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Kompostering

Genom att kompostera ditt organiska avfall kan du bli självförsörjande på den
jord och den näring som dina växter behöver. Att du samtidigt gör en
miljöinsats gör ju inte saken sämre.

Anmälan till kommunen

För att få anlägga en kompost för annat avfall än trädgårdsavfall på din
fastighet ska du göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Blankett för anmälan om kompostering hittar du på Staffanstorps kommuns
hemsida. Kompostering av enbart trädgårdsavfall omfattas inte av
anmälningsplikt.
Kompostering på den egna fastigheten får, enligt Staffanstorps kommuns föreskrifter
om avfallshantering, enbart ske om det inte innebär risk för skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Viktigt är exempelvis att man vid kompostering av
animaliskt bioavfall (kött- och fiskrester) använder en skadedjurssäker behållare för
åretruntbruk.

Några råd om kompostering

För att komposteringen ska fungera finns det en del att tänka på. Det är viktigt
att hålla rätt fukthalt och rätt balans mellan kväve och kol i komposten.
Komposten får inte heller bli för varm, då riskerar man att mikroorganismerna
som bryter ned materialet dör.
En kompostbehållare kan man köpa eller bygga själv. Oavsett vilken typ av
behållare som väljs, måste den vara väl ventilerad för att mikroorganismerna
skall få syre och kunna arbeta. Tänk på att skaffa en kompost av lämplig
storlek. För ett normalhushåll är det lagom med en behållare på 200-250 liter
eller större. Placera komposten i trädgården på en plats som under största delen
av dagen ligger i skugga. Komposten bör också placeras så att olägenhet inte
uppkommer vare sig för dig själv, eller för dina grannar. Tänk därför på att inte
ställa komposten alltför nära en grannfastighet, i synnerhet om du bor i ett
tätbebyggt område.
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I botten av kompostbehållaren lägger man ris och kvistar för luftcirkulationens
skull. Sedan fyller man på med köksavfall. Spån eller annat strömaterial
behöver tillsättas för att det inte skall uppstå kväveöverskott vilket kan ge dålig
lukt i komposten. Under sommaren kan man använda trädgårdsavfall och
under vinterhalvåret kan man istället varva köksavfallet med sågspån.
För att undvika att nedbrytningsprocessen avstannar under vintern måste
kompostbehållaren vara isolerad. Ett alternativ är att skaffa en så stor behållare
att avfallet får plats även om nedbrytningen avstannar. När vårsolen kommer
startar processen igen.
Komposten är färdig när nedbrytningsprocessen har avstannat och komposten
inte längre känns varm. Komposten ska vara mörk och lukta och se ut som
vanlig jord. Komposten behöver oftast eftermogna så att svampar och bakterier
kan omvandla den till färdig mull. Därefter kan komposten användas som
jordförbättringsmedel i köksland, rabatter, runt fruktträd, buskar m.m.
Kompost från mat- och hushållsavfall, som är mycket näringsrik, kan behöva
blandas ut med vanlig trädgårdsjord (1 del hushållskompost med 3 delar
trädgårdsjord) innan den används som planteringsjord.

Problem med komposten

Problem med komposten kan bero på att komposteringsprocessen inte har
kommit igång. En väl fungerande kompost är fuktig som en urkramad
tvättsvamp. Om komposten är för våt, tillsätt ett torrt fuktsugande strömaterial,
t.ex. sågspån eller torrt gräs och rör om. Är komposten för torr, behöver vått
avfall tillföras och vändas ned.

Det luktar illa!

För lite omrörning gör komposten alltför tät och kompakt. Syretillförseln blir då
inte tillräcklig, nedbrytningen fungerar inte och en "rutten" lukt uppstår. En
annan orsak till dålig lukt kan vara för lite strömaterial i köksavfallet.

Det händer ju ingenting!

Det kan bero på flera saker:
För kallt: Isolera komposten. Fyll på med avfall ofta. Temperaturen bör hålla 20
- 40 grader i mitten av komposten.
För lite avfall: Fyll på med mer trädgårdsavfall eller gammal kompost.
Dålig ventilation: Tillsätt grövre strö, vattna och blanda om. Se till att luft
kommer in i behållaren.
För lite kväve: Tillsätt kväverikt avfall, t ex färskt gräs eller matavfall.
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Jag har fått insekter i komposten!

Myror: Komposten är för torr. Vattna försiktigt och rör om.
Flugor: Rör om riktigt ordentligt i komposten, ända ner i botten och ut i
kanterna. Täck sedan med ett tjockt lager av färskt såg- eller kutterspån.
Larverna gillar inte detta! Försök få upp temperaturen i komposten med t ex
gödsel eller färskt gräs så att larverna dör av värme
Det finns även insekter som gör nytta i komposten t.ex. daggmaskar, gråsuggor,
tusenfotingar, sniglar, tvestjärtar och kvalster.

Mer information om kompostering

Litteraturtips om kompostering: Nya Allt om kompost av Ingrid Olausson.
Det finns också mycket information om kompostering på internet, se
exempelvis: www.odla.nu/metoder/kompost.shtml

