
Lilla handboken 
om kompostering

Det är roligt att kompostera! Samtidigt skapar du förutsättningar för en ökad biologisk mång-
fald i närmiljön. Med varmkompost kan du kompostera både trädgårdsavfall och organiskt 
matavfall.

Allt du behöver göra är att se till att den får luft, vatten och näring.

Luft 
Lufta komposten genom 
att blanda in grövre materi-
al och rör om.

Vatten 
Mikroorganismerna behö-
ver en fuktig miljö för att 
kunna ta upp den näring 
de behöver.

Näring 
När mikroorganismerna 
bryter ner avfallet frigörs 
energi och komposten blir 
varm och där av aktiv.

Kompostjord är utmärkt både som jordförbättringsmedel och som planteringsjord.



Placering av din kompost 
Tänk på rågränsen, att placeringen inte blir för nära 
din grannes tomt utan lov. Behållaren får gärna stå 
på jord eller gräs i ett lövskuggat hörn av trädgården. 
Det är också bra om den kan stå så vindskyddat som 
möjligt.

Tips vid placering 
◦ Skuggig och vindskyddad plats 
◦ På genomsläpplig och plan mark
◦ Utrymme för tömning
◦ Nära köksentrén

Uppstart av din kompost 
Börja med att lägga 10-15 cm tjock luftig bädd av finklippt ris och kvistar i botten så att luften 
kan komma in underifrån. Det följs av ett lager med lite finare trädgårdsavfall och till sist ett 
lager färdig kompost eller jord. Använder du dig av gammal kompost är det lättare att komma 
igång. Lägg gärna i några daggmaskar från trädgårdslandet. Även detta påskyndar processen.

Börja med att lägga grönsaker eller trädgårdsavfall. Vänta med att lägga i rester av kött och fisk 
tills dess att komposten kommit i gång ordentligt. Detta kan ta några veckor.

Lufta kompostmaterialet regelbundet. Varje gång du tömmer din komposthink blandar du om 
några centimeter ner så att materialet blandas med lite av det som nu ligger överst. Täck sedan 
avfallet med ett lager strömaterial. Strömaterialet kan t.ex vara flis av kvistar och grenar, torra 
löv, sågspån, finfördelad bark, hackad halm eller hö.
Vid hushållskompost kan lämplig strömängd vara 1 del strö till 3 delar matavfall.

Underhåll av din kompost 
Om du inte kommer att lägga i matavfall un-
der en längre period lägg då ett extra tjockt 
lager med täckmaterial. Isolera behållaren 
t.ex. med ett innerlock av frigolit som ligger 
direkt på avfallet. Komposten kommer då 
igen på våren.

När är min kompost klar? 
I grova drag kan man säga att en renodlad 
hushållskompost med matavfall och strö tar 
ca 4-6 månader att bli halvfärdig och 8-10 
månader att bli mogen. Kompostmassan är då 
kornig och mörk till färgen. Känns som jord, 
ser ut som jord och luktar som jord.

Tips och råd 
Kompostering är en nedbrytningsprocess som ständigt pågår i naturen. Microorganismerna 
behöver näring och energi för att kunna bryta ner avfallet och kunna föröka sig.

Avfall från köket består ofta av fuktigt avfall. Det är viktigt att tillsätta torrt strömaterial. Träd-
gårdskomposten däremot består mestadels av torrt material och behöver därför tillskott av 
sådant som är fuktigt och färskt. Man kan då tillsätta färskt gräsklipp, stallgödsel eller färdig 
kompost.  
Fler tips och råd på sista sidan.



Vad kan komposteras 

Från Köket 
Frukt och grönsaker
Köttrester
Fisk och skaldjur
Brödrester
Ostbitar
Ägg och äggskal
Kaffesump
Tepåsar
Mjöl, ris och pastahushållspapper
äggkartonger
vissna blommor

Från trädgården 
Gräs
Löv
Mossa
Vissna växter
Grenar och kvistar
Bark
Barr
Hö och halm

För att underlätta din kompost kan du lägga 
sådant som är svår komposterbart (sådant som 
tar längre tid) i ditt kärl som bioavfall. T.ex ägg-
skal eller skaldjur.

Exempel på vad du inte får kompostera 
Kemikalier --> Farligt avfall
Fimpar --> brännbart
Aska --> brännbart
Plast --> plast
Glas --> glas
Metall --> metall
Gummi --> brännbart

Dina kompostarbetare 
Det kryllar av mikroorganismer och smådjur som arbetar i din kompost. Maskar gör stor nytta 
samt andra små varelser som klokrypare, hoppstjärtar, gråsuggor, tvestjärtar, tusenfotingar, 
kvalster osv.
Ta hand om dem så får du en fungerande kompost.

Invasiva växter 
De så kallade invasiva växter ska inte läggas i komposten eller som trädgårdsavfall. Då riskerar 
man istället att sprida dem så att de konkurrerar ut inhemska arter. Invasiva växter ska läggas i 
en tät försluten säck och lämnas till återvinningscentralen vid anvisad plats.



Men ibland går det inte som man tänkt sig...
A och O i en fungerande kompost är att man håller den igång. En ordentlig genomkörare ett 
par gånger per år där du blandar komposten, gör att du får ha en fin välfungerande kompost.
 
Mögel
Inget problem utan en del i komposteringen. 

För blött 
För mycket fukt täpper igen luftkanalerna och komposten får för lite syre. Låt matavfallet rinna 
av ordentligt. Blanda i sågspån, träflis, gammal kompostjord eller gamla torra löv. Och lufta 
komposten.  

För torrt 
Vattna komposten. Lägg i mer matavfall och mindre av trädgårdsavfallet så som grova kvistar. 
Använd mer finfördelat trädgårdsavfall. I annat fall kommer nedbrytningen stanna av eftersom 
mikroorganismerna kan inte ta upp den näring de behöver. 

Luktar illa
Luktar din kompost illa är det troligen brist på luft. Din kompost kan ha blivit för kompakt pga 
allt för finfördelat avfall eller för lite stömaterial och blir då för blöt. Blanda i täckmaterial som 
suger upp fukt och blanda ordentligt så komposten blir väl luftad. 
 
Det händer inget på vintern
När microorganismerna bryter ner avfallet frigörs energi och komposten blir varm. Under 
vintertid är det bättre att lägga mindre mängd avfall ofta så att komposten hålls varm och inte 
stannar av.

Flugor
Troligen används för lite strömaterial så att 
flugorna kunnat lägga ägg i matavfallet. 
Försök att täcka in komposten i olika lager. 
Använd blött tidningspapper för att täcka 
ordentligt. Dessa kan man sedan riva sönder 
och blanda ner i komposten efter 14 dagar. 
Ett annat tips är barrträdspån som verkar 
avskräckande på flugor. Torka även av ytor 
från larver och ägg. Blanda sedan komposten 
ordentligt så den hålls luftig.

Gnagare 
Spill ej matavfall utanför komposten. Håll rent 
runtom behållaren. En rätt skött kompost drar 
inte till sig skadedjur. 
Myror
Det är för torrt. Tillför blött matavfall och rör 
om.
Sniglar 
Gillar bara öppna komposter då slutna blir för 
varma. 
Andra småkryp 
Det är normalt med andra småkryp, de hjälper 
till med nedbrytningen.

Ovälkomna gäster 
En godkänd kompost krävs att den är isolerad, sluten och försedd med max 6 mm ventilations-
hål.


