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Jord og kompost.
Naturen
Gennem millioner af år har planter og dyr tilpasset sig hinanden og den natur, som de lever i. Det er kun
de sidste 5-10.000 år, at vi har dyrket planter intensivt, og vi har i den periode lært, at vi skal sørge for,
at planterne også i den intensive dyrkning skal have stort set de samme livsbetingelser som de foregående millioner af år. De planter, som viser spiser og normalt har mest gavn af, har traditionelt vokset i
en jord, som kunne holde på vandet, indeholde næringsstoffer og var let gennemtrængelige for planternes rødder. Denne jord var hverken sand, ler eller sten - men den var en blanding af dem samt en masse kulstofforbindelser, som netop gav jordende nævnte egenskaber. Disse kulstofforbindelser skabes,
når blade og grene falder af træerne, når de vælter, og når græs, urter og tilsvarende planter dør om efteråret. Når de ligger på jorden, giver de livsbetingelserne for en masse bakterier, svampe, alverdens
småkravl og især af regnorme. Resterne efter nedbrydningen, førne og humus, er de spildprodukter, der
giver jorden de plantevenlige egenskaber. Uden dem kræves en omkostningsfuld og miljøbelastende
maskinel bearbejdning, gødningstilførsel og ofte kunstvanding. Det er nødvendigt i det industrielle landbrug for, at alle mennesker på jorden kan få noget at spise hver dag. Men i de private haver har vi store
muligheder for at efterligne naturen. Et vigtigt værktøj er her et komposteringsanlæg, hvor f.eks. rødder,
grene og blade bliver nedbrudt af bakterier og svampe, diverse småkravl og orme til en næringsholdig
kompost, der efterfølgende føres tilbage til jorden, så de nye planter kommer til at få de bedste livsbetingelser.
En af de helt store glæder ved at være haveejer er at være opmærksom på denne cyklus, og at styre og
regulere den med omtanke til gavn for alt det levende og smukke, som vi værdsætter så højt.

Billedet er bragt uden tilladelse. Håber på tilgivelse fra ejeren; men denne have er blot så smuk en
kultiveret natur.

Planter og dyrs behov for næringsstoffer.
I modsætning til dyr lever en plante ikke af at indtage andre organismer. En plante lever primært af
kuldioxyd, CO2 og Vand, H2O. Ved hjælp af energien fra solens stråler spalter kuldioxyden og vandet til
kulstof C, ilt O og brint H. Men den har også brug for mange andre stoffer, som - afhængig af planternes mængdemæssige behov - kaldes for makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer. Nedenstående
tabel viser hvilke stoffer, det drejer sig om.
Makronæringsstoffer
Kvælstof (Nitrogen)
Kalium
Calcium
Fosfor
Magnesium
Svovl

Mængde
[g/kg tørvægt]
(N)
(K)
(Ca)
(P)
(Mg)
(S)

15
10
5
2
2
1

Mikronæringsstoffer
Jern
Klor
Mangan
Bor
Zink
Kobber
Nikkel
Molybdæn

Mængde
[g/kg tørvægt]
(Fe)
(Cl)
(Mn)
(B)
(Zn)
(Cu)
(Ni)
(Mo)

0,1
0,1
0,05
0,02
0,02
0,006
0,0001
0,0001

Tabellerne viser en typisk frøplantes behov for makro- og mikronæringsstoffer.
De fleste makronæringsstoffer findes enten i jorden, eller man kan købe dem som kunstgødning, angivet ved et givent mængdeforhold mellem N, P og K. Det står dog efterhånden klart, at næringsstoffer
måske nok kan holde en enårig kulturplante i gang, men de ikke er tilstrækkelige til at få flerårige planter eller hele plantesamfund til at trives. Dertil kræves en jord med en høj grad af mangfoldighed på alle niveauer. Med de talrige eksempler på samspil mellem forskellige plantearter og mellem planter,
svampe og bakterier er det indlysende, at planter behøver en levende jord.

Vekselvirkning mellem planter og dyr
Opholder vi os i et lille lukket rum uden planter, vil vi langsomt blive kvalt, fordi vi efterhånden opbruger
al den fri ilt og omdanner den til kuldioxyd. På tilsvarende måde vil en plante dø, hvis den står i et lukket rum, fordi den efterhånden forbruger al kuldioxyden og omdanner den til ilt. Hvis vi derimod placeres i et lukket rum med en passende mængde planter, vil vi kunne bruge planternes spildprodukt, ilt, lige som de kan bruge vores spildprodukt, kuldioxyd. Herved overlever både vi og planterne.
Disse forhold gælder ikke kun for ilt og kuldioxyd, det gælder for al den næring, som planter og dyr har
brug for. Vi lever af det, som vi tager fra planterne, og planterne lever af det, som vi giver planterne.
Fordi vi er i den heldige situation, at vores jord rummer store lagermuligheder for såvel energi som næringsstoffer, mærker vi det ikke i vores daglige virke, og derfor kan det tage meget lang tid at erkende,
at det forholder sig således. Det forstås måske bedst ud fra følgende: ”Kvælningsfornemmelsen mærker man lynhurtigt – sulten mærker man først efter nogen tid, og manglen på essentielle næringsstoffer, vil måske først vise sig som mangelsygdomme efter flere år”.
I de tre milliarder år, hvor der har været liv på jorden, er der foregået en evig tilpasning mellem planteliv og dyreliv. Såvel planter som dyr har tilpasset sig hinanden og har fundet nicher, hvor de ikke alene
kunne overleve men også skaffe sig afkom, som kunne leve videre. Arter, som ikke kunne tilpasse sig,
ville uddø. Det, vi oplever i dag, må derfor opfattes som det optimale i den evolution, som er fundet
stedet siden dengang. Som haveejer kommer man længst ved at understøtte den orden, der hersker i
naturen. Det kan undertiden være lidt besværligt; men det er bestemt ikke kedeligt, for det giver en
supplerende glæde ved at eje en frodig have.
Planternes og dyrenes liv og vekselvirkning er ikke en evighedsmaskine. Processerne skal tilføres
energi for at kunne fungere. Det er solens energi, der får det hele til at fungere.

Solen får hele det økologiske kredsløb til at fungere. Modellen er simplificeret; men viser i hovedtrækkene, hvad der udveksles mellem planter, dyr og nedbrydere.
Sur jord. Langt de fleste dyrkede planter foretrækker en neutral eller måske en let syrlig/basisk
jord. Men enkelte planter foretrækker en sur jord,
herunder f.eks. blåbær og rododendron. En sur
jord dannes, når nåletræerne mister deres nåle,
som falder til jorden og bliver nedbrudt af primært
svampe, idet såvel regnorme og bakterier ikke kan
leve i sur jord. Nedbrydningen med svampe tager
væsentlig længere tid end nedbrydningen med
bakterier og regnorme, og da der i en sur jord ikke
kan leve regnorme, får de ikke sammenblandet
den oprindelige jord med nåletræsførnen. Derfor
vil en ubehandlet sur jord være karakteriseret ved,
at jorden er lagdelt.
Oprindeligt var Danmark dækket af løvskov; men
ved en intensiv dyrkning, afbrænding og skovProfil af en morjord (hedejord), hvor førnen er
hugst helt fra bronzealderen og frem til 1800-tallet
ophobet som et lag øverst under plantedækket.
blev store områder efterhånden lagt øde, så der
Neden under ser man udvasket blegsand. Så
var frit spil for sandflugt og udtørring. Herved forfølger et sort udfældningslag (al), og nederst er
svandt regnormene, og resultatet blev, at førne og den oprindelige gulbrune råjord. Kilde: Wikipedia.
humus ikke blev blandet med den oprindelige jord.
Kun de allermest nøjsomme planter, som f.eks. lyng, tyttebær og revling kunne overleve her, og da
førnen fra disse planter gav en så sur jord, at regnormene ikke kunne få ”fodfæste”, blev meget store
områder kun bevokset af nøjsomme surhedtålende planter. Det er disse områder, som vi kalder for
hede. Interessant er her et udfældningslag, Al, som dannes et stykke nede i jorden, når en sur jordvæske fører opløste metalioner og humus ned i et område med basisk materiale. Her neutraliseres jordvæskens syre og under metalionernes udfældning ”kitter” de jordpartiklerne og humus sammen, så der
dannes en betonhård vandtæt flade, som strækker sig i alle retninger. Da stort set alle hedearealer

blev pløjet op i 1800-tallet, var det nødvendigt at benytte dybdepløjning for kunne gennembryde det
kompakte og stærke allag, så der kunne skabes ordentlige afdræningsforhold. Ved efterfølgende at tilføre rigeligt med kalk fik man bragt jordens pH i vejret, og i dag er de fleste hedearealer omdannet til
god landbrugsjord med masser af regnorme.

Førnen indeholder en masse kemisk energi, og det
er den, som bakterier, svampe og alt småkravlet lever af. Førnens væsentligste elementer er kulstof
(C) og kvælstof (N). Er førnen primært træagtig, indeholder den meget kulstof. Indeholder den mange
grønne blade eller dyreeskrementer, er den meget
kvælstofholdig. Man karakteriserer ofte førnens
egenskaber som forholdet, mellem kulstof og kvælstof, det såkaldte C/N-forhold, der ofte er højere
end 100:1. Hvis C/N-forholdet er lille, er der store
muligheder for at få en hurtig kompostering, til genEksempel på førne. Materialet er nedbrudt; men
gæld bliver der kun en ringe humusmængde til
overs. Har førnen derimod et højt C/N-forhold, inde- man kan stadig se, hvad der er dets oprindelse.
holder den mange træagtige bestanddele, og det resulterer i en stor humusmængde. Ulempen er her, at
det tager lang tid at nedbryde førnen. Under nedbrydningen reagerer luftens ilt (0) med førnens kulstof
(C) og danner luftarten kuldioxyd (CO2), som trænger ud i den omkringliggende luft. Herved bliver der
mindre kulstof i førnen - med andre ord, den tiloversblevne førne bliver procentvis mere kvælstofholdig.
Alt mens førnen omdannes, bliver den stadigt mørkere og ender med at være helt sort, og konsistensen
er gået fra at være struktureret og trævlet til at være nærmest klæbrig. Endvidere udvikles i starten lyse
vandopløselige humussyrer og efterhånden mørke og næsten uopløselige humussyrer. Processen i
førnen går i stå ved et C/N-forhold på 12:1, og restkulstoffet kaldes humus. Alle førnens uorganiske mineraler, som f.eks. kalium, fosfor og mangan er nu koncentreret op og bundet kemisk til humus.

Humus
Humus består af dødt organisk materiale under
nedbrydning. Humus kan ikke kun opfattes som
simple restprodukter fra det organiske materiale,
der tilføres jorden. Der er snarere tale om nye
stoffer dannet af plante- og dyrerester, planters
rodslim, nedbryderorganismers enzymer og sekretudskillelser og deres indbyrdes reaktioner.
I haverne stammer humus overvejende fra plantemateriale, som lægger sig på jordoverfladen.
Derefter reduceres humusindholdet gradvis med
dybden. I køkkenhaven medfører jordbearbejdHumus er nærmest helt sort og er karakteriseret
ning, at der normalt vil være samme humusindved, at det er vanskeligt – måske umuligt - at
hold i de øverste 10 – 15 cm.
se, hvor materialet stammer fra.
Humus deles ofte op i 2 typer:
1. Den lettere omsættelige del, som omsættes i løbet af årtier. Den kaldes for næringshumus, fordi
den via mikroorganismernes nedbrydning frigiver uorganiske næringsstoffer til planterne.
2. Den svært nedbrydelige humus, som har en nedbrydningstid på flere hundrede år. Den kaldes blivende humus. Den har først og fremmest betydning for jordens struktur, jordens vandbindingsevne,
jordens pH og jordens evne til at lagre næringsstoffer. Mellem de to former er der en glidende overgang, og begge former og samspillet mellem dem er af yderste vigtighed for jordens frugtbarhed.
Kulstof

(C)

58 %

Ilt

(O)

35 - 45 %

Humusens bestanddele.

Brint

(H)

4–6%

Kvælstof (N)

Diverse metaller

4–6%

Varierende

Humusens egenskaber og funktioner
En frugtbar jord er kendetegnet ved en god krummestruktur. Krummerne – også kaldet aggregater – er en samling
af ler, humus, rodslim fra planter og sekreter fra jordbundsorganismerne. I aggregaterne er der plads til vand,
luft og mikroorganismer. Krummedannelsen består i, at
aggregaterne binder sig sammen i en struktur med mange
såkaldte makroporer mellem aggregaterne. Store makroporer er luftfyldte og tillader regnvandet at trænge igennem. Mindre makroporer fastholder vandet og afgiver det
til planetrenes rødder, når der er brug for det. En jord med
en god krummestruktur er luftig, og er god til afdræning
samtidig med, at den også god til at bevare en passende
fugtighed. Efter et regnvejr kan humusen tage sin egen
Et brød består af to dele: den ydre del,
vægt i vand og svulme op, og afgive den senere efter be- skorpen og den indre del, krummen.
hov. Gennem denne udvidelse og sammentrækning dannes der mellemrum mellem jordpartiklerne, så beluftningen i jorden øges. Da humus virker særdeles befordrende
på krummedannelsen, har humus en kraftig indflydelse på
jordens luftskifte og evne til at binde og afdræne vand. I en
sandjord – som normalt hurtigt vil tørre ud, vil mikroporerne kunne fastholde fugten til plantens brug. I en lerjord
kan makroporerne både skabe luft til plantens rødder og
dræne vandet bort i tilfælde af regn.
Overfladen på humus- og lerpartiklerne i aggregaterne er
elektrisk negativt ladede og er derfor i stand til at fastholde
de uorganiske positive mineralpartikler, metalioner, så de
ikke udvaskes. Men fastholdelsen er dog så svag, at planternes rødder kan lave en ionbytning, og herved hente
Tegning af et humusaggregat.
metalionerne op i planten som nyttige næringsioner. Ved
Krummer af mineralkorn bundet sammen
nedbrydningen af organisk materiale mineraliseres det orved hjælp af elektrisk ladet humus, ler og
+
ganisk bundne kvælstof, N, til ammonium (NH4 ). Da amdiverse klistrende organiske forbindelser.
moniumionen er positivt ladet, binder den sig til jordens
negative aggregater og undgår derved udvaskning. Hvis der er ilt til stede i jorden, og mængden af NH
overstiger planternes optagelse, dannes nitrat (NO3), der er en negativ ion, som på grund af polariteten
ikke kan binde sig til de negative aggregater og risikerer derfor at blive udvasket og går hermed tabt for
planten. Det gælder også for andre vigtige negative ioner, f.eks. fosfationer og sulfationer. Udvaskningstabet kan dog begrænses i humusrige jorder, fordi vandbindingen er større end i humusfattige jorder.

Muld. Hvis en jord er leret, vil den i våd tilstand være klistret og så tæt sammenklæbet, at den ikke kan
indeholde luft. I tør tilstand vil den være som beton, hvor intet kan gro. Da lerpartiklerne har en ringe
størrelse og tilsammen en meget stor overflade, har de en stor evne til at binde næringsioner til sig,
hvorved jorden let opnår den ønskede krummestruktur. (Tilsvarende gunstige forhold eksisterer ikke i
sandjord, fordi sandkornene her er væsentligt større). Herved brydes lerpartiklernes sammenhængskraft, så lerpartiklerne forhindres i at klæbe sig til hinanden, hvorved planternes rødder kan trænge ned
i jorden og give planten mulighed for at leve.
Jordbunden er karakteriseret ved, at den er beboet og påvirket af levende organismer. Jordbundsorganismerne har forskellige funktioner i jordbunden, men generelt sørger jordbundsorganismerne gennem nedbrydning af organisk materiale for, at der sker en frigørelse af plantenæringsstoffer og dermed
bidrager de til den almindelige stofomsætning.
Størstedelen af jordbundsorganismerne befinder sig i de øverste lag af jordbunden, hvor også den
største mængde af organisk materiale er til rådighed. Fælles for alle disse organismer, er at de findes i
enorme mængder i jordbunden. Antallet af den enkelte organisme varierer stærkt i afhængighed af
omgivelserne. Ydre vilkår som fødetilgængelighed, fugtighed, temperatur, årstid, luftforsyning, og jordbehandling er altafgørende for antallet af individer.

Også svampe, bakterier, diverse småkravl og regnorme har
mulighed for at leve her, og ved deres livsførelse får jorden
efterhånden en struktur med masser af luft som krummen i
et godt bagt brød. Her kan dyrene leve, og herfra kan de
trænge op i førnen og trække de energirige plantedele med
ned og fortære dem. Deres ekskrementer giver liv til laverestående dyr og bakterier, som nedbryder stofferne og frigiver herved de mineraler, som er betingelse at planter kan
trives.
En muldjord er typisk uden tydelig lagdeling. Bortset fra førnelaget på jordoverfladen er det mineralske og organiske
stof intimt sammenblandet, men indholdet af organisk stof
aftager normalt jævnt nedefter i jorden.

Undlad at træde i en leret muldjord.

Det er en uskik at gå på en muldjord, fordi krummestrukturen herved ødelægges. Lav gangarealer beregnet for færdsel og som et sted, hvorfra muldjorden kan bearbejdes. En af fordelene ved at lave højbede er netop, at man ikke går i dem, men at man stå uden for højbedet og udfører arbejdet herfra.

Regnorme
Det er regnormene, og ganske særligt de store, dybtgravende arter som stor regnorm, Lumbricus terrestris, og lang orm, Aporrectodea longa, som ved deres gravevirksomhed er med til at præge jordbundens struktur og er vigtige for den sammenblanding af mineralske jord med den organiske humus, så
der ikke er nogen skarp overgang mellem de enkelte lag. Men i en god muldjord udgør regnormene en
stor procentdel af dyrelivets samlede biomasse.
I humusfattig jord findes der stort set ingen
√ Jorden gennemluftes.
regnorme. I sur jord (under pH=5) findes heller
√ Løsner jorden.
ingen regnorme. Selv om der er rigelig næring
√ Danner krummestruktur i jorden.
begge steder, omdannes næringen ikke til hu√ Omsætter enorme mængder organisk materiamus, men i stedet som morlag, fordi der ingen
le
regnorme er.
√ Frigiver lettilgængelige næringsstoffer
Generelt er Sandjord ret tør og fattig på humus, √ Jord og organisk materiale blandes grundigt
og sandjord er derfor også fattig på regnorme.
√ Øger jordens evne til at holde på fugtighed.
Men de trives i lerjord, som bedre kan holde på
√ Laver ormegange, der virker som motorveje for
fugtigheden pga. den bedre krummestruktur.
planternes rødder.
Regnormenes aktivitet er selv med til at fremme
√ Fremstiller humus
de forhold, som regnorme trives under. Når de
gennemtygger jorden og de døde plantemateri- √ Sygdomsfremkaldende bakterier svækkes/dræbes.
ale med mikroorganismerne, blandes mineral√
Afgiver meget nitrat når ormene dør.
korn og det slimagtige organiske stof og forlader regnormen som aggregatlignende ekskreRegnormenes mange gavnlige virkninger.
menter.
I en god humusholdig havejord kan man gå ud fra, at regnormene årligt flyttet rundt på mindst 10 kg
jord pr. kvadratmeter. At regnorme har en frugtbarhedsfremmende effekt er eftervist ved adskillige forsøg. Bevidst opformering af regnormebestande i ellers regnormefattige jorde har resulteret i større
rodvækst og større udbytter. Selv om regnormene har en fantastisk betydning, skal man ikke undervurdere de andre nedbrydere, for tilsammen giver de jorden den mangfoldighed af liv, som giver en effektiv nedbrydning, og som forhindrer, at jordsygdomme kan udvikle sig.
Allerede for ca. 150 år siden påviste den kendte videnskabsmand Charles Darwin, at der på en god
engjord var 140 gram regnorme/m2. Det svarer til 140 ton regnorme /hektar eller det samme som vægten af det kvæg, som vedvarende kunne græsse på engen. Regnormenes arbejde med gratis at passe
jordes kvalitet er så overbevisende, at det ikke er uden grund, at mange økologer viger tilbage fra at
benytte maskinel arbejdskraft til f.eks. pløjning. Ud fra denne betragtning bør man som havejer tilsvarende sørge for at give regnormene de bedste levevilkår ved at efterligne naturen og tilbageføre alt det
haveaffald, der er muligt og i øvrigt genere regnormene mindst muligt.

Mykorrhizasymbiose
Ofte er en plante og en svamp i stand til at danne et
symbiotisk forhold, idet svampen får kulhydrater fra
planten, som til gengæld bliver hjulpet med forsyningen af uorganiske næringsstoffer. Svampe med
disse egenskaber kaldes for mykorrhizasvampe, og
dækker over en lang række svampearter. Næsten
alle planter er i stand til at danne mykorrhiza med
en eller anden svampeart. De allerfleste planterødders næringsstofoptagelse er skabt til at fungere i et
mykorrhizaforhold, og rodfunktionen fungerer formentlig kun optimalt, når dette symbioseforhold realiseres. Det skyldes, at Mykorrhizasvampene i
sammenligning med planterne har en betydeligt
stærkere evne til at hente mineralske stoffer og
vand fra jorden. Den mest udbredte type trænger
ind i planternes rødder, hvor de forgrener sig såvel i
rodcellerne som uden på planterødderne. Symbiosen er først og fremmest af betydning for planternes
optagelse af fosfor. På grund af deres evne til at levere næringsstoffer direkte i plantens rødder, undersøger man for tiden, om svampene kan tjene
som erstatning for kunstgødning. De globale reserver af gødningsstoffer (især fosfater) vil sandsynligvis være udtømt om 50-100 år, og mykorrhiza er
muligvis et alternativ til dem.

Mykorrhiza af hvidt svampemecelium og
brune rødder af hvid-gran. Kilde Wikipedia.
Talrige erfaringer med kontroleret mykorrhizadannelse har vist, at biotopernes naturlige eller kunstige
genskabelse har gavn af, at der findes symbiotiske
Konklusion
svampe, der er tilpasset planterne på stedet. OmSåvel regnorme, kvælstoffikserende bakterier, mykorrhizasvampe
langt
de fleste
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med planter, der havde fået ektomykorrhiza med fra
planteskolen i form af Laccaria bicolor. Dette blev
målt i forhold til ikke-podede planter.[62].
NB: Der er en risiko for, at der kan opstå konkurrence med lokale svampearter, dvs. en form for ”genetisk forurening”. Flere opfølgende undersøgelser
har vist, at planter, der var podet i planteskolen, almindeligvis har mistet den tilførte svampeart og i
stedet har fået kontakt til hjemmehørende arter, men
det behøver ikke altid at være tilfældet[63].

Komposteringsanlæg.
Formålet med et komposteringsanlæg er at efterligne de processer, der foregår i naturen, når planterne nedbrydes først til førne og efterfølgende til humus. Der bør være en komposteringsanlæg i enhver
have, så man kan være med til at give planterne de mest naturlige vækstbetingelser. Frem for at opfatte ukrudt, afklip fra hæk, blomster, grønsager, som spildmaterialer, bør det opfattes ressourcer. Der
findes mange typer anlæg, som man enten kan købe, eller som man selv kan fremstille.
I mange villahaver står der en beholder, som vist på billedet eller en tilsvarende. Fordi den er konisk,
løsnes førnen, når den omdannes og falder nedad. Den øverste del har udluftningshuller, hvor kuldioxyden kan slippe ud. Den har et låg, så regnvandet ikke kan trænge ned i beholderen og udvaske mineralerne. I bunden er der et låg, som kan fjernes og herved efterlade et hul, gennem hvilket, at man kan
tage komposten ud. Beholderen har den meget store fordel, at rotter ikke kan trænge ind i den, og derfor er den særligt velegnet til kompostering af køkkenaffald. På trods af, at fabrikanten har lavet en meget god og gennemtænkt konstruktion, har mange brugere haft meget dårlige erfaringer med kompostbeholderen, fordi indholdet lugter grusomt og kraftigt af kloak. Årsagen er, at køkkenaffald normalt har
et stort vandindhold, som bevirker, at det klumper sig sammen og går i forrådnelse med anaerobe bakterier. Disse bakterier omsætter køkkenaffaldet uden ilt, mens de afgiver en kraftig lugt af kloak. Problemet løses ganske let ved blot at hælde tørre blade, savsmuld i kompostbeholderen samtidigt med
køkkenaffaldet. Herved sænkes vandindholdet, og bladene skaber afstand, så affaldet ikke klasker
sammen, hvorved nedbrydningen kan ske lugtfri med iltkrævende bakterier.
Det er dog ikke kun de iltkrævende bakterier, som man ønsker at have i sin kompostbeholder. Men især
regnorme af typen ”Eisenia foetida”, på dansk kaldet ”brandorm” eller ”kompostorm”, er meget velegnet
til kompostering, fordi den formerer sig meget hurtigt, og fordi den elsker det typiske affald, man får fra
et køkken. Kompostormene har brug for konstant fugtighed og tåler ikke tørke. De lever i de øverste ca.
20 cm i kompostbeholderen, og de foretrækker en temperatur på mellem 15 og 25 grader. Ved højere
temperatur søger de væk, og er temperaturen under 10 grader reduceres aktiviteten væsentlig, og de
dør, når det fryser. Ormene lægger æg, som kan overvintre i frosten; men det varer et par måneder efter klækningen, inden de for alvor kan tage for sig af retterne. Man kan undgå at de voksne regnorme
dør om vinteren ved at lægge en vintermåtte rundt om beholderen. I modsætning til de almindelige
regnorme kan kompostormene ikke leve i jorden. De kompostorme, som følger med, når komposten
lægges ud i haven, vil altså dø.
Egnet til kompostering i lukket beholder:
Kartoffelskræller
Grøntsager (også kogte)
Frugt
Brødrester (små stykker)
Kerner
Ris
Pasta
Kaffegrums med filter
Teblade med filter
Gødning og strøelse fra f.eks. hamstere.
Knuste æggeskaller
Uegnet til kompostering i lukket beholder:
Fedt og sovs.
Kød og fisk (direkte forbudt).
Mælkeprodukter (f.eks. ost).
Sprøjtede citrusfrugter.
Ekskrementer fra hunde og katte.
Støvsugerposer med indhold.
Oversigt over egnet og uegnet husholdningsaffald.

En almindeligt forekommende fabriksfremstillet
kompostbeholder.

Har man en kolonihave på de normale 400 m2 eller en parcelhushave, er plastbeholderen ikke stor
nok. Her må man selv i gang med at lave en noget større komposteringsanlæg til bl.a. al den hækafklip, som man står med omkring Sct. Hans. Normalt er et sådant komposteringsanlæg så åbent, at der
kan trænge rotter ind, og derfor bør det ikke anvendes til køkkenaffald men alene til organisk haveaffald.
Det viste komposteringsanlæg har to rum, fordi man herved får mulighed for at ”omstikke” komposten,
dvs. at man med en havegreb flytter komposten fra det ene rum over i det andet rum, hvorved materialet får luft og giver de iltforbrugende bakterier bedre mulighed for at nedbryde materialet. Ryst greben,
når materialet smides, så der ikke optræder klumper, og rør efterfølgende lidt rundt nede i kompostbeholderen, så mest muligt iltes. Taget i den viste konstruktion skal hindre regnvand i at trænge ned i
komposten og skylle næringsstofferne ud. Til gengæld er det så nødvendigt selv at vande for at holde
materialet fugtigt, idet der ikke sker en nedbrydning af tørt materiale. Det er vigtigt at blande materialerne godt sammen, inden de kommer i komposteringsanlægget. Hvis f.eks. græsafklip ikke blandes
godt sammen med kværnede grene og andet kulstofholdigt materiale, klumper det sig ofte sammen og
rådner under afgivelse af en ubehagelig lugt.
ste
æggeskaller
Egnet
til kompostering i åbent anlæg:
Hækafklip
Afklip fra træer og buske
Forårets visne afklip
Græsafklip
Kartoffeltoppe og grønsagsrester
Ukrudt
Husdyrgødning (fra høns, hest, ko)

Et hjemmelavet åbent komposteringsanlæg.
Gengivet med venlig tilladelse af Karna Maj,
Landsforeningen Praktisk Økologi.
http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder
/kompostfremstilling/342.html

Uegnet til kompostering i åbent anlæg:
Køkkenaffald (kød + fisk er direkte forbudt)
Ikke kværnede grene.
Malet og imprægneret træ.
Træstykker.
Syge planter.
Kål (på grund af risiko for kålbrok).
Rodukrudt og ukrudt med frø.
Oversigt over egnet og uegnet haveaffald.

Det er meget væsentligt at forstå, at et komposteringsanlæg ikke er en losseplads for bl.a. brædder,
sten plast og metal. Den er et følsomt biologisk anlæg, som skal passes med forståelse for de processer, som det skal udføre.
Det materiale, som man lægger i komposteringsanlægget, skal kunne falde sammen. Og hvis de
enkelte dele har en stor overflade i forhold til deres rumfang, bliver de hurtigt nedbrudt. Derfor bør
man ikke lægge store grene og affaldstræ, for de
tager alt for lang tid om at blive nedbrudt, ligesom
de kanforhindre, at materialet falder sammen og
bliver til kompost. Grene tykkere end ganske få
millimeter bør køres gennem en kompostkværn.
Efterfølgende kan de lægges kompostbeholderen
eller bruges der, hvor man ellers ville have brugt
træ- eller barkflis.

I det praktiske havearbejde kan en kompostkværn være til stor nytte.

Det er naturligvis billigere at have et komposteringsanlæg med en beholder frem et med to eller
tre beholdere. Men det kan være upraktisk kun at
have én beholder, idet omstikningen herved besværliggøres. Hvis man – som de fleste – benytter
koldkompostering, kan man sprede komposten på
jorden om foråret, idet ormene så vil trække materialet ned i jorden. Her vil det så afgive næringsstofferne, når planterne har brug for det i vækstsæsonen, og restprodukterne vil efterhånden omdannes til humus. Vil man hellere benytte komposten til nedmuldning eller til vækstmedium i forbindelse med fremstilling af nye planter kan man evt.
lægge første års komposten ud på jorden til efterkompostering, som vist på hosstående foto.

Årets høst af kompost lagt ud på jorden til efterkompostering.

Kold – og varmkompostering
Komposteringsanlæggene kan have forskellige fysiske udformning; men generelt findes to typer:
1. De små lukkede beholdere, som er beregnet til køkken affald, og
2. de store åbne beholder, som ofte har flere kamre, og som er beregnet til haveaffald.
I de åbne beholdere kan man benytte sig af to komposteringsformer:
1. Koldkompostering eller
2. Varmkompostering.

Koldkomposteringen er karakteriseret ved, at temperaturen under komposteringen ikke stiger væsentligt, måske kommer temperaturen op på 40 grader. Og hælder man kun lidt på ad gangen, vil temperaturen slet ikke stige. Man skal sørge for, at haveaffaldet i kompostbeholderne altid er fugtigt, da der ellers ikke kan finde en nedbrydning sted. De mest betydningsfulde nedbrydere er regnormene; men før
de kan tage for sig af retterne skal der ske en findeling af blade, kviste osv. Det er bænkebiderne, tusindbenene, forskellige insektlaver, springhaler og primitive insekter, som sørger at findele blade osv. i
tusindvis af minder stykker, som er så små, at regnormene kan fortære dem. De små nedbrydere lever
på overfladen og deres affald drysser ned til regnormene, som normalt lever i de øverste ca. 10 – 15
cm af komposten, hvor de søger føde i den nederste stærkt omdannede del af førnen.
Når nogle haveejere har erfaringer med kompostering, er det i langt de fleste tilfælde tale om koldkompostering. De har ofte dårlige erfaringer, idet de beklager sig over, at
1. en masse ukrudtsfrø spirer. Det er ikke uden grund, for under komposteringen har ukrudtsfrøene
ligget i dvale, og de vil straks spire, når de udsættes for lys ved en passende høj temperatur, og
2. det tager alt for lang tid at kompostere sit haveaffald. Det er heller ikke uden grund, for afhængig af
materialet vil en koldkompostering kunne
3. tager 2 – 3 år. Hyld, lind, hassel tager kort tid, mens nåle fra fyr og gran og blade fra eg og bøg
kan tage flere år om at kompostere.
De dårlige erfaringer med koldkomposteringen resulterer som regel i, at man opgiver, og i stedet kører
sit affald på en genbrugsstation og evt. tager noget kompost med tilbage. Miljømæssigt er det ikke nogen god løsning, og det er også en dyr løsning, som man ikke umiddelbart ser, fordi man betaler den
over renovationsafgiften.

Varmkompostering er karakteriseret ved, at temperaturen under komposteringen stiger til op omkring
70 grader, og at der i løbet af kun en måned eller to er dannet førne, som straks er egnet til at bringe
ud i haven. Ventes til året efter, fås det bedst tænkelige materiale, som af udseende minder meget om
den kompost, som man køber på genbrugsstationerne.
Når man ved hvordan, er det ganske nemt at varmkompostere Man gør følgende:
1. Saml alt haveaffald i årets løb i en dynge eller i en beholder.
2. Klip hækkene omkring Sct. Hans og bland afklippet sammen med det opsamlede haveaffald.
3. Vand blandingen godt igennem og lad den evt. stå natten over. Vand evt. igen, og vær sikker på, at
blandingen er fugtig overalt.
4. Læg blandingen op i en kompostbeholder med et rumfang på ca. 1 m3. (Store mængder kan kræve
flere beholdere). Hækafklippets gren og kviste skal blot bevares, når materialet lægges i beholderen. Det skaber en passende mængde ilt under nedbrydningen.
5. Kompostbeholderen/erne bør være isoleret, så der tabes mindst mulig varme til omgivelserne.
(Klik evt. HER og se artiklen: ”Komposteringsanlæg”).
Inden for få timer begynder temperaturen at stige, og allerede efter et par døgn er temperaturen oppe
på 70 grader. Ved denne temperatur dør alle sygdomskim og sygdomsfremkaldende bakterier og
svampe.
Bakterierne, der er de mest grådige, tager sig primært af bladene, men svampene tager sig af de mere
træagtige strukturer. Da svampene dør, når temperaturen kommer over 55 grader, bevares grenene
unedbrudte i den periode, hvor den hurtigste nedbrydning finder sted. Årsagen til den høje temperatur
er bakteriers og svampes hurtige nedbrydning af materialet i beholderne. Under processen falder materialet mere og mere sammen, fordi strukturerne nedbrydes. Duften under komposteringen er behagelig, og intet tyder på udledning af ammoniakdampe. Det skyldes, at ammoniakken binder sig til de
mange store bladoverfladers kulstof. Og temperaturen falder, fordi der bliver mindre ilt til rådighed. Efter ca. 1 måned er det hensigtsmæssigt at stikke komposten om, dvs. at flytte komposten over i en anden beholder, idet materialet løsnes og drysses ned, så det får luft. Efterfølgende ses igen en temperaturstigning. Når temperaturen igen falder så langt ned, at regnormene kan leve i den, gør de deres
indtog, og i løbet af kort tid myldrer det med regnorme, der efterhånden danner det bedste jordforbedringsmiddel, man kan tænke sig.

Temperaturforløbet i afklippet fra en bøgehæk. Der er benyttet to beholdere. Den isolerede er
fremstillet af kompositmateriale, og den uisolerede er fremstillet af lægtetræ. Målingerne er taget i midten af beholderne. I træbeholderen er temperaturen noget lavere langs kanterne.
I kompositbeholderen er temperaturen næsten den samme overalt.

Produktet fra varmkomposteringen

Efter kun 4 måneder er den grønne
bøgehæk omdannet til en god kompost, der er særdeles velegnet
som jordforbedringsmiddel.

Der er ikke foretaget målinger på kompost, som er fremstillet med de her benyttede materialer og på
den her angivne metode. Men på Affaldscenteret, Ølstedvej i Aarhus N, har man gennem mange år
fremstillet kompost i miler af haveaffald. Går man ud fra, at deres måleværdier også gælder for den her
fremstillede kompost fås:
Krævede oplysninger
Emne

Frivillige oplysninger

Talværdi

Tørstof
Aske i tørstof
Organisk stof i tørstof
Total kvælstof (N)
Vandopløseligt kvælstof
Total fosfor (P)
Total kalium (K)
pH i vand
Ledningsværdi

65 [%]
79 [%]
21 [%]
3,9 [g/l]
0,03 [% i Ts]
0,92 [g/l]
3,49 [g/l]
8,5
3,8 [10mS/m]

Emne

Talværdi

Kalkvirkning (jordbrugs)
Total magnesium
Total svovl
Ammonium kvælstof
Nitrat kvælstof
Citratopløselig fosfor

25 [kg/tons]
1,15 [g/l]
0,61 [g/l]
0,05 [g/l]
0,09 [g/l]
0,62 [g/l]

Reaktionstal
Ledningstal

8,1
4,9 [10mS/m]

Oplyste gennemsnitsresultater fra perioden august 2011 til august 2013.
Nærmere forklaring om målemetoder og måleenhederne findes på:
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/199
9/87-7909-428-7/html/kap03.htm
Tungmetal

Gennemsnit ([mg/kg] tørstof)
Måleresultat

Cadmium
Kviksølv
Bly
Nikkel
Crom
Zink
Kobber

(Cd)
(Hg)
(Pb)
(Ni)
(Cr)
(Zn)
(Cu)

0,40
0,10
22,9
9,2
11,3
123
32

Grænseværdi
0,8
0,8
60
30
100
4.000
1.000

Måleværdier for tungmetaller i forhold til de acceptable grænseværdier.

Tungmetallerne overholder grænseværdierne. Men principielt bør der ikke være tungmetaller i komposten. Mængden afhænger
af, hvilket kompostmateriale der er benyttet,
og hvor materialet er høstet. Cadmium, som
er det farligste tungmetal er meget koncentreret i f.eks. markchampignon. Bruger man
vand fra tagnedløbet på sit hus, og har man
blyinddækning og zinktagrender, er det måske et langt større problem end bly og zink i
komposten.
Man kan formentlig få mere styr på tungmetalforureningen ved at benytte kompost fra
sin egen have.

Kompostens anvendelse
Hvornår komposten er færdig til brug afhænger af, hvad man skal bruge den til. Det mest almindelige er
at bruge den til jorddækning, nedmuldning eller som vækstmedie ved fremstilling af nye planter.
Jordforbedringsmiddel og jorddækning.
I naturen findes der ikke bar jord. Enten gror der planter, eller også er korden dækket af nedfaldne blade, nåle, grene ja måske væltede træer. I naturen nedbrydes tingene langsomt på det sted, hvor de døde plante- og dyredele lander. Det foregår i et lag oven på jorden, hvor det mest omsatte er nederst og
det nye affald øverst. Insekter, bakterier og svampe nedbryder fra overfladen, mens regnorme og mikroorganismer nedbryder fra undersiden. Det omsættes på stedet, og plantenæringsstofferne bliver frigivet og kan bruges til ny vækst.
I vores haver kan vi efterligne naturen ved at dækker jorden med f.eks. førne eller komposteret materiale. Gør vi det, får vi følgende fordele:
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Mængden af ukrudt og det hermed forbundne arbejde reduceres,
Regnormene får noget at leve af,
Jordstrukturen forbedres,
Mikroorganismerne få bedre leveforhold,
Jorden udtørres mindre under tørke,
Vandet i jorden fordamper ikke op gennem jordoverfladen,
Behovet for kunstvanding reduceres,
Gode skjulesteder for rovbiller og andre nyttedyr,
Regnen klasker ikke jorden sammen.

Det er ikke kun urtehaven, der har godt af at få dækket jorden. En prydhave, som vist på billedet side 1,
vil også have gavn af at få tilført førne eller komposteret materiale. Ønsker man længerevarende jorddækning, kan man evt. benytte de små stykker træ, som kommer ud af kompostkværnen, efter at kompostjorden er blevet harpet.
Lagtykkelsen vi være meget afhængig af, hvor meget materiale, man har til rådighed i forhold til det
areal, der skal dækkes. Men en tykkelse på omkring 6 - 8 cm vil dog være optimal. Da energien i materialet reduceres under komposteringen, bør man ikke være for sent ude med jorddækningen. Energien, der fortsat er til rådighed i det delvist omsatte materiale, kommer især ormene til gavn, når de
graver sig gennem jorden for at trænge op til ”ormemaden” og trække den med sig ned i jorden. Herved får jorden de ønskede kanaler, som er så værdifulde for nedsynkningen af regnvandet og for planterøddernes behov for luft. Under omsætningen frigives næringsstofferne, som planterne straks kan
bruge, og derfor bliver der ikke nogen nævneværdig udvaskning af næringsstoffer. Årets varmkomposterede materiale er egnet til jorddækning omkring den 1. august og kan derfor benyttes til jorddækning i drivhuset, så fordampningen fra jordoverfladen reduceres. Herved reduceres risikoen for svampeangreb. Men i køkkenhaver er det lidt for sent. I stedet kan der her sås en etårig såkaldt grøngødning så snart, at køkkenhavnes nytteplanter er høstet. Disse grøngødningsplanter optager næringsstofferne, og når de dør om vinteren, fastholder de næringsstofferne og afgiver dem næste forår.
Gødning og jordforbedringsmiddel
En anden måde er at lade komposten overvintre i kompostbeholderen, som skal være afdækket for
regnvand og i nogen grad også for ilttilførsel, så kvælstofforbindelserne ikke iltes. På grund af de lave
temperaturer, vil der dog stadig foregå en svag nedbrydning af især kulstoffet, hvorved komposten
kommer til at indeholde mere kvælstof og næringssalte pr. kg kompost. l dette tilfælde skal komposten
ikke kun opfattes som et jordforbedringsmiddel men også som et næringsmiddel, og det skal derfor også behandles som sådant. Det betyder, at det om foråret kan muldes ned i de øverste jordlag mellem
f.eks. tomat og andre næringskrævende planter. Er man sikker på, at der ikke er ukrudtsfrø i det kompostmateriale, som man samlede sidste sommer og efterår, og som bare har overvintret, kan dette materiale benyttes som jorddækning fra det tidlige forår, eller når planterne er store nok til ikke at ”drukne” i
jorddækningen.
Den nedbrudte kompost er rig på humus, og er derfor et nyttigt som jordforbedringsmiddel og næringstilskud ved udplantning af lidt større planter, der har behov for en god næring. Derimod må de ikke benyttes i såriller på grund af gødningsvirkningen.

