
Få det bedste ud af din kompostbeholder 
 

Start komposteringen rigtigt 
Sæt kompostbeholderen i skyggen, så evt. kompostorme ikke dør på varme dage. Kompostering kan af og 

til lugte lidt, så sæt beholderen på afstand af dine og naboernes vinduer/terasse. Husk at beholderen skal 

være nemt tilgængelig, også når jorden er mudret eller når der ligger sne. 

• Læg lige dele grøntsags-/frugtaffald og tørt haveaffald (fx kviste, visne blade, hækafklip) i 

beholderen, så opnås der en god balance mellem fugt og lugt. 

• Bland/luft komposten med en beluftningsstok eller greb, gerne hver 14. dag, så går nedbrydningen 

hurtigere. 

• Skær større ting (fx broccholistokke og smågrene) i mindre stykker, så de nemmere nedbrydes. 

• Hvis du tilsætter kompostorme, sker nedbrydningen hurtigere. 

Hvornår er komposten færdig? 
Det kan tage op til et år fra du starter, til du har en brugbar kompost. Når komposten er færdigomsat, er 

den mørkebrun, dindelt, let fugtig og dufter af frisk jord. 

Hvordan bruges komposten? 
Kompost er meget koncentreret gødning, så brug små mængder, fx et lag på 1-2 cm, som evt. kan arbejdes 

ned i jorden med en kultivator. Brug ikke kompost direkte på nyspirede planter eller plantestængler/blade, 

da planterne bliver svedet pga. det høje næringsstofindhold. 

Ting der er egnet til kompostering 

Fra huset 

• Rester af rå frugter, grøntsager og bær 

• Kaffe- og tefiltre med indhold 

• Afskårne blomster 

• Visnepotteplanter (men ikke syge, da sygdomme kan spredes via komposten) 

• Pap fra fx æggebakker og køkken-/toiletrullerør 

Fra haven 

• Visne blade, planterester, ukrudt uden frø, hækafklip 

• Kviste og små grene klippet i mindre stykker 

• Nedfaldsfrugt – sog kun i små mængder, ellers ødelægges pH (surhedsgraden) i beholderen 

• Tørret græsafklip (hvis græsset er friskt og fugtigt kan det overophede i beholderen og hæmme 

nedbrydningen) 

Undgå at kompostere følgende 
• Kød, æg, fisk og tilberedt mad (lugten kan tiltrække rotter) 

• Ukrudtsfrø (kan spire, når komposten spredes) 

• Syge planter (sygdomme kan spredes med komposten) 

• Beskidt strøelse fra kæledyrsbure (lugten kan tiltrække rotter) 

• Friskt græsafklip (det nedbrydes under høj varmeudvikling, og kan derfor ødelægge 

komposteringen – og det stinker! Græsafklip skal derfor kun lægges i, hvis det først er tørret i solen 



Problemer? 

Våd kompost, der lugter grimt 
Komposten kan blive for våd, især efter vinteren, hvor der ikke er så stor omsætning i beholderen. Væde og 

dårlig lugt kan afhjælpes ved at tilføre tørt materiale (fx visne blade, kviste, æggebakker, køkkenrullerør, 

savsmuld, hø) og ved at lufte/blande komposten med en beluftningsstok eller greb. 

Tør kompost, der ikke omsættes 
Tilfør lidt vand i komposten og bland den godt. Tilfør evt. også kompostorme, som hjælper med at 

nedbryde. 

Dyr i komposten 
Der vil helt naturligt komme lidt små dyr i komposten, fx i form af bananfluer. Fluerne dør, når det bliver 

koldt, men hvis du ikke vil vente på det, kan du evt. holde en lille pause med at lægge frugt i beholderen; 

det kan mindske fluemængden. Andre dyr i komposten kan fx være bænkebidere, snegle, myrer og biller. 

Hvis en rotte skulle bane sig vej til din kompostbeholder (det sker meget sjældent) så kontakt kommunens 

rottebekæmpere. 


