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der sammen med tre partnere har søsat 
virksomheden ComFerm ApS med base i 
Silkeborg.
Det var helt tilbage i 2010, at tankerne 
opstod. Det satte Pia Strunge Folkmann, 
der er uddannet agronom og tidligere har 
forsket i økologisk jordbrug samt under-
vist på Jordbrugets Uddannelsescenter i 
Beder og på Erhvervsakademi Aarhus, i 
gang med at dykke ned i litteraturen om 
kompost, finde forskningsarbejder om em-
net og udføre små forsøg med hestemøg. 

Varme
- Det blev mere og mere spændende, jo 
længere jeg kom ned i substansen. Jeg 
ville finde svar på, hvordan mikroorga-
nismer skal behandles, så de vedbliver at 
være aktive, selv om varmen hentes ud 
af en stak møg eller for den sags skyld 
en hvilken som helst anden biomasse, 
når den komposterer, fortæller Pia Strun-
ge Folkmann, der på det tidspunkt kun 
havde fokus på udnyttelse af varmen.
Sammen med et par partnere udviklede 
hun en prototype af en maskine, der 
kunne hente varme ud, og samtidig 
holde stakken iltet og aktiv. 
- Her kom ideen om, at en tromle kunne 
være en god løsningsmulighed. I første 
omgang producerede vi en lille tromle 
med hjælp fra en smed. Det lykkedes at 
få varmen ud af hestemøget i tromlen, 
men tromlens kvalitet gjorde det svært 
at få processen til at køre kontinuerligt. 
Det var svært både at få tromlen til at 
dreje rundt, løbende forsyne den med 
frisk biomasse og samtidig lukke kom-
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Gødning fra ny 
komposteringsmetode
Pia Strunge Folkmann fik for nogle år siden en ide, der 
i 2020 resulterede i udvikling af en komposttromle. 
Tromlen skal indgå i grønsagsforsøg i Årslev og senere 
sættes i produktion

De fleste har et billede på nethinden af, 
hvordan der fra en stak hestemøg kan 
stige varm damp op i luften.
- Det ærgrede mig, at al den energi gik 
tabt, når jeg gik og mugede ved mine 
heste, og jeg samtidig kunne se, hvordan 
forbruget af fyringsolie til opvarmning af 
mit hus ingen ende ville tage, fortæller 
iværksætteren Pia Strunge Folkmann, 

TEMA TEMA - Kompost- Kompost

Prototypen af ComFerms komposttromle 
– bag facadebeklædningen – er tre meter 
lang og én meter i diameter. Prototypen 
skal indgå i forsøg med frilandsgrønsa-
ger i Årslev i 2021.

Agronom og iværksætter Pia Strunge 
Folkmann, ComFerm ApS, har sammen 
med tre partnere opfundet en ny kom-
posteringsmetode, hvor kvælstof fra en 
aktiv kompost opsamles i et koncentrat, 
så gødningen ikke tabes til det omgi-
vende miljø.
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post ud i den anden ende. Vel at mærke, 
når den også skal være så lufttæt, at 
man kan styre og måle på processerne 
inden i tromlen, forklarer Pia Strunge 
Folkmann og understreger, at økonomien 
var en udfordring: 
- Vi arbejdede gratis, tog penge op ad 
baglommen og bøvlede on-off med pro-
jektet i fritiden, siger hun.

Gødning
Efterhånden som projektet skred frem, 
fandt teamet ud af, at når man henter 
varme ud af en stak møg eller biomasse, 
så får man også vand med ud, og at der 
i vandet er opløst gødning i form af am-
moniumkvælstof. 
- Det er et problem, hvis man lukker 
det vand ud i omgivelserne, fordi det 
forurener. Vores fokus skiftede pludselig 
fra varmen og over på kvælstoffet, fordi 
kvælstof er mere interessant i dyrknings-
øjemed og en mangelvare i økologisk 
produktion. Kvælstoffet i vanddampen 
skal blot samles op og koncentreres, 
siger opfinderen, der hen ad vejen har 
øjnet endnu flere udnyttelsesmulig-
heder i biomasse: Kompostering i en 
streng aerob proces resulterer i både 
varme, ammoniak, CO2, som kan udnyt-
tes i væksthusproduktion, rent vand og 
selvfølgelig kompost. 
- Det føles næsten som at knække koden 
til hele jordbrugets bæredygtigheds-
problem i ét hug, smiler Pia Strunge 
Folkmann. 

Frilandsgrønsager
En kontakt til forskergruppeleder Hanne 
Lakkenborg Kristensen, AU Årslev, førte 
til en projektansøgning i Organic RDD5-
projektet ’ComCrop’, med ComFerm som 
partner. I projektet skal grøngødning, 
planterester og andre biomasser behand-
les med den nye teknologi i kompost-
tromlen, og forskerne vil fokusere på 
produktion af gødning og kompost 
samt teste virkningen på udbytte og 
på jordens frugtbarhed i produktion af 
frilandsgrønsager. Grønsager som porre 
og kål har et stort næringsstofbehov, 
og nøgleparametre for et godt udbytte 
er blandt andet jordens kvalitet, der kan 
forbedres ved at øge kulstoflagringen 
og minimere tabet af næringsstoffer til 
miljøet. 
- Projektsamarbejdet med forskerne i 
Årslev gav os pludselig nogle frihedsgra-
der rent økonomisk. Nu kunne vi sætte 
en ingeniør på opgaven med at tegne 
og gennemberegne en større udgave af 
komposttromlen. Byggeriet af tromlen 

foregik i løbet af 2020, dog med nogen 
forsinkelse på grund af Covid-19, hvor 
maskindele i perioder var vanskelige 
at skaffe. Tromlen, der er en prototype, 
er nu tæt på at være færdig, og når de 
sidste udfordringer er løst, og den er 
CE-godkendt, flytter vi den til AU Årslev, 
hvor den skal indgå i ComCrop projektet, 
fortæller Pia Strunge Folkmann. 
- I projektet skal det undersøges, hvor-
dan kvælstof fra en aktiv kompost kan 
opsamles i en tyndtflydende gødning, 
der skal anvendes til præcisionsgødsk-
ning af frilandsgrønsager. Varmen fra 
komposten indgår ikke i forsøget, men 
når komposteringsanlægget kommer på 
markedet, kan det for eksempel bruges 
til tørringsformål, forklarer hun.

Processen
Den midtjyske iværksætter forklarer ud 
fra prototypen, der er ’opstaldet’ i en 
lade på en hesteejendom i Højbjerg syd 
for Aarhus, hvordan komposttromlen 
fungerer: 
- Processen starter med, at biomas-
sen hældes i en beholder, og en snegl 
trækker massen ind i bunden af trom-
len. Tromlen roterer langsomt, 10-30 
minutter pr. omgang. Efter cirka syv 
dage i tromlen med temperaturer op til 
70 grader kommer den lugtfrie kompost 
ud i den anden ende af tromlen. Kom-

posten tørres i slutfasen ved at trække 
luft igennem den sidste del af tromlen, 
forklarer Pia Strunge Folkmann. 
- Opholdstiden i tromlen, og dermed 
graden af omsætning, reguleres via fyld-
ningsgraden, men for at sikre ensartet 
omsætning er det vigtigt at styre fugtig-
hed, iltning og temperatur. Vi har brugt 
rigtig mange timer på at udvikle dette 
styringsværktøj, som er en af forret-
ningshemmelighederne. Det samme gæl-
der de parametre, vi måler inde i tromlen 
undervejs, og også hvordan vanddampen 
kan fanges og fortættes sammen med 
gødningen, siger Pia Strunge Folkmann. 

Markedsmodel
Pia Strunge Folkmann og partnerne i 
ComFerm ApS håber at kunne sætte 
komposttromlen i produktion i løbet af 
2021. De har allerede fået forespørgsler 
fra virksomheder i både ind- og udland 
og er pt i gang med at tilpasse designet 
til en egentlig markedsmodel. 
- En rigtig kommerciel version skal være 
meget større end denne prototype, for 
eksempel ni meter lang og en diameter 
på et par meter. Men der er grænser for, 
hvor stor tromlen kan være for at fun-
gere optimalt. Til gengæld kan tromler 
parallelforbindes, så kapaciteten bliver 
meget stor. Det betyder, at teknologien 
kan skaleres op til industriel størrelse, 
siger Pia Strunge Folkmann, der fore-
stiller sig, at varmen fra processen kan 
anvendes i et decentralt varmeanlæg. 
- Varmen er interessant for eksempelvis 
væksthusgartnere, der også kan bruge 
– den afgiftsfri – CO

2 fra processen, i ste-
det for at købe denne luftart fra afbræn-
ding af fossilt brændsel. Store beløb kan 
spares i væksthuse, hvis man kan produ-
cere sin egen bæredygtige CO2 og varme 
fra bioaffald. Så vi tror på, at tromlen har 
en lys fremtid, lyder det fra iværksæt-
teren, der håber at skaffe finansiering til 
et nyt projekt med komposttromlen i et 
kommercielt gartneri snarest. n

Eksempel på fin, lugtfri kompost på basis 
af hestemøg, der har været igennem 
komposttromlen (prototypen) i syv dage.


