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Tips och trix
för din

 hemkompost

En bra kompost kommer från
erfarenhet & nyfikenhet

Träaska från vedpanna, braskamin och 
öppen spis går att kompostera, men inte i för 
stora mängder, högst 2 dl per 100 liter kom-
post. Strö ut askan på gräsmattan istället, där 
gör den bättre nytta där den motverkar försur-
ning och mossbildning.
Undvik kol-, koks- och cigarettaska.

Kan man kompostera det här?
Några riktlinjer är:

Går att kompostera:

Allt organiskt du äter samt matavfallet från det
Kaffesump
Tepåsar
Oblekt hushålls och toapapper
Tidningspapper.

Allt du lägger på trädgårdskomposten kan du 
även lägga i matavfallskomposten, men utrymmet 
utnyttjas nog bättre om det läggs i trädgårdskom-
posten. 
Gå in på ditt bibliotek och låna dig en bok om 
kompostering. Där kan du läsa mycket mer än vad 
som skrivits i denna broschyr. Eller titta på 
internet om något fångar ditt intresse.
Nederst på sidan finns lite länk och litteraturtips.

Dessa saker har inte i komposten att göra:

Bindor
Blöjor
Cigarettfimpar
Dammsugarpåsar
Fett (i för stora mängder)
Gyttja
Kalk
Kemikalier
Handelsgödsel
Lera
Läkemedel
Salt
Sand
Snus
Sten
Tamponger
Textilier
Tobaksaska
Tuggummi

• Icke organiska material.
T.ex. glas, plåt, plast mm.ska inte läggas i 
komposten.

• Papper/tidningspapper som är glatt 
(överdraget med vax, plast el. färgat)

• Torv går att ha på komposten. Dock tar det 
flera hundra år för ny torv att bildas, och då 
under rätt förhållanden. Undvik därför torv av 
miljöskäl.

Tips på kompostlitteratur

Jord och kompost
(Harald Kratschmer, 2000)

Kompost
(Charlie Ryrie, 2002)

Att lyckas med komposten
(Karin Persson, 2001)

Nya - allt om kompost
(Ingrid Olausson, 2003)

Tips på kompostlänkar
www.for.se

www.hush.se

www.odla.nu/artiklar/ute/jord-och-
godning/kompostering

www.tradgard.org

Och lite hos oss

http://www.knivsta.se/Bygga-bo-och-
miljo/Avfall-och-atervinning



Allmänt om hemkompost

Värt att tänka på i början
En kompost ska vara skadedjursäker och fungera under hela året. Med 
fungera menas att den antingen ska vara aktiv hela året, eller att den ska 
klara av att ta emot matavfallet som hushållet ger upphov till även om 
den fryser när det blir kallt.

Komposten placeras med fördel på en sval plats för att minska lukt och 
uttorkning av komposten. Tänk på att du kommer besöka komposten 
någon gång i veckan. Därför ska den ligga på ett avstånd så att den inte 
blir en börda, varken när du ska, eller inte ska, besöka den.

Komposten startas med fördel med fyra gånger så mycket färdig 
kompost som den dagliga tillförseln av färskt matavfall. Har du för 
lite ”startkompost” riskerar processen att avstanna för att nedbrytarna i 
komposten inte hinner med.

Det finns i grova drag tre typer av kompost. 
Trädgårdskompost: Kräver ingen dispens men ska inte orsaka sanitära olägenheter. 
Matavfallskompost: Kräver dispens och har krav på kompostbehållaren.
Latrinkompost: Krävs dispens för detta också.
Vi kommer att beröra matkomposten, även om viss information är applicerbar för trädgårdskomposten.

Skötsel
Finfördela matavfallet innan du lägger det på 
komposten och rör ner det i resten av komposten. 
Täck med något strömaterial som rörs ner med 
nästa omgång färskt matavfall. 3 delar matavfall 
och 1 del strö. Då är det lättare att upprätthålla 
den viktiga kol/väte balansen. Svårare än så är det 
inte. Om du skulle få problem står förhoppnings-
vis svaret på nästa sida. 

Efterkompostering och färdig kompost
Efterkomposterar gör du när matavfallet kommit halvvägs till färdig kompost. 
Då det inte längre är attraktivt för skadedjur. Då kan det läggas i ett annat kärl, 
fack eller på trädgårdskomposten.

Komposten är färdig när den fått en mörk färg, känns och luktar som jord. 
Detta varierar beroende på komposten, vädret och vad som stoppas i komposten. 
Mellan tre månader och ett år.

Komposten kan silas lite lätt. Den grövre delen kan användas till träd och buskar, 
medans den finare kan blandas ut med vanlig jord.
50/50 kompost och jord för omplantering och liknande.
5 liter/kvm om den blandas ut direkt på landet.
1/5 kompost och jord för plantering. 

Om problem uppstått är det på den här sidan du 
förhoppningsvis finner lite hjälp på vägen, 

eller lösningen på problemet.

Komposten är torr
Tre kännetecken på att komposten är för torr är att 
myror börjat göra bo i den, aktiviteten har avstan-
nat och att du uppfattar den som torr. Försök då 
vattna komposten, röra om och tillsätta mer mat-
avfall. Ett tips när du vattnar komposten är att se 
till att vattnet är ljummet då aktiviteten riskerar att 
avstanna ännu mer om den kyls för mycket.

       Komposten är för blöt
 Kanske för att du vattnat din torra kompost för mycket? 
     Försök att fylla på med mer strö, torra löv, finfördelade kvistar eller gammal kompost. 
Blanda även ner mer syre i komposten genom att röra runt i den. Ta även en liten pause från att 
lägga på nytt matavfall tills den blivit mer lik en urkramad disksvamp. 

Komposten fryser och är kall
Testa att täcka komposten med lite extra isolering 
på toppen som torrt hö, löv eller liknande. Rör 
om komposten ofta för att öka aktiviteten i den. 
Framåt vintern kan det vara smart att gå ut oftare 
med matavfallet, då rörs den även om oftare. 
Testa även att stoppa ner en behållare av något 
slag med varmt vatten i komposten. När det är 
riktigt kallt är det dock bara att acceptera att den 
fryser och vänta tills varmare dagar.

Komposten luktar som om den behöver en dusch, dvs illa
Det ska den inte ha, den är antagligen redan för blöt. Testa med mer torrt 
material. Den kan även ha blivit för kompakt. Rör om ordentligt i den 
några gånger för att öka syretillförseln och få in luft, och försök få lite 
volym i den med lite grövre material och strö. Se till så att animaliska 
matrester är ordentligt täckta av kompost. Kolla att lakvatten inte kan 
ha samlats i botten av komposten. Om det bildats, rör ner torrt material i 
botten och vädra komposten lite.

Flugor och larver har tagit över komposten
Komposten är för sval och för blöt. Det tycker flugorna om. Gör komposten 
lite torrare och om du har möjlighet kan du tillsätta lite hästgödsel för att 
sätta lite extra fart på processen, då ökar temperaturen. Fluglarver tycker 
inte om värme. När du gjort detta, täck komposten med ett 1-2 cm lager 
sågspån, kutterspån, färdig kompst eller matjord. Då trivs inte flugorna.


