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KOMPOSTERING AV MATAVFALL (BIOAVFALL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det är inte svårt att sköta en kompost.  
I denna guide berättar vi om kompostering av 
bioavfall och skötsel av komposten.  
Ungefär hälften av allt hushållsavfall är biologiskt 
nedbrytbart och därmed även komposterbart. 
Matrester ska alltid komposteras i en tät 
behållare som är avsedd för ändamålet så att 
skadedjur inte kommer åt innehållet. Året runt-
kompostering ska ske i en värmeisolerad 
kompostbehållare. I kompostbehållaren får inte 
läggas avfall som är till skada för komposteringen 
eller användningen av kompostprodukten. Om 
kompostering av bioavfall meddelas skriftligen till 
Sydösterbottens avfallsnämnd. 
 
Fördelar med kompostering 
• Mängden avfall som läggs i avfallskärlet 

minskar. 
• Tömningsintervallen för avfallskärlet kan 

förlängas upp till 8 veckor. 
• Den färdiga kompostjorden är ett bra 

jordförbättringsmedel för odlingarna i 
trädgården.  

  
Hur fungerar en kompost? 
Vid kompostering bryts det biologiska materialet 
ner på ett naturligt sätt (förmultnar) med hjälp av 
mikroorganismer (bakterier, svampar och 
strålsvampar). För att mikroorganismerna ska 
kunna bryta ner avfallet behöver de syre, vatten 
och näringsämnen. När avfallet förmultnar 
uppstår koldioxid, vattenånga, närsalter och mull. 
 
 
 

Den optimala temperaturen för nedbrytning ligger 
mellan 35 och 55 grader. Mikroorganismerna är 
mest aktiva vid höga temperaturer, och då är 
också nedbrytningen som störst. Det 
komposterbara avfallet kan delas in i kolrikt och 
kväverikt material. Bioavfall består till största 
delen av kväverikt material, och det material som 
används som strömaterial (sågspån, flis, bark 
eller löv) innehåller mycket kol. Generellt kan 
man säga att den mängd strömaterial som läggs i 
komposten ska utgöra ungefär hälften av 
mängden bioavfall. I slutskedet av 
komposteringen sjunker temperaturen och 
mikroorganismerna omvandlar det komposterade 
materialet till jord. Denna mognadsprocess tar 
flera månader. 
 
Kompostbehållarens uppbyggnad 
Du kan antingen köpa en färdig 
kompostbehållare eller bygga en själv.  
 

Beakta följande med kompostbehållaren:  
• Placera kompostbehållaren på en skyddad 

och helst en halvskuggig plats. 
Kompostbehållaren ska vara väl ventilerad. 
De organismer som omvandlar matavfallet 
till jord behöver syre för att kunna arbeta. 
Om det inte finns tillräckligt med syre ruttnar 
matavfallet med dålig lukt som följd.   
Kompostbehållaren ska vara säker mot 
skadedjur, d.v.s. den får inte innehålla några 
hål och springor som är större än 5 mm.  

• En kompostbehållare som används året runt  
ska vara värmeisolerad eller så ska den 
placeras i ett uppvärmt rum. Sommartid kan 
man använda en oisolerad 
kompostbehållare.  

• Kompostbehållaren ska vara tillräckligt stor 
för att rymma hushållets matavfall. En volym 
på cirka 500 liter räcker normalt för 
kompostering av det avfall som uppstår 
under ett års tid. 

 
• Om du bygger en kompostbehållare själv, 

välj ett fukttåligt material. Använd inte 
tryckimpregnerat trä eftersom det är giftigt.  
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Avfall som kan komposteras 
 
Bioavfall 
• grönsaker, t.ex. potatis, rovor,  

morötter och lök 
• rått och tillagat kött och fisk 
• frukter, t.ex. äpplen, päron och bananer 
• mjölkprodukter, t.ex. surmjölk och yoghurt 
• ägg och äggskal 
• bröd (fördelas i mindre bitar) 
• te, kaffesump och -filter 
• hushållspapper, näsdukar, äggkartonger 
• plantor och blommor 
• små mängder trädgårdsavfall såsom löv, 

barr, gräsklipp, kvistar osv. Större mängder 
komposteras i trädgårdskomposten.  

 
Ju mera finfördelat matavfallet är, desto 
snabbare går nedbrytningen. Genom att 
finfördela matavfallet ökas den yta som 
mikroorganismerna kan fästa på. Vissa typer av 
matavfall som ägg och skal från citrusfrukter 
bryts ner mycket långsamt. Därför ska det 
finfördelas så mycket som möjligt. Annat 
matavfall som ska finfördelas är t.ex. morötter, 
okokt potatis, krukväxter och bröd. Det som 
läggs i komposten ska inte vara större än tre 
centimeter i diameter. Varva grövre material 
med finare, alternativt matavfall med 
trädgårdsavfall.  
 
Material som inte lämpar sig för 
kompostering 
• Vedaska: kan strös ut runt fullvuxna träd, 

buskar och häckar samt bärbuskar och 
fruktträd.  

• Metall och glas: förs till ekopunkterna. 
• Gummi, plast, dammsugarpåsar och 

cigarrettfimpar: läggs i avfallskärlet. 
• Kemikalier: förs till återvinningsstationen. 
• Växtdelar angripna av sjukdom: läggs i 

avfallskärlet. 
 
 

Hur startas en kompost? 
 

1. Lägg en 10-15 cm tjock luftig bädd av ris i 
botten på behållaren.  

2. Genom att lägga gammal kompostjord, 
torvmull eller annan mylla ovanpå riset 
kommer komposteringen igång lättare.  

3. Lägg gärna några daggmaskar från träd-
gårdslandet i kompostbehållaren. De 
påskyndar processen och underlättar 
luftningen. Daggmaskarna trivs ofta bra i 
kompostens botten och vid kanterna där det 
inte blir för varmt.  

4. Börja med att lägga i grönsaksavfall. Vänta 
med att lägga i rester av kött och fisk till dess 
att förmultningsprocessen har kommit igång 
ordentligt, det brukar ta några veckor.  

5. Påskynda nedbrytningsprocessen genom att 
finfördela stora bitar av bioavfallet, t.ex. kött- 
och fiskrester, mögligt bröd, kålhuvud, gurkor 
och liknande. 

6. Varje gång du lägger matavfall i komposten 
är det viktigt att du blandar ner det i ytskiktet. 
Efter omblandningen ska det färska 
matavfallet täckas med strö. Om det färska 
bioavfallet inte täcks över är det fritt fram för 
flugor att lägga ägg.  

7. Innehållet i komposten ska röras om 
regelbundet, även ut mot kanterna. 
Omblandningen är nödvändig för god 
tillförsel av syre och därmed en snabb 
nedbrytning.  

8. Om du inte kommer att lägga nytt bioavfall i 
komposten under en längre tid (t.ex. på 
semestern), lägg på ett extra tjockt lager 
med strömaterial ovanpå komposten.  
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Lämpligt strömaterial 
 
Det är svårt att säga vilket strömaterial som 
fungerar bäst. Pröva dig fram till vilket 
strömaterial och vilka blandningar som lämpar 
sig bäst för din kompost. Huvudsaken är att du 
använder sig av någon form av strömaterial. 
För att nedbrytningsprocessen ska komma 
igång är det mycket viktigt att bioavfallet 
blandas upp med strömaterial, vilket även 
minskar risken för flugor och larver i 
komposten.  
 
• Flisat risavfall är ett utmärkt strömaterial. 

Det underlättar luftningen och bryts ned 
snabbt.  

• Trädgårdsavfall: blanda rens, torrt gräs och 
liknande och förvara det som strömaterial.  

• Torra löv och barr: löv och barr blandat 
med torrt gräs är ett bra strömaterial som det 
finns gott om i naturen.  

• Sågspån är ett material som binder fukt mycket 
bra. Använd inte spån från tryckimpregnerat trä 
som strömaterial.  

• Kutterspån ökar luftigheten, men binder fukt 
mindre bra. Använd inte kutterspån från 
tryckimpregnerat trä som strömaterial.  

• Hackad halm luftar komposten och passar bra 
som strömaterial.  

• Torvströ binder fukt och lukt och förmultnar 
snabbt.  

 
 
 

 
 
Problem som kan uppstå vid 
kompostering 
 
Eventuella fel går att rätta till. Här följer en 
beskrivning av problem som kan dyka upp samt 
förslag till lämpliga åtgärder. 

 
 
Komposten luktar illa 
  Orsak: En rutten lukt tyder på brist på luft. Det 
kan bero på att innehållet är för kompakt eller blött. 
Komposten kan också innehålla för lite kol i 
förhållande till kväve, och då luktar den gödsel.  
  Lösning: Tillsätt mer strömaterial och blanda om 
ordentligt. Kontrollera att ventilationsöppningen 
inte är tilltäppt.  
 
Flugor och insekter 
  Orsak: Det finns inte tillräckligt med 
strömaterial ovanpå bioavfallet eller så är inte 
komposten tillräckligt varm.  
  Lösning: Snygga till kanterna på komposten 
och blanda om kompostmaterialet ordentligt. 
Förbättra processen genom att kontrollera 
fuktigheten i kompostmaterialet. Tillsätt vatten 
vid behov. Det går att försöka få upp 
temperaturen med hjälp av gödsel eller färskt 
gräs. När temperaturen stiger dör fluglarverna. 
Ett annat sätt är att täcka hela komposten med 
ett några centimeter tjockt jordlager. Det 
förhindrar flugorna från att lägga ägg i 
komposten. Täck alltid det bioavfall som du 
lägger i komposten ordentligt. 
 
 
 
 
Komposten är för våt: 
  Orsak: Kompostmaterialet är för kompakt eller 
så innehåller komposten för lite strömaterial. En 
för våt kompost börjar ofta ruttna. 
  Lösning: Tillsätt mer strömaterial och blanda 
om. Ta till vara lakvattnet från komposten och 
använd det som växtnäring (1 del lakvatten och 
20 delar vatten). 

 
Det händer ingenting i kompostbehållaren 
  Orsak: Det är för lite luft i kompostbehållaren, 
den är för torr eller så innehåller den för lite 
kväve. 
  Lösning: Tillsätt grovkornigt material såsom 
ris, sågspån eller torv. Vattna försiktigt och 
blanda om. Tillför kväverikt material såsom 
häst-, höns- eller fårgödsel, gräsklipp eller 
bioavfall. 
 

Komposten fryser: 
Orsak: Komposten innehåller för lite bioavfall 
och fylls på för sällan. 
Lösning: Fyll på komposten med bioavfall varje 
dag när det är mycket kallt ute. En stor mängd 
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bioavfall fungerar som isolering och har också 
oftast en ”aktiv kärna" av tinat material. Om det 
inte finns tillräckligt med bioavfall kan man 
tillsätta trädgårdsavfall i komposten. Försök 
isolera komposten genom att lägga ett tjockt 
lager (minst 10 cm) torrt hö eller liknande direkt 
ovanpå kompostmassan. Skotta upp snö runtom 
kompostbehållare eller ordna ett vindskydd. För 
att mikroorganismerna ska kunna arbeta behöver 
de en temperatur på minst tio grader. Om inte det 
här hjälper får du vänta på varmare väder! 
 
Processen går för långsamt/Myror 
  Orsak: Om komposten blir för torr avstannar ofta 
processen, vilket drar till sig myror. 
  Lösning: Tillsätt vatten och blanda om. 
Kompostmaterialet ska kännas som en urkramad 
svamp i handen. 

 
När är komposten färdig? 
 
Hur lång tid det tar innan bioavfallet är färdigt 
komposterat beror på årstiden, hur finfördelat 
bioavfall du har satt i komposten samt om 
komposten är lagom fuktig, blandad och luftad. På 
detta inverkar också valet av strömaterial. Efter 
cirka tre månader är bioavfallet vanligtvis så 
nedbrutet att det inte längre drar till sig möss och 
flugor. Kompostbehållaren kan tömmas 1-3 gånger 
per år beroende på behållarens storlek och 

mängden bioavfall som komposteras. Töm helst 
kompostbehållaren under den varma årstiden så 
att processen hinner komma igång på nytt före 
vintern. Den kompostmassa som tas ur 
kompostbehållaren ska efterkomposteras till och 
med följande år innan den kan användas. När du 
har tagit kompostjorden ur behållaren ska du täcka 
över jorden så att inte näringsämnena urlakas. En 
kompost som är helt färdig ska vara mörk och 
kornig. Den ska se ut, dofta och kännas som jord. 

 
Hur används kompostjorden? 
 
Kompostjord är ett mycket bra 
jordförbättringsmedel. Den binder fukt, luckrar upp 
jorden och tillför näringsämnen. Kompostjord som 
används till plantering i krukor och balkonglådor 
måste blandas med vanlig jord. Ren kompostjord 
är för kraftig (den innehåller för mycket näring) och 
kan skada växternas rötter. Blanda en del 
kompostjord med fem delar vanlig jord. 
 
 
Kontaktuppgifter  
Oy Botniarosk Ab 020 744 1440 
info@botniarosk.fi 
 
Komposteringsguiden kan laddas ner från våra 
internetsidor www.botniarosk.fi 

 
 

Ren jord från komposten 
 

 
 

Återvinning av bioavfall i den egna komposten 
gynnar både naturen och din trädgård 
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