthel
i botten. Ladornas djup bitr vara 20 40

Det nr en fitrdel oD lidorna gir att
stnllap: varandrasiattmankan UsEa
maskkonposten i veninsar Narm Eda
nr full sntftrmanennylada ovanpa o.h
t?i.ker de$ bott€n med matrestei Mas-
kana klat[ar da upp en v:nins ocb
bdrjar ata av det nya avfallet.

fitr att mikrco.ganismeha skall
klnna skdta sitt arbete.

En stationer behelbE
luftas med nagon forh



Hur man startar
€n maskkompost

Bo(e lufthil il:dbotten om dcn ar rat.
Stall den understa lidanpi klossareller
anvand en tom lada underst.I-essi litc
bl6tt strukturnaterial i botten sison
torv, hlln ellcr rivna aegkanonsei
Dniefter naSra sidor ordentligt upp-
blotttidningspappei, garnaihopknyck
lar sa atr miskana kan krypa in i det.

Sk6Gel av cn maskkompost
Det tu en viss skillnad pi hur nan
hanteraicnmaskkonpost inomhus och
cn utomnus. Inomhus fir man vara
fiirsiktig mcd hur mycket man matar
m$kar.a. Lrigger man i mer matavfall
an vad daskarna hinner tuEEa i sig sa
tar mikroorganismemas nedbrytnin8
proce$ drtr Gh varmen stigei Det kan
i va6ta fall inoebnra att maskama d6i
Med en maskkompost uromhus finns

den fer inte bli drypandc var. De bln
den n?iniiEen syrefri. Masken andas
g.nom huden och tan inte itvqieva i en
syrefri miljd. Den flyr di uppir pi vns-

Vanlisa husfl usorelle. sm: frukdu
sor kan utvccklas i kompost€n och bli
€ttproblem. Fiirarrbli avmed dokan
manritraomfdrsiktigtikomposrcn@h
strd lite jord eller gammal konpost
dvesi En blijt tid.inE son "lock" ar

I.ATRINKOMPOST

Iitrinkompdteringimekir attman kom'
postdd fekalier (avfdiins) fian m.innis-
kor antinsen sepa.erat flen e er tillsam
oans mcd uinen. Latrin fer inre kom'
posteras uran sersknt tlllstind f.,in milio-
och hnlsskyddstuimdd. Hitr e{te. mcd
din komun vilka rcgler son galler

Komposterin8 av latrin ska ske an
tingen i fta separata bchalare eller i en
b€hillare ned tva fack. Vrrjc bcha are
eller fack ska kdDa rynna minsr sex
denaders larinproduktion inklu,ive
sritmaHial. Niir den fdrsra behe aren
nr fylldfir den nosna ifred i minsr sex
manddea Und€r tiden lills dcn andra.
Behallarer ska ha l.t bott€n sa att in Fek-
teratlakvatren inrc lickerut. Denmeste
ocksi vara fitrsedd med lck.

Olika todl€ttsyst"m
De finns en del olika toalettsystem. Frin
det hederliga ganla tordasset till full'
strndi8a fijrmuhnin8ssysted for hela
hushallets avfallshanterins.

Pioblenet ned lahinkomposterins
nr hanterinsen av all urin. Urinen dran
ker innchillet i tuman @h illalukrande
proce$er sattcr igeng- Att i ena sidan
ventilera bon urinen inoeb:ir att der
v,irdetulla kvavetsar upp i lufftn. Om
man i andra sidan vill ta hand om
urinet genom konposrering, meste man
till*itta massor med strit.

(

sn vara linpli8t att utrdvika se-

Masken eter giirna Lrdnsaksrens,
fruktskal,Laf fesump, br<ldrcsrea vatt

huh:lispappla s.mnai filnj6lk,
mjttlmat, sajtsakei ned nera. Ju
ner finfiirdelat avfallet nr dc-
sto snabbare kan maskarna
satta i sia det. Var fitreiktig
ned aninaliskt avfall i b6r
jan. D.lklarainaskkkonpos
ten fdist nar den har komhir
igingordentli8t. Om konpost

ladan star iDonhN kan det ock-

frisk urin :iI steril o.h h.eb:ir ingen
Hilsorisk. Om man separerar u.incn
kanman pierrcnkeltsettta varapi alla
dc narsalter som der inneha ei

Efteisom uiinen svaer fdr 85 pro-
centay mamiskansavfallinnebar detta
ockse c. avsev,rd hinskning av larri'
netsvolym. Dctardessuton blandnins-
cn av urin och fekalier son g€r den

Pi senarc rid har urinsepa.erande
toaletrer rasirs fian. Urinen skiljs fren
avt6rinsen i toaletrstolen och leds till en
nedgrevd tank pi tomren. Diirkan den
lasras under vinternao.dema uran att

Undcr v;rftsesonsen kan u.iner an-
vandas som g6dningsanne. B6nderna
har uffustnins cb metoder fdr en se
dan hanterin8. Man kan o.ksa sjrlv
sprida urinvarEnblandning pi egM gri;

L?igg sedan i ett tunt la8er fiirdig
konpostjord.I den rinnsredan dc dtra
nikroo.ganismcma, beiedda atthu8sa
in. Hardu i.te tillsins till konpostjord
E:r det:iven b.a med lite sandblandad
iord eller sko8sst.d.

Tillsett sedan sta.tkulturen mcd
, .  misk.  En ! ,n l ,q naft luhur innehi l lcr

JAt a 2oo maska.
l: iY
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dant som lukrar illa snabbt till exedpel
r.kskal och fiskrens.

T:ick kiiksaefalletmed lanpligtst.ii
matcrial.Kutterspan,trrdgirdrfl is,sig
span, mald bark och inte minst skoge
strd fung(ar bra. Man behdver inte
"r.jra om" i en daskkompost. l.agg
isr:iller i lite sduktumaterial rill exem,
pel sijndcffiena bl6ta :iSgkartonser el
ler strit fiir att komposten inte ska bli

Maskkomposten ska hillas lasom
fukri8 hela tid€n eftersom masken iir
k;nslig fdr uttorknin8. VattDa vid be-
hov och tack Edan m€d fukrigt tid,
ningspdppei Blir det d:iremot fiir blijtt
fir man kompensera m€d tort strijma
terial. En maskkompost ska vara nigot
tuktigare an cn vanli8 konpost, men

( r
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*li:ffiis'@rB
,.,,"1:l':"Tl;:,,,,.,.%clas, plast, pEt, netall, smni, iader,

olia, bensin, mahrf:i.s, kemikalier, me-
dicineq danmsugarpas.!tobaksfinpaq
cigarettaska, rys av olika slas ned nera
htt natu.ligtvis inte hemna i kompos
ten. Se nvo upp med fitljande:

O aldjor 6l Annu sv6la att

a K.lka int. komposten. Risken er de
att en d€l av d€t vArdefulla kvdvet
frigit.s till luften iiorft av anmoniak.
Det bade luktar illao.h & olampligt
ur miljitsynpunkt samtidigt som
vdrdetullt kv'dv€ ftt/oras.

O qttja, snd och l6ra innehelbr
Erken bakte er eller n6got annat som
kan vara av vede i komposten.

O D€n enda a3ka. som kan laggs i
konposten it triiaska ften
br4kaminen o.h redspisen, men
endst i mycket shi mangdei Till 1OO
lit€r kompostmateial bdr nan blanda

vill ha i komposten. Franfdr allt
tungmetaller, son bl5 kvicksilver, kad'
mium och krom. Komposten ka. latt
smutsas ned mcd tungmctallcr om man
iDte tbnkei pa v.d nan lasser i dcn.
Dammet i damfr susarpesar irnehaller
my.ker tungmetallei De ska definirivt
inte slansas i konposten. Vssa r6da
och Bula fnrger kan innehala tmgme-
taller son kadmium. Rndgula present
papper och farsglade pappkartonger
hor allba inte henma i komposten.

Vextsjukdomar
Fijruts:ittningeD fiir att llgga smittade
vAxter i kompostd rratt den skitts, sa
att den blir tillr;ickligt varm. Det flesta
v;ixtsjukdonar oskadlissijrs i kompos
ten. D€t siller till ex€mpel den vanliga
svanflacksjulan som drabbar rosor
Man klipper ned ansripna blad Gh
skott rrh lngser detta i komposten.
F.jrurom svaftn?icksjukan, si sprids
evm ?ipplesko4, bladfliicksjuka pi kajrs'
bar, bladfallsjuka pi vinbnr, krusbiir
och mebrr, genom att skadesvanpen
tivenintrar pi nedfallna blad vn lig
ge. kvar under v;ixteo. Da iir det bra att
samla ihop bladen pi senhijsten och
lassa dem i komposten. Aven mjijl
dagg, rosrost och frukrmdgel fdrintas i

Dtrenot bitr nan vard fdrsikrig med
en del svara siukdonar son lever i
jorden, son klumprotsjuka pi kal po
radsyshemaiod och potatiskrnfta, bo-
mullsndsel Gh vissncsjuka.

Batu tft$kd ka, komposteus

Kompostjorden arrik pinnrinesannen
son v?rxterna b€hiiver Om kdksavfall
cllcr gitdscl har in8aft i komposFn er
den ner rik pa nirin8 ;in om enbart
r;dSardsavfali har tillfitrts. De! nn-
ringsenne sod komposten vanligtvis
inoeh,illc. fdr lueav.r kveve. Mankan
komplettera med lite hijnsgddsl fdr att
fi si bra odli.ssresuhat son niijiist.
Unsef:i. 1 dl h6nssitdsl till en tiolit€rs
hink med kompost kan vara hmpligt.

Ner 5r kompostcn fardig ?
Ofta r?ick€rdetmedaft titta, kanna och
lukta pe komposten fitr att aegaira om
den ar no8en. Ar den dessutom till-
recklist lasrad, det vill sn8a ett ir eller
ner, k.n du lusnt anv?inda den. Ner
kompostnassan ar fardig ?ir den tuijrk
till ferscn och liknar vaniigjord, detvill
saga ai en kornig hasa. Nar du tar i

rf;ifl'" ffii*"-wa
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den ska den kdnna, somjord, hn falla
is:rr Gh dofta $m mylla.

Hui hns tid det tar bero. pi vilken
typ ar beha are du anvinder, vad du
har komposterat, hur val Daterialet har
finfbrdelats och hur komposren har
skints. I g.ova drag kan nan s:i8a att i
en renodlad hushiJlskompost tar det ca
4 5 me..der atr f: en halvfardis kom
post, sn kallad halvkonpost och 5 12
minader att fi en mogd kompost. Trtd
gards rrh blandkompostcn tar nagot
hngre tid.

Ett satt at! undeisitka on kompos
ten ;ir fardjg nr an blanda on den
ordenligt och kontrollerarartremp€ra

Efterkompostering
Kompostm.reiialet ska eft€rkomposte'
ras. I en behalhre med tve fack kon-
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posterar nan aktivt i det ena och efter-
konposter.r i det andra.l en stationiir
behalare tar det c6 3-6 manade. at:
!,lla en fack. Nnr iiven det andra facket
nr fyllt har materialet i det fo.sta facket
kompost€rats i 5- 12 m:nadei Det nr di
fitrmodliSen frrdigt att anvendas. I en
rorerand€ beHllare ned na fack ser
det nigot fortare nen materillet bdr

1m sration:ir behillare med bara ett
fack tas det dveEta skiktet med oferdigt
material bort. Det ln8€s it sidatr fitr att
sedan leggas tillbaka i behtllaren igen
fitr fo(att kohposterin8. Det unddsta
skiktet om nu ir en halvkompost kan
md eftdkompostda i nAgon enklare
ryp av behillare ella i en friliggande Liig.

Ar du tveksam kan du testa kofrpost
jord€n med k.assef.dn. Om f.dna inte
groft efter fem dygtr elle. om plantoma
gulnar ar kompost€n :innu inte mogeo.

Den frrdi8a komposten passar ut
D e.kt som jordfitrbattrinssmedel. Den
ska dt an indas outsprdd. Mylla red
komposten i det oversta jordlagret i
griinsakslandet, .unt frukttrnd, bir
buskaf, prydnadsbusk.r och i raba.
ten. Om man sprider komposten pi
vlren ska man Enra det ni8ra veckor
f<lte sndd eller planterins. Mu kan
iiven anvenda den mogna komposten
ovupi jorden utan att blanda ned
dcn, till excmpcl i hobbyvexthus, i
drivbenklr och vid odlins av srtjnsa-
ker ned yrlisa rdrrer som surka och

Sillad, mogen, outspiidd kompost
nr ocks: utmarkt som toppdresinE av

,1

Erlinatto! Sprid ut 1 2 cm

Halvkompost lrmpar sis fitr ytkon
postering under buskar ch trad. Lamp-
lisast sprids deo under snviren ch
fii.somna.er d: tillvexten och nnr;nrs-
behovet hos vaxtema er som storst. Ett
ca 2 .n tjockt la8er hukar vara lason.
Innan halvkonposten sprids biir det
Srijvsta matoialet tas bort Gh etergi
till kompostbehillareo. Det ar ftnmst
fruktrad, barbuska4 prydnadsbuskar

, . (lpeoellr roso4 soh han kan ge halv

&Lk..e-,.
U, iY
!rFm

Tillplaoteringsjord,
bideutechinne,blan'
das nogen, sillad kom
post med lika mycket
vanlig tord eller torr
Konplette.a tnrna bhnd
nin8en med hitnssddsel @h
du ftr en flilrstklasig planteringsjord
dll trad, buskar och plantoq till bal
kongEdo4 umor o.h krukv:ixtei

Ro komposter oHmpl;gatt anvan
da som sajord, eftenom den kar ime-
hnlh fiji nycket nadng €ller svanp som
ar skadlig fdr de speda planrorna.

De flest. problen som kan dyka upp
under komposteringen k du ratta till
pi eg€n hand. Det ar inte sarskilt sv:n
om du bara ver vad roo beh.jver gijras.

Komposten luktar llla
De vanlisaste orsake.na riil dtlig lukt e.
att man har blandat i fiti lite Lolrikt,.
rorit sfitnateriel, att 6an luftatr.iate
iialet fitr siillan eller att man dcttavfal
lct dilist. Kompoien bliJ da kv'ivedl.,
bldt och syrcfattig.

Blanda i sffdmaterial soi! luckrar
upp komposren. Lufta ord;ntlist ch
konffollera att ventilationen fdgerar.
Tnck allt avfall ned strit.

Flugor och larv€r
Fir du nycker flusor i kompostcn ska
du rillsett! kolrikt matcrial ch lufra
ordentligt i ovanskikter genom aft r6ra
om. Teck sedan med err llser halv-
fardis konpost eller jord.

Myror
Irulh med my.or i redga.dskooposten
ii. ctt teckcn pA att dcn ar fd torr
Vattna konpostcn fdreiktist med €n
vattenkanna ned stril ellcr td ut det
itversta materialet, f ukta detoch blanda
in der i konposten igcn.

Komposten lir f6r bl6t
En hushalskonpost blir hft for blot ch
kvaverik on nan inte tillfdr tillracklist

med strdmarerial. Blatrda i srit em
suSer upp itveiskottsvatmet Gh tteGtel
ler balansen, till *dpd segspnn, cellu
loMstio,sonderivna iggk.rtongerels
tow och lufta ordentligt.

lnget hEnder i beh6llaren
OFk@ iird.i ofost attkompGt nimehil-
ler lt; nycket tor4 kolrikt roedal. Om
me till*iner kviivqikt maeriahil exmpel
€^k sliisldipp, s&n8iidsr ellg kdke!.fall
fir mjltdqqnisllrtfu &t La,ive de hdtij
E och sat&! ising att jobba igo.

En annan o6.k kan vara att det ar fdr
tort i komposten. V.ttna fitBiktigt Gh
se tillattf:er jnmn fuktighet imareria-
let. Man kan til exdp.l blanda vatten
i konposthinken in.atr do titms.

Det tan ocksi fimas fitr lite naterial
i behalard fdr art aikrorganisfreda
6ka kwma livdira siE @h alstra yiirme.
Niir det ;ir nycket kallt ute :ir det vikti$
atr ryIa pa naterial varje da8 se att
mikroorsanimmainte'tapparfarien".

Kompost€n Ar frusen
Forsok hdj. varmen genom att tilsnfta
en blandnins av varmt kveverikt avfall
Gh saEspin. Man kan ocksa forsirka
aff v:irma upp materi.let mcd flaskof
q,llda med hctt vatter.

Det n. Intt hnnt rtt komposten p:
lantstiillet fryser Det 5r iirgafara. Pro-
€*sen konns is:Dg i8eo s, f6n det
bln varmare ut... Nih den har tinat
behclver.no kanske blanda i str<tmate-
rial s: att den inte blir fdr blitt.


