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Tillaging av kompost for reetablering av det mikrobiologiske mangfoldet i jord ved
spredning som fast kompost eller som Aerob kompostkultur.
Planter og det mikrobiologiske livet i jorda kan sees på som en stor organisme som arbeider
sammen for å opprettholde produksjonen av mat på kloden vår gjennom den enda ikke helt ut
forståtte prosess: Fotosyntesen.
Ofte tenker og handler vi fragmentert uten å ta hensyn til at fotosyntesen er et resultat av en
helhetlig, biologisk prosess hvor alle deler i prosessen er like viktige for om resultatet skal bli
entydig og fullstendig slik den er i et naturlig økologisk system som er uberørt av mennesker.
Mikroorgansimene i dyrka jorda har i denne forbindelse blitt tatt svært lite hensyn til. Det har
nærmest vært opplest og vedtatt at det store mangfoldet av ulike mikroorgansimer i matjord
bare er der og fortsetter å leve uansett hva vi mennesker måtte finne på å gjøre med matjorda.
Studier siden midten av 80 – tallet bla. i USA viser at dette ikke er tilfelle. Der ble det funnet
at antall arter av jordlevende bakterier i matjorda er drastisk redusert. Positive, jordboende
sopper er mer eller mindre helt fraværende og sopprot(mykorrhiza) finne man svært sjelden.
Noe matjord er testa i Norge også og bildet synes å være noe av det samme som det man har
funnet i USA. Hva disse funnene betyr for plantevekst og fotosynteseprosessen er ikke fullt ut
forstått, men at mikrolivet og makrolivet i jorda er viktige for en bærekraftig og vedvarende
produksjon av mat er det liten tvil om. Det er mikro- og makrolivet i jorda som bygger opp
humus, grynstruktur(god jordstruktur kan bare lages av livet i jorda), lagrer næringsstoffer,
frigjør næringsstoffer, bryter ned kjemikalier m.m.. Uten at disse fungerer optimalt vil vi få
problemer med vedvarende planteproduksjon fordi at matjorda degenerer sakte men sikkert.
En god, aerob kompost er meget godt egnet for å gjenopprette det mikrobiologiske
mangfoldet i matjord. Denne komposttypen er det enda ikke lett å finne store nok mengder av
til å kunne spres direkte ut på matjorda i Norge. Det er derfor utviklet i USA en metode som
vi kaller for Aerob kompostkultur(Compost Tea) for å kunne starte en tilbakeføring av det
biologiske mangfoldet til jorda gjennom å sprøyte ut organismene for eksempel gjennom en
godt reingjort åkersprøyte.
For å kunne gjøre dette trenger vi kun en liten, mangfoldig sammensatt, aerob kompost. Den
er enkel å lage, men krever god oppfølging om resultatet skal bli som vi ønsker. Oppskriftene
på en slik kompost kan være mange og i denne lille beskrivelsen vil du få noen
”tommelfingerregler” som vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne lykkes. Gjennom egen
erfaring vil du etter hvert utvikle din egen komposteringsmetode som gir deg den
kvalitetskomposten du trenger med et rikt biologisk mangfold.

Skallambøe. En type
oksygenelskende encella
dyr. 400x.
Foto: Øystein Haugerud
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Kompostprosessen
Kompostering er en av grunnprosessene i naturen. Kompost er resirkulering av alle typer
organisk materiale på naturens premisser. Alt som har vært levende brytes ned og omdannes
til jord som igjen gir grunnlag for liv.
Definisjon på kompostering
Kompostering kan defineres som biologisk nedbryting av organisk avfall under kontrollerte
oksygenrike(aerobe) forhold. Det er mange faktorer, ofte interaktive, som påvirker prosessen.
De viktigste faktorene, som i forholdsvisstor grad kan styres, er temperatur, oksygentilgang
og fuktighet.
Mikroorganismer gjør jobben
Det er de hundrevis av millionene med små arbeidsfolk som gjør jobben for oss. Vi må bare
legge forholdene til rette for dem!
Hovedjobben ved kompostering gjøres av bakterier og sopper av mange forskjellige slag. I
tillegg kan virvelløse dyr, som meitemark og forskjellige insekter delta i større eller mindre
grad. Mikroorganismene lever av dødt, organisk materiale og nyttiggjør seg dette til egen
vekst. På denne måten brytes det organiske materialet ned og føres videre i det naturlige
kretsløpet på samme måte som når et løv fra treet detter ned på bakken om høsten og er borte
neste vår.
Nedbrytning av organisk materiale
Hvis vi ser litt nærmere på selve nedbrytningsprosessen kan vi ta utgangspunkt i glukose
(sukker). Vi har her følgende forenklete kjemiske ligning:
C6H12O6 + O2 -> H2O + CO2 + varme + biomasse
Sukker + oksygen -> vann + karbondioksid +….
Nedbrytningen av det organiske materiale gir overskudd av energi. Mikroorganismene bruker
deler av denne energien til å bygge opp egen biomasse (vekst og formering). En god del
frigjøres imidlertid som varme. Ser man på hele komposteringsforløpet under ett og antar
at biomassen forblir noenlunde konstant, betyr det at all frigjort energi slippes ut i form av
varmeenergi.

Vorticella(ciliat). Foto: Øystein Haugerud
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Mikroorganismenes behov
Mikroorganismene trenger næringsstoffer for å leve og formere seg. Størst er behovet for
karbon. I tillegg trengs nitrogen og sporstoffer til oppbygging av cellene. All denne næringen
finnes i det organiske materialet. De mange grupper og arter av mikroorgansimer har svært
varierende ønsker for å skulle trives. I tillegg til næringsstoffer trenger de fleste
mikroorganismene oksygen. Disse kalles aerobe. Noen klarer seg
også uten oksygen, mens andre igjen ikke tåler oksygen. De siste kalles anaerobe
mikroorganismer. Noen liker det svært kaldt, mens andre kan leve under svært varme forhold.
Andre faktorer som vanninnhold, pH og tilgang på næringsstoffer spiller også en stor rolle.
De ulike trinnene i komposteringsprosessen
I en typisk komposteringsprosess snakker vi gjerne om de forskjellige fasene. Normalt deles
prosessen inn i tre faser etter hvordan temperaturen i massen endrer seg:
1. Startfase (lag-fase)
I startfasen er temperaturen ennå relativt lav, opp til omtrent 45°C. Mikroorganismene
omstiller seg til forholdene og det foregår en sterk vekst i antall organismer, men også en
selektering i forhold til hvilke organismer som overlever kampen om matfatet. Startfasen
kan vare fra under ett døgn til over en uke, avhengig av forholdene. Innholdet av nitrogenrikt
(N) materiale i komposten spiller en særlig stor rolle. Er det prosentvis en mengde på
20 – 30 % N – rikt materiale i komposten kan temperaturen stige svært raskt.
2. Varmkomposteringsfasen
Denne fasen kjennetegnes av temperaturer over 45°C. Den høye temperaturen har gjort at
det nå kun er såkalte termofile (varmeelskende) mikroorganismer som er aktive. Det er
mest bakterier som er aktive i denne fasen. Disse bryter ned de stoffene i det organiske
materialet som er lettest nedbrytbare (sukker, proteiner og fett). Den høye temperaturen
kombinert med lettnedbrytbare stoffer gjør at nedbrytningen foregår raskt. Stiger
temperaturen vesentlig over 60°C inaktiveres flere arter og artsvariasjonen faller.

3. Modningsfasen
Etter at de lettest nedbrytbare stoffene er brutt ned, går mikroorganismene løs på de litt
tyngre nedbrytbare stoffene, som cellulose og tyngre fett- og oljestoffer. Nå er det gjerne
sopper og strålebakterier som er mest aktive. Siden materialet er vanskeligere å bryte ned
reduseres varmeoverskuddet og temperaturen faller ned igjen til under 45°C og vil etter hvert
nærme seg lufttemperaturen. I denne fasen bør komposten få ligge mest mulig i ro, men den
må ikke få lov til å gå anaerob dvs. den skal ha nok tilgang på oksygen og lukte godt hele
tida! Får du mistanke om at oksygennivået begynner å bli lavt så vend komposten forsiktig for
å få inn mer oksygen. I denne fasen oppformeres de gode soppene og de oksygenelskende
encella dyra og andre gode organismer. Det er i starten av denne fasen at komposten er særlig
velegnet til bruk i Aerob kompostkultur.
Modningsfasen kan ta lengre tid enn varmkomposteringsfasen og det kan være litt vanskelig
å avgjøre når den er avsluttet. Begrepet ”modning” passer derfor godt til denne
fasen av komposteringsprosessen.
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Figur fra compost.css.cornell.edu/Factsheets/FS5.html
Pilene angir når komposten skal vendes.
Temperatur oppgitt i °F område 60 – 140 = 32 - 60°C
Kompostresepter
Vi kan gjennom hvilke organiske materialer vi bruker i komposten oppnå ulik vektlegging på
bakterielldominert eller soppdominert mikroflora i komposten.
For å få en så variert mikroflora i komposten som mulig er det viktig å ha organiske
råmaterialer fra mange ulike kilder!
Det kan synes som om det som mangler mest i dyrka jorda vår er de gode soppartene. Det vil
derfor som oftest være en fordel å ha en soppdominert mikroflora i komposten for på den
måten å kunne tilbakeføre flest mulig gode sopparter til matjorda. Forholdet mellom karbon
og nitrogen i organisk materiale betegnes ofte C/N – forholdet. Vi kan vektlegge
bakteriedominans eller soppdominans gjennom å variere C/N forholdet i komposten.
Reseptene kan brukes som utgangspunkt i komposter på 0,5 m3 til flere tusen m3.
Det er viktig at du prøver deg fram i mindre skala før du ”trår” til med å kjøpe
kompostvendemaskin for å kompostere i større skala!
Sammensetning av kompost basert på C/N – forhold. I % av sammensetningen av komposten:
 Soppdominert kompost
 50 – 70 % organisk materiale med C/N – forhold 50 og høyere
 10 – 30 % organisk materiale med C/N – forhold mellom 30 – 50
 10 – 20 % organisk materiale med C/N – forhold mindre enn 30
 ”Balanse” mellom bakteriekompost og soppkompost
 40 – 45 % organisk materiale med C/N – forhold 50 og høyere
 40 – 45 % organisk materiale med C/N – forhold mellom 30 – 50
 10 – 20 % organisk materiale med C/N – forhold mindre enn 30
 Bakteriedominert kompost
 30 – 40 % organisk materiale med C/N – forhold 50 og høyere
 40 – 50 % organisk materiale med C/N – forhold mellom 30 – 50
 10 – 30 % organisk materiale med C/N – forhold mindre enn 30
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Her er en liste over C/N – forholdet i noen gjødselslag og ulike organisk materialer(tallene er
omtrentlige og kan variere noe):
Organisk resurs
Avispapir
Avklipp fra frukttrær
Avklipp fra bærbusker
Bark
Beinmel
Blandet matavfall
Blodmel
Bølgepapp
Fiskeavfall
Fòrrester (silo o.l)
Fruktavfall
Grasavklipp fra plen
Generelt hageavfall
Grisegjødsel
Grønnsaksavfall
Hageavfall
Havrehalm
Hestegjødsel
Hvetehalm
Hønegjødsel/kyllinggjødsel
Kaffegrut
Kloakkslam
Kløverhøy
Luserne pellets
Løv
Poteter
Sagflis
Sauegjødsel
Storfegjødsel
Tang og tare
Tarminnhold fra slakta dyr
Ugrasplanter
Urin fra dyr

C/N - forhold
400 – 850
16
53
100 – 1000 (bartrær størst C/N – løvtrær minst)
3
14 – 16
3
560
2,5 – 5,5
32
25 – 40
9 - 25
5 – 50
10 – 20
11 – 19
5 – 55 (til mer treaktig materiale = høyere C/N)
50 - 100
22 – 50 (kan inneholde mye flis = høyere C/N)
100 -150
5 – 15
25
5 – 16
15 – 19
15
40 – 80
18
200 – 750 (bruk helst ikke sagflis av furu!)
13 – 20
10 – 30
5 – 25
20 – 30
20
7
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Eksempel på tillaging av kompost for bruk til AKKU(Aerob Kompostkultur)
Det er mange måter å legge opp en kompost. Her beskrives en metode for en kompost på
ca. 500 l(0,5 m3) som er mer enn nok til å lage Aerob kompostkultur for flere ganger påføring
på mange hundre dekar.

Her er materiale med
ulikt C/N forhold
samlet i hauger før en
kompost legges opp.
På denne måten er det
lettere å få en oversikt
og velge ut materiale
med forskjellig C/N
alt etter hvilken
kompost man ønsker
å lage.

Løv fra flere ulike
løvtrær, bregner av
ulike slag etc..
Antatt C/N forhold
30 – 50.
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Vikker og fast
storfè gjødsel.
Antatt C/N
forhold 10 – 20.

Flis fra løvtrær.
Antatt C/N
forhold > 200

Løv fra Ask,
Bjørk m.fl..
Antatt C/N
forhold 40 - 80
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Halm med
hønsegjødsel.
Antatt C/N
forhold 15 - 60

Et eksempel på tørka og
pelletert kyllinggjødsel.
Denne kan spres på ”som
sukker på grøten” mellom
hvert lag man legger i
komposten dersom man
har mistanke om at C/N
forholdet er for høyt i det
materialet som legges inn
i komposten.
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Her er nettingbeholderen
på ca. 500 l gjort klar for
å fylles med
komposteringsmaterialet

Nettingbeholderen er fylt
opp lagvis med
komposteringsmaterialet.
Hvert lag er prosentvis
bygd opp fra haugene som
er sortert i ulike C/N
forhold. Jeg har forsøkt å
lage en kompost med
balanse bakterier –
sopper. Jeg har også tatt i
noen håndfuller med
skogshumus for å smitte
inn så mange gode sopper
som mulig. Jeg har vannet
mellom hvert lag slik at
komposten er godt fuktig.

Denne komposten ble
satt opp seint om høsten.
For å opprettholde
temperaturen i
komposten pakket jeg
den inn i et par
vintermatter!
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De er gått et par dager og
temperaturen har økt til
65°C! Dette er i høyeste
laget og komposten må
snues med engang!
Temperaturen bør komme
opp i 55 - 60°C i minst 3
dager i hele komposten. Da
dør de fleste ugrasfrø og
sjukdomsorganismer.

Vintermattene er tatt av og jeg har
løftet opp nettingbeholderen som
komposten lå i og plassert den
ved siden av komposten for å
starte vendingen! Samtidig med at
jeg vender tilsetter jeg vann
dersom det er nødvendig.
Vanninnholdet kan enkelt
bestemmes ved at du tar en neve
kompost i handa di og klemmer
til. Da skal det komme ut noen
vanndråper. Gjør det ikke det må
du tilsette vann. Komposten skal
ikke være klissete!

Her er komposten snart ferdig
snudd. Da pakkes den inn
igjen i vintermattene og følger
så med på temperaturen!
Når temperaturen igjen stiger
opp mot 55 - 60°C er det på
tide med en ny vending!
Fortsett med det helt til
temperaturen nærmer seg
temperaturen ute. Da går
komposten inn i
modningsfasen og bør få ligge
mest mulig i ro. Beskytt den
gjerne mot snø og regn.
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Dersom du ikke får komposten din til å gå varm kan det være at den er for tørr, for våt eller at
det er for høyt C/N forhold totalt sett i komposten. Tilsett mer vann dersom for tørr. Er
komposten for våt kan det være nødvendig og spre den utover i et tynt lag for å tørke den litt
eller tilføre mer kompostmateriale som er forholdsvis tørt. Er C/N forholdet for høyt tilsett da
noe mer N(nitrogen) rikt materiale som f. eks. tørka kyllinggjødsel, annen husdyrgjødsel,
gjødselvann eller liknende. Prøv å tilsett dette godt fordelt i komposten – med andre ord foreta
en ny vending og bland inn det N holdige materialet. Husk å følge med temperaturen og
lukta! Komposten skal lukte godt! Får du vond lukt og fluer tyder dette på at komposten er i
ferd med å gå anaerob(for lite oksygen) eller at C/N forholdet er for lavt. Snu komposten
umiddelbart og tilsett eventuelt noe mer materiale med høyere C/N forhold som for eksempel
flis, løv, treaktig hageavfall, halm eller liknende.
Du kan selvsagt også lage deg en komposthaug uten å bruke en nettingbeholder, men i
begynnelsen er det enklere med en beholder som har en begrenset plass – så setter du ikke i
gang med et for stort prosjekt som bare blir slit og strev! Nettingbeholder kan kjøpes for
eksempel på Biltema, Jula eller i et velutstyrt hageutsalg.

Drammen, april 2015
Øystein Haugerud
Prosjektleder Levende Matjord
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