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Et langtidsholdbart anlæg til varmkompostering.

Resume.
Denne rapport beskriver udviklingen af et langtidsholdbart komposteringsanlæg, der kan anvendes til
varmkompostering i almindelige parcelhushaver og kolonihaver. Der er opstillet flere forskellige materialer til dets fremstilling, og der vælges kompositbrædder, fordi de er langtidsholdbare, og fordi de isolerer
godt, så varmen i komposteringsmaterialet kun forsvinder langsomt ud til omgivelserne. Der er opbygget
to ens kompostbeholdere, en i træ og en i komposit, og deres egenskaber er sammenlignet såvel økonomisk som teknisk. Kompositanlægget er ca. 20 % dyrere end et tilsvarende anlæg i træ. Til gengæld
kræver et anlæg i træ en større arbejdsindsats at fremstille og vedligeholde. De termiske målinger viser
dog, at kompositanlægget må foretrækkes, idet temperaturen fint når op på de 70 grader, som kræves
for at slå plantesygdomme og ukrudtsfrø ihjel.

Årsagen til at kompostere.
For haveejeren er komposteringens formål er at nedbryde plantedele som f.eks. hækafklip til førne og
humus og føre det tilbage til jorden, så planterne får tilsvarende leveforhold, som de har i naturen. Herved kommer planterne til at trives bedst, så sygdomme kan reduceres og planternes ydelser bliver højere og sundere.
For det offentlige er det en økonomisk fordel, fordi man herved undgår at betale for transport og behandling af de store mængder haveaffald, som hvert år køres til genbrugspladserne.
For miljøet er det fordel at genbruge materialerne, hvor de dannes, så der ikke sker ophobninger, der er
vanskelige at håndtere uden det går ud over miljøet (det gælder f.eks. den megen transport og maskinelle behandling).

Kold eller varmkompostering.
En af årsagerne til, at mange haveejere viger tilbage fra at benytte et komposteringsanlæg er, at de har
erfaring for, at ukrudtsfrø og sygdomme kan overleve i et komposteringsanlæg. Denne erfaring er fuldstændig korrekt og skyldes, at de har benyttet koldkompostering. Dvs, at de blot har fyldt i kompostbeholderen, efterhånden som de har fjernet ukrudt, visne blade osv. Temperaturen i beholderne er stort set
den samme som uden for – en smule højere måske, fordi der i disse beholdere som regel lever kompostorme. Varmkomposteringen derimod medfører temperaturer på helt op til 70 grader, hvor såvel
ukrudtsfrø og sygdomme dør. Den høje temperatur skyldes, at såvel bakterier som svampe har travlt
med at omsætte materialet til førne og humus. Der skal altså ikke tilføres varme ved varmkompostering –
varmen kommer af sig selv, når blot man har tilstrækkelig med fugtigt materiale til rådighed. En kubikmeter eller mere vil være passende.
I forhold til koldkompostering har varmkompostering følgende fordele:
1. Sygdomme og spiredygtigt ukrudtsfrø reduceres væsentligt.
2. Omsætningen til førne og humus sker væsentligt hurtigere.

Komposteringsanlæg.
Fabriksfremstillet i plast.
Der findes mange forskellige typer, der dog alle er så
små, at de stort set kun kan benyttes til køkkenaffald.
De er fremstilet af plast og har form af en beholder på
nogle få hundrede liter. Denne type har naturligvis stor
betydning, fordi stort set alle hjem har køkkenaffald.,
Da det ofte våde køkkenaffald kun virke energikrævende i de kommunale forbrændingsværker, har kommunerne givet kraftige tilskud ved salget af disse kompostbeholdere – jo nogle har endda foræret dem bort i
håbet om, at de blev brugt til formålet. Den er ikke egnet til kompostering af grønt affald fra den almindelige
have, idet den er alt for lille.

En almindeligt forekommende fabriksfremstillet kompostbeholder.
Fabriksfremstillet i galvaniseret stål.
At stålet er galvaniseret betyder, at der er benytte
zink som overfladebelægning. Zink er nødvendig for
os i små mængder; men det er et tungmetal som er
giftigt i større mængder. Ingen kan vide, hvor meget
zink der afgives undervejs, og derfor er det uhensigtsmæssigt at benytte galvaniseret stål i en kompostbeholder. Desuden er de viste type helt uanvendelig, fordi den er så åben, at det er umuligt at give
materialet den fugtighed, der er nødvendigt, for at det
kan kompostere. Resultatet vil blot blive en dynge
visne blade og grene. Ydermere er beholderen for lille
til den almindelige have.

Eksempel på en kompostbeholder, fremstillet
af galvaniseret ståtråd.
Fabriksfremstillet i træ.
Billedet viser en almindeligt forekommende kompostbeholder i trykimprægneret træ til en særdeles overkommelig pris. Konstruktionen medfører, at man kan
lave den højde, som man har behov for, og da prisen
er lav, kan man jo blot købe hvad, der er nødvendigt.
Beholderen har dog mindst to problemer:
1. Det er ikke hensigtsmæssigt at benytte ubeskyttet
trykimprægneret træ, fordi imprægneringssaltene
kan trænge ud i komposten, og fordi det efterlade
træ har nemt ved at rådne.
2. Den store afstand mellem brædderne vil give en
så stor udluftning, at der bliver meget vissent materiale, og komposteringen ikke er derfor ikke effektiv.

Eksempel på en fabriksfremstillet kompostbeholder af træ.

Udvikling af langtidsholdbare varmkomposteringsanlæg til alm. parcelhushaver.
En gennemgang på nettet viser, at der tilsyneladende ikke kan købes et langtidsholdbart komposteringsanlæg beregnet for varmkompostering. Formålet er derfor at udvikle og afprøve et sådant anlæg i
praksis.
Krav til komposteringsanlægget.
1. Af hensyn til den praktiske anvendelse i en normal parcelhushave på ca. 800 m2, bør anlægget bestå af tre kamre, hvert med et rumindhold på ca. 1 m3. Det store rumindhold skyldes, at anlægget
skal kunne indeholde alt hækafklip, når der klippes i slutningen af juni. Her fyldes de to beholdere
op, mens den sidste indeholder afklip og ukrudt fra det foregående år, og som skal blandes sammen med afklippet fra juni, således at det indtil nu koldkomposterede ukrudt og evt. sygdomme bliver dræbt under varmkomposteringen.
2. For ar få den mindste varmeafgivelse til omgivelserne, bør hver beholder have form af en kugle. Da
de er vanskelige at fremstille, placere og benytte i praksis, vælges en form, hvor længde, bredde
og højde er ca. 1 meter.
3. Beholderens vægge bør så vidt muligt være isolerende, idet det gælder om at komme højt op i
temperatur og bevare den høje temperatur så længe som muligt.
4. Beholdernes vægge skal være så stærke, at der kun bliver en ubetydelig udbøjning, selv om beholderne er helt fyldte
5. Havefolk med stor erfaring inden for kompostering fortæller, at der kun bør være 5 – 10 mm luft
mellem de vandrette elementer som, beholderens vægge består af.

Materialevalg:
Materiale:

Fordele

Fyrretræ
Ubehandlet
Trykimprægneret
Imprægneret + malet
Egetræ;
Robinia
Hårdtræ af Ipe.
Kompositbrædder.
Galvaniseret stål.

Billigt
Billigt
Holdbart
Holdbart
Meget holdbart.
Næsten ubegrænset holdbarhed
Meget holdbart og isolerende
Meget holdbart

Ulemper

Nedbrydes hurtigt.
Giftigt. Nedbrydes efterhånden.
Dyrt og arbejdskrævende.
Dyrt. Isolerer ikke.
Dyrt. Isolerer ikke.
Meget hårdt og dyrt. Isolerer ikke.
Ringe bøjningsstyrke.
Overfladen er et giftigt tungmetal,
Slet ikke isolerende.

Af hensyn til udbøjningen, bør der ikke anvendes tynde brædder af træ. 40 – 50 mm tykt træ kan virke
en smule isolerende.
For at kunne sammenligne to materialer med hinanden vælges her at benytte
1. Malede trykimprægnerede lægter af fyrretræ
2. Terrassebrædder fremstillet af kompositmateriale.

Prisberegninger.
Malede trykimprægnerede lægter af fyrretræ:
Lægterne har dimensionen 38x57 mm og koster 8,50 kr/meter
Med en afstand mellem lægterne på 8 mm, skal der benyttes 16 lægter i højden.
Til et komposteringsanlæg med tre kamre skal der benyttes 10x16 = 160 lægter á 1 m = 160 m.
Træprisen vil her være 160 m á 8,50 =
8 stolper á 1,5 m á 18 kr/m =
Ca. 5 l maling =
Ca. 250 rustfri skruer =
I alt

Kroner 1360
Kroner 216
Kroner 650
Kroner 200
Kroner 2.426

Hertil kommer et meget stort arbejde med afslibning og maling af lægter og stolper.

Terrassebrædder fremstillet af kompositmateriale:
Brædderne har dimensionen 135x25 mm og koster 28 kr/meter.

Tværsnit af de benyttede terrassebrædder af kompositmateriale. Materialet leder ikke varmen
særlig godt, og lufthullerne isolerer mod, at varmen trænger til omgivelserne.
Med en afstand på 10 mm mellem brædderne skal der bruges 7 brædder i højden. Herved bliver
kompostbeholderens højde ca. 95 cm.
Til et komposteringsanlæg med tre kamre skal der benyttes 7x10 = 70 brædder á 1 m = 70 m.
Prisen for kompositbrædderne bliver 70x28 =
140 endepropper á 5 kroner =
Ca. 200 rustfri skruer =
8 stolper á 1,5 m i komposit á 31kr/m =
I alt

kroner 1.960
kroner 700
kroner 100
kroner 372
Kroner 3.132

Konklusion: Det er således ca. 700 kroner dyrere at lave et kompostanlæg med kompositbrædder end
med malede trykimprægnerede lægter. Til gengæld sparer man en masse tid på at undgå at male træet.
Endvidere skal malingen vedligeholdes gennem årene, hvilket både kræver tid og penge. Betragter man
de samlede omkostninger gennem kompostbeholdernes levetid, vil der nok ikke være den store prisforskel. Til gengæld vil der være langt mere arbejde med træet end med kompositten, som er stort set vedligeholdelsesfri.

Opbygning og afprøvning af et komposteringsanlæg med både træ og komposit.
Der er opbygget et komposteringsanlæg med både lægter af træ og med komposit. Anlægget ses nedenstående.

Det opbyggede komposteringsanlæg, hvorpå der blev foretaget de praktiske undersøgelser. Lægterne er malet røde, og kompositbrædderne er enten grå eller sorte. Anlæggets højde er 1,3 meter; men
ellers har anlægget de angivne mål.
For at kunne registrere en evt. udbøjning af kompositbrædderne er der anbragt kompositbrædder i bunden af beholderne, hvor trykket fra komposten er størst.
Bagklædningen består af ældre 1,6 mm hegnsbrædder.
Følgende arbejdsgang er benyttet:
1. I træbeholderen (den nærmeste beholder) ligger diverse afklip fra tidligere. De to øvrige beholdere
er tomme.
2. Under hækafklipningen blev alt materiale lagt på fliserne foran komposteringsanlægget. (Se evt. billedet på næste side).
3. Den første beholder der skal fyldes er kompositbeholderen. Det gøres ved lidt efter lidt at tage ca.
halvdelen af materialet fra træbeholderen og blande det med ca. halvdelen af hækafklippet. Under
sammenblandingen skal der tilføres vand, så materialet er godt fugtigt.
4. Når ca. halvdelen af materialet er brugt, tømmes resten af materialet i træbeholderen ud i den anden
halvdel af hækafklippet. Det tilføres vand, så det bliver godt fugtig, og det blandes godt sammen. Til
sidst fyldes træbeholderen med det våde materiale.
5. For at kunne sammenligne de to beholderes tekniske egenskaber foretages nu målinger på temperaturen i materialerne i begge beholdere. Der benyttes det samme jordtermometer i begge tilfælde,
så der kan ses bort fra termometrenes eksemplarusikkerheder. Ved temperaturer over 60 grader
blev der benyttet et kviksølvstermometer, fordi jordtermometeret kun kunne måle op til 60 grader.

Hækafklippet fylder voldsomt meget, inden det fyldes i kompostbeholderne.
Der var så meget afklip, at både træbeholderen og kompositbeholderen blev fyldt op. Men allerede få
dage efter var materialet i kompositbeholderen sunket ca. 30 %, som vist på billedet på den foregående side. Starttemperaturen var 18 grader; men efter kun 2 dage var temperaturen oppe på 70 grader i
kompositbeholderen og 64 grader i træbeholderen. Temperaturen faldt efterfølgende, som det er vist i
nedenstående kurver.

Temperaturforløbet i de to kompostbeholdere. Målingerne er foretaget midt i beholderne, og ca. 25
cm under overfladen.

Kurverne viser, at omstikningen har en god indflydelse på temperaturforløbet. Det skyldes, at kompostmaterialet får ny iltforsyning, og at noget materiale langs beholderens ydersider, der ikke har været lige
så godt omsat, som det i midten, nu også få en bedre omsætning.

Foto af kompositbeholderens indhold ca. 20 cm under kompostoverflade. Billedet er taget under omstikningen i slutningen af juli. Af de visne blade langs den tynde bræddevæg til venstre, ses tydeligt,
at omsætningen er dårligst her og i hjørnerne. Derimod har omsætningen langs kompositvæggene
været lige så god som i midten af beholderen.
Den 1. september var ingen tegn på, at
kompositbrædderne.havde bøjet sig. På
dette tidspunkt blev kompostmaterialet
stukket om og samlet i den ene beholder,
så trykket på de nederste brædder blev
større. Ved denne lejlighed blev hosstående foto taget. Efter omstikningen steg temperaturen igen – denne gang noget langsommere og nåede efter en uge op på 42
grader. Der er nu en fri beholder. Den benyttes til opsamling af forefaldende haveaffald, som næste år skal blandes sammen
med næste års hækafklip i juni. Komposten i kompositbeholderne afdækkes med
plast og brædder, så der ikke trænger
regnvand ned i komposten og skyller næringsstofferne ud.
Komposten i kompositbeholderen får nu
lov at passe sig selv indtil 1. november. I
den mellemliggende tid fyldes almineligt
haveafklip i den mellemste beholder.

Kompostmaterialet kun godt 2 måneder efter, at det var
en smuk grøn bøgehæk.

Dette foto er taget den 1. november og viser hvor lidt, komposten ny fylder i den bageste beholder.
Bemærk, at den mellemste beholder nu er fyldt næsten op med de sidste 4 måneders haveaffald.
Dette affald skal sammen med de kommende 8 måneders affald blandes sammen med næste års
hækafklip, når der påbegyndes en ny varmekompostering. Den nærmeste beholder indeholde kompost fra sidste års planteproduktion og skal anvendes til diverse nyttige formål inden for de kommende 8 måneder.

Sådan ser kompostjorden ud den 1. november – kun 4 måneder efter, at den var en smuk grøn bøgehæk. Allerede nu kan den bruges til jorddækning; men da den først skal bruges til planteformering i
det kommende forår, bliver den mere humusagtig.

Efter omstikningen kan der ikke længere iagttages nogen temperaturstigning. Den hurtige og kraftige
formuldningsproces må derfor være afsluttet nu. Men der var masse af regnorme, som nu vil klare den
efterfølgende formuldning.
Udbøjning på de nederste kompositbrædder blev målt. Den var på under 5 mm og er derfor helt uden
betydning. Erfaringerne viser, at komposten virker lidt for våd. Derfor skal der fremstilles et lille halvtag
over hver beholder, så regnvandet kan holdes ude, og så vandet i kompostbeholderne kan fordampe.
En anden erfaring er, at vi aldrig tidligere har haft en så ryddelig have. Tidligere lå der grene og blade
overalt, for vi vidste ikke, hvor vi skulle gøre af det, inden det blev kørt på genbrugspladsen. Nu bliver
det hele samlet sammen, idet grenene dog først køres gennem en kompostkværn, så de ikke fylder så
meget i beholderen.
Man kan sagtens benytte dette materiale som jordforbedringsmiddel, som det er. Men ved at smide materialet gennem en sold er det meget nemt at adskille de lidt tykkere grenstumper fra den omsatte kompost. Disse langsomt omsættelige grenstumper har vist sig at være særdeles anvendelige som jorddækningsmateriale, og da vi altid er i bekneb for bark- eller træflis, har vi her fundet et godt langtidsvirkende
jorddækningsmateriale.

Konklusion.
Det er forbundet med såvel økonomiske som miljømæssige omkostninger for såvel kommunen som den
private haveejer at skille sig af med hækafklip og afklip fra både prydhaven og køkkenhaven.
For at undersøge alternative til de kommunale renovationsordninger er der i foråret 2014 fremstillet et
komposteringsanlæg beregnet for kompostering af haveaffald i private kolonihaver og parcelhushaver.
Komposteringsanlægget består af tre sammenkoblede kamre, hver på godt 1 m3.
De yderste kamre blev brugt som forsøgsobjekter, idet formålet var at undersøge, om man med fordel
kunne anvende hule kompositbrædder i et varmkomposteringsanlæg frem for massive trælægter.
Det viser sig at være tilfældet, idet temperaturen i kompositbeholderne nåede op på 70 oC; men den i træbeholderne ”kun” nåede op på 63 oC. De sidste 7 grader har stor betydning, idet de medvirker til, at stort
alle sygdomme og ukrudtsfrø bliver slået ihjel.
Et kompositanlæg er ca. 20 % dyrere end et anlæg lavet af lægter. Men anlægget af lægter kræves en
langt større arbejdsindsats. Desuden skal ”lægteanlægget” ofte vedligeholdes, så det ikke rådner op. Så i
sidste instans er sikkert ikke den store prisforskel; men der er langt større arbejde med at passe og vedligeholde et ”træanlæg”.
Allerede efter 1 – 2 måneders varmekompostering er materialet så omsat, at det straks kan benyttes som
jorddækning. Og året efter kan det anvendes i drivhuset og i køkkenhaven som jordforbedringsmiddel.
Desuden er det meget velegnet ved planteformering.

