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KOMPOSTERING AV TRÄDGÅRDSAVFALL 
 

Genom att kompostera det organiska avfallet 
från trädgården återför man det organiska 
materialet till naturens eget kretslopp. 
Trädgårdsavfallet kan komposteras i en öppen 
eller i en sluten behållare. Fördelen med en 
sluten behållare är att det är lättare att få rätt 
balans i komposten. Kompostbehållaren skall 
placeras och skötas så att den inte ger upphov 
till olägenheter.  

 
PLACERING  

• En bra placering av komposten är på ett 
skuggigt och vindskyddat ställe. 

• Kontrollera att det finns tillräckligt med 
plats för materialet i kompostbehållaren 
och att det finns tillräckligt med utrymme 
runt behållaren för skötsel av den.  

• Om du har mycket trädgårdsavfall är det 
lämpligt att ha flera behållare. Har du ont 
om plats är en sluten behållare lämplig. 

 
HUR STARTA KOMPOSTEN 
• En trädgårdskompost kan du antingen 

köpa eller snickra ihop själv av bräder.   
• Bottenlagret bör vara luftigt för att 

underlätta luftcirkulation (täck botten med 
t.ex. kvistar och mindre grenar). 

 
KONSISTENS 
• Varva torrt och fuktigt material. Om mycket 

torrt material tillförs bör den vattnas. Om 
komposten blir för blöt bör du blanda i 
torrt material och vända eller blanda för 
att öka luftcirkulationen. 

• När nytt material tillförs komposten ska 
det blandas in i ytskiktet, så att 
mikroorganismerna snabbt kommer i 
kontakt med det färska materialet.  

 
 
 

 
SÖNDERDELA 
• Sönderdela avfallet så mycket du kan. 

Använd gärna en kompostkvarn. 
 
LÄGG INTE I KOMPOSTEN 
I trädgårdskomposten får man inte lägga 
matavfall, ämnen som inte förmultnar eller ämnen 
som är giftiga. 
• aska och kalk (pH-balansen i komposten 

rubbas och mikroorganismerna dör) 
• tobaksfimpar, konstfiber, läder eller 

gummiprodukter, dammsugarpåsar matavfall, 
plastpåsar, mjölkförpackningar eller annan 
plast läggs i kärlet för brännbart avfall 

• glas och metall förs till ekopunktens 
insamlingskärl 

• farligt avfall (oljor, bensin, lösningsmedel, 
målarfärger, bekämpnings-, desinficerings- 
och rötskyddsmedel) förs till 
återvinningsstationen. 

 
TEMPERATUR 
I en trädgårdskompost uppnår man vanligtvis inte 
tillräckligt höga temperaturer för att oskadliggöra 
ogräsfrön och växtsjukdomar. 
 
KOMPOSTJORDEN KLAR 
När kompostbehållaren är full bör den vila i några 
månader. Det är svårt att uppskatta 
mognadsgraden enbart med hjälp av 
komposteringstiden. Grövre bitar som inte har 
förmultnat kan också sållas ur och läggas tillbaka i 
komposten.  
Halvmogen kompost är mindre än ett år gammal 
och kan ännu vara varm. Den halvmogna 
komposten är ett kraftigt gödselmedel och ska 
därför spridas ut enbart under vår och försommar 
då växternas tillväxt är som störst. Den 
halvmogna komposten arbetas inte in i jorden 
utan sprids ut på markytan till ett tunt skikt.  
 
P.g.a. det stora näringsinnehållet lämpar den sig 
inte till alla växter. Mogen kompostmull kan 
användas som jordförbättringsmedel för 
blomplanteringar, gräsmattor, buskar eller i 
trädgårdslandet. Mogen kompost har ingen 
speciell gödslingseffekt och kan myllas in i jorden. 

I TRÄDGÅRDSKOMPOSTEN LÄGGS 
 
• växtavfall och smågrenar 
• löv, gräsklipp, rensavfall från 

grönsaks- och blomlandet 
• ogräs som inte hunnit bilda frön kan 

komposteras utan problem  
• växter som sprider sig via en jordstock 

kan torkas i solen innan de läggs i 
komposten 
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Ett lock på behållaren förhindrar att 
komposten snabbt torkar ut. Komposten 
kan täckas med flis, halm, löv etc. som 
behåller fukten i komposten. Komposten 
kan även täckas med en fiberduk. En 
fiberduk förhindrar också att ogräs 
etablerar sig på kompostens yta. 

BYGG EN EGEN 
KOMPOSTBEHÅLLARE  
FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL! 
 
En förmånlig lösning för komposteringen är 
att bygga en egen enkel behållare att 
kompostera i. I ett ramverk förmultnar avfallet 
snabbare och komposten hålls prydlig. En 
borttagbar vägg i behållaren underlättar 
tömningen. En konstruktion med flera fack 
gör att man kan fylla den ena delen medan 
trådgårdsavfall från tidigare år förmultnar i 
den andra. 
 
Det här behöver du 
A) 6 st. 45 x 45 x 1000 mm furustolpar 
B) 5 st. 45 x 45 x 1100 mm furustolpar 
C) 24 st. 22 x 100 x 1000 mm furubräder 
D) 8 st. 22 x 100 x 2060 mm furubräder 
E) 16 st. 22 x 100 x 980 mm furubräder 
F) 1 st. 22 x 100 x 2160 mm furubräda 
G) 4 st. 45 x 45 x 50 mm furuklossar 
Träskruvar 4 x 40 mm 
Träskruvar 4 x 60 mm 
Rödmyllefärg 
 
Så här gör du: 

1. Börja med att vässa de fem stolparna (B) 
så att de går lätt ner i marken. 

2. Skruva ihop gavlarna (8 st. C och en B i 
varje ände). Börja med att skruva ihop 
gavlarna uppifrån och använd en bräda 
som mellanlägg för att få mellanrummet 
lika stort hela tiden. Om bräderna verkar 
spricka (t.ex. om de är mycket torra) så 
kan det löna sig att förborra hål för 
skruvarna. Skruva fast en A-stolpe en 
dryg brädtjocklek från B-stolpen så att en 

bräda lätt glider in i spåret. Tänk på att 
gavlarna är spegelvända.  

3. Lyft upp gavlarna och skruva fast D- 
bräderna.  

4. Gör mellanväggarna på nästan samma 
sätt som gavlarna men med en A och en 
B stolpe.  

5. Skruva fast mellanväggen i bakväggen.  
6. Slå ner B-stolparna i marken så att 

komposten står rakt. 
7. Skruva in stoppskruvar nertill på 

frontbräderna (H) så att det bildas en 
luftspringa mellan bräderna som är lika 
stor i resten av komposten. Plocka sedan 
in bräderna i skårorna framtill på 
komposten.  

8. Skruva fast klossarna i stödbräden F så 
att de stöder gavlarna och mellanväggen. 
Sätt stödbräden på plats ovanpå 
komposten mellan gavlarna.  

9.  Nu kan du måla komposten. Använd 
rödmyllefärg eller annan giftfri färg. 
Sedan är det bara att börja fylla den med 
ditt trädgårdsavfall. 
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