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PRAKTISK INFORMATION: KOMPOST
Detta faktablad innehåller kompletterande information till Best4Soil-filmen  

Praktisk information: Kompost

https://best4soil.eu/videos/4/sw

Författare: Alfred Grand (Jordbruk Grand, Österrike)

INTRODUKTION

Kompost är en del av det naturliga kretsloppet. Det är 
ett resultat av mikrobiell nedbrytning av dött organiskt 
material i närvaro av syre (aeroba betingelser). Den up-
prepade användningen av kompost på åkrar och grön-
saksodlingar ökar den organiska materialhalten i jorden 
samt den mikrobiella mängden och mångfalden i jord-
månen. Kompost kan även öka undertryckandet av jord-
burna sjukdomar och öka markens hälsa i allmänheten. 
Olika typer av kompost kan beskrivas som:

Termofil kompost

När stora mängder organiskt material eller djurfoder 
med rätt blandning av kol och kvävehalt och fuktnivå 
blandas samman på en hög börjar bakterier och svam-
par sönderdela materialet och inom kort tid producerar 
mikrobernas aktivitet temperaturer på 65°C eller mer. På 
grund av dessa temperaturnivåer dödas eller inaktiveras 
ogräsfrön samt mänskliga och växtpatogener. Termofil 
kompost måste kontrolleras ofta för att bedöma när vik-
tiga jordbruksmoment som vändning, bevattning eller 
täckning måste ske (Bild 1).

Bild 1: Homogenisering av resurser för termofil kompostproduktion med 
en kompostvändare

Maskkompost

Kompostering vid omgivningstemperaturer är en natur-
lig process och därför en del av det naturliga kretslop-
pet. Epigeiska daggmaskar (Bild 2) spelar en viktig roll 
vid maskkompostering. Avsaknaden av höga tempera-
turer resulterar i en mer varierad typ av kompost. Om 
ogräsfrön är ett problem i slutprodukten kan en kombi-
nation av termofil- och maskkompost användas.

Bild 2: Epigeiska daggmaskar i maskkompost

Annan kompost

Alternativa metoder, som applicering av råmaterialet 
för kompostering direkt på åkern (som ofta används när 
lagringskapaciteten för gödsel är begränsad) är också 
möjliga. Om processen är anaerob (syrebrist) är det inte 
kompostering, utan jäsning. 

VARFÖR SKA VI PRODUCERA OCH  
ANVÄNDA KOMPOST?

Kompostanvändning är ett enkelt sätt att öka jord- 
månens halt av organiskt material, mikrobiell mångfald 
i jordmånen samt jordens fertilitet och jordhälsa. Orga-
niskt material är kritiskt för de flesta jordfunktioner, som 
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UTMANINGAR MED KOMPOST

Med alla fördelarna med produktion och applikation av 
kompost måste även vissa utmaningar beaktas. Ibland 
är kvantiteten och kvaliteten på resurserna för kompost-
produktion inte tillräckliga, eller så är teknik och kunskap 
om produktion och användning av kompost inte lättill-
gängliga. Dessutom måste nationella och regionala reg-
ler för produktion och användning av kompost övervä-
gas. Kvaliteten på komposten, mängden tungmetaller, 
kontaminering med plast eller annat skräp, samt rester 
av bekämpningsmedel och andra kvalitetsfaktorer måste 
också beaktas, och därför är det viktigt att veta var råma-
terialet kommer ifrån.

Ytterligare information om kompost publicerades 
som ett minipaper från EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/2_eip_sbd_mp_organic_matter_compost_final.
pdf
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jordstruktur, vattenrening och reglering, kolupptagning 
och reglering, biologisk mångfald och cirkulationen av 
näringsämnen.

Ökningen av den mikrobiella mångfalden och mängden 
är viktig för växterna. De kommunicerar, utfordrar och 
föder mikrober t.ex. för mobilisering av näringsämnen 
eller för att undertrycka jordburna sjukdomar (Bonano-
mi et al, 2007; Nobel och Coventry, 2005). Spårämnen 
och alla andra näringsämnen ingår i komposten, medan 
konstgödsel ofta bara levererar kväve, fosfor och kalium. 
Det är viktigt att hålla växterna friska och att minska väx-
ternas känslighet för skadedjur och sjukdomar.


