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Kompostering 
Kompostering er å utnytte en grunnprosess i naturen, basert på omsetning av organisk 
materiale under tilgang på luft.  
 
Revidert utgave av «Veiledning i valg av binge til kompostering av kjøkkenavfall», De grønne 
blad 175, Mai 1995, «Hvem kan kompostere», De grønne blad 176, Mai 1995 og «Veiledning i 
bruk av kompostert materiale», De grønne blad 177, Mai 1995 
 
Hva er kompostering? 
Med kompostering mener vi biologisk nedbryting av organisk 
materiale under kontrollerte forhold. Hensikten er å gjenbruke 
avfallet ved å føre det tilbake til jorden som næring. 
Hjemmekompostering er en metode for behandling av avfall fra 
husholdninger samt hageavfall. Kompostering er en menneskeskapt 
metode for utnyttelse av grunnprosesser i naturen, basert på 
omsetning av organisk materiale, under tilgang på luft. 
 
Komposteringsprosessen 
Mikroorganismer som bakterier og sopp utnytter dødt organisk 
materiale til føde. Mikroorganismene er avhengige av tilgangen på 
luft og vann. 
 
Kompostlikningen 
Dødt organisk materiale + mikroorganismer + luft + vann = kompost 
+ karbondioksid + vann damp + varme. 
 
Hvem kan kompostere? 
At kompostering er vanskelig, og skaper problemer med lukt, 
skadedyr og sigevann, er en myte. Selv om alle av og til vil få 
problemer med prosessen, lar den seg relativt lett sette i gang igjen. 
 
Kompostering av hageavfall 
Kompostering i åpen haug eller uisolert beholder gir ujevn 
temperaturutvikling og relativt sen nedbrytning. I vinterhalvåret 
stopper nedbrytningen i praksis helt opp. Større organismer, f.eks 
meitemark og skrukketroll står for mye av nedbrytningen helt fra 
starten av. 
 
Kompostering av kjøkkenavfall 
Kompostering ved temperatur opp mot 50 – 60 grader i lukket 
beholder tar godt vare på frigjort energi. Mikroorganismer står for 
størstedelen av nedbrytningen mens større organismer kan ta over 
når temperaturen går ned (figur 1). 

 
Figur 1. Velg en kald kompostering 
(t.v.) eller varmkompostering i 
isolert binge (t.h.). 
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Kompostering i liten målestokk 
Kompostering i liten målestokk vil si at én eller flere husholdninger 
komposterer sitt eget kjøkkenavfall på egen tomt. Komposteres alt 
kjøkkenavfallet og papir og glass leveres til resirkulering, vil mengden 
som hives i søppelsekken reduseres med opptil 70 %. Vil vi selv 
kompostere kjøkkenavfallet i et tettbygd område kreves det 
kunnskap. Første regel for å få til en vellykket kompost er at den 
stadig må tilføres nytt materiale. I en kompostbinge for kjøkkenavfall 
stopper prosessen opp hvis mikroorganismene har for lite materiale 
å jobbe med. Hvis nedbrytningsprosessen opphører vil temperaturen 
synke og omdanningen gå mye saktere. Matrester vil bli liggende og 
dette vil igjen lukte og tiltrekke seg fluer og rotter (figur 2). 
 
Hvem kan kompostere? 
Alle som har en passe stor hage med plass til en kompostbinge og 
arealer der de kan spre kompostert materiale, kan kompostere. 
Mange synes ikke de har plass til kompost i sine små rekkehushager, 
og de som bor i blokk har små muligheter. I slike tilfeller vil felles-
anlegg være løsningen. Skoler og barnehager kan også nyttegjøre seg 
kjøkkenavfall hvis de får i gang et fellesanlegg. En tommelfingerregel 
er at én person gir 30 – 60 liter organisk avfall pr. år. Minste 
varmkompostbeholder for en normal familie er ca. 150 liter.  
 
Småhusholdninger 
Enslige får ofte for lite matavfall til å holde kompostprosessen i gang. 
For de som har hage kan dette løses ved at hageavfall blandes inn i 
komposten. Om vinteren må det ikke blandes inn for mye frossent 
hageavfall, da dette vil senke temperaturen og redusere 
nedbrytningen. For småhusholdninger kan det være lurt å bygge sin 
egen binge tilpasset avfallsmengden. Blandes hageavfall i 
varmkompostbingen vil dette gi næring til mikroorganismene som vil 
holde prosessen i gang. 
 
Erfaringer med kompostering i skolen 
Skolene har også problemer med lite matavfall. Avfallet kommer 
stort sett fra skolekjøkkenet, ellers blir det for det meste appelsin- og 
bananskall. Det ble tidligere advart mot å putte dette i komposten. 
Skallene brytes litt saktere ned enn mye annet materiale, men deles 
det opp i små biter før det hives i komposten vil komposten bli like 
god, selv med appelsin- og bananskall i. Et annet problem på skolene 
er feriene. Skal komposten fungere må den mates hver uke. 
Problemet i fellesanlegg er ofte at ingen føler ansvar for prosjektet. 
Dette kan løses ved at en frivillig tar på seg hovedansvaret. I en 
tokamret binge sparer man lagringsplass ved at komposten kan 
etterkomposteres i det ene kammeret mens en ny startes opp i det 
andre. 

 
Figur 2. Unngå lukt ved jevnlig 
mating av kompostbingen. 
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Erfaringer med kompostering i blokkbebyggelse 
I blokkbebyggelse er det vanligst å ha et felles komposteringsanlegg. 
Dette må følges opp av vaktmesteren eller en frivillig person. Enkelte 
steder er det forsøkt å ha kompostbingen på balkongen. Dette 
anbefales ikke. Kompostbinger avgir ofte litt lukt, noe som vil 
nedsette uteplassens verdi. Kompostbinger vil dessuten ofte avgi litt 
sigevann. Denne fuktigheten er ikke noe problem hvis bingen står på 
et porøst underlag som trekker væsken til seg. På et balkonggulv vil 
sigevannet ikke kunne suges opp og det vil renne utover. Dette ser 
stygt ut og medfører ofte lukt. 
 
Valg av binge til kompostering av kjøkkenavfall 
Har man en godt isolert binge og er flink til å følge den opp, vil man 
kunne holde prosessen i gang hele vinteren. Det er mange hensyn å 
ta når du skal anskaffe binge (figur 3). 
 
Isolasjon 
Dårlig isolasjon er ofte årsaken til at komposteringsprosessen 
stopper opp. Massene fryser og det er vanskelig å få opp 
temperaturen igjen. Norske vinterforhold stiller store krav til en 
kompostbinge. Isolasjonstykkelsen avhenger av hvor i landet bingen 
skal brukes. 
• I milde strøk er det tilstrekkelig med 5-7 cm. I kaldere strøk er 

det nødvendig med 10-12 cm isolasjon. 
• Det må ikke finnes kuldebroer i isolasjonen. 
• Sjekk at innerveggene er solide. Disse bør tåle at greip eller 

liknende redskap brukes i bingen ved vending og lufting. 
 
Lufttilgang 
Skal komposteringsprosessen gå sin gang må lufttilgangen være god. 
Bingen må ha gjennomhullet isolasjon i bunnen som slipper inn luft. 
Før man begynner å fylle opp bingen legges det ca. 20 cm halm eller 
hakket småkvist i bunnen. Dette vil sikre lufttilgangen nedenfra.  
 
Lokk 
Bingen bør ha innerlokk. Innerlokket skal ligge på materialet i bingen. 
Dette gjør at det blir mindre luftrom å varme opp når bingen er 
halvfull. Innerlokket er litt mindre enn beholderen. Dette er for at 
det også skal komme til luft ovenfra. Sjekk at håndtaket på 
innerlokket sitter godt. Ytterlokket må være så tett at mus og rotter 
ikke slipper til. 
 
Hengsler 
Hengsler og beslag bør være laget i rustfritt materiale, ellers vil disse 
fort ruste fast på grunn av det aggressive kompostmiljøet. 
 

 
Figur 3. Det er fler ting å ta hensyn 
til ved valg av beholder.  
1. Isolasjon 
2. Potensiell kuldebro 
3. Innervegg 
4. Lufttilgang nedenfra 
5. Innerlokk 
6. Ytterlokk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slik lykkes du               Nr. 4-2013 

Bli medlem på www.hageselskapet.no  

4 

Tømming 
Tømmemetoden varierer mellom bingetypene.  
• Bingen må løftes helt opp for å få ut det komposterte materiale. 

Dette kan bli tungt for mange. 
• Bingen har luke nederst. Dette er i utgangspunktet en lur 

metode for å få ut bare det omdannede materialet, men det 
viser seg at det kan være vanskelig å få luken igjen etter 
uttaking. 

• Bingen har hel dør i fronten. Dette fungerer bra, men det er 
vanskelig å bare få ut det ferdige omdannede materialet.  

 
Størrelse 
Kompostbeholderen må ha en størrelse som er tilpasset 
avfallsmengden husstanden produserer. Er bingen for stor vil det bli 
store overflater som avgir varme om vinteren. Er bingen for liten vil 
beholderen bli overfylt. Det er stor variasjon mellom husstander når 
det gjelder avfallsmengde. Dette skyldes antall 
husstandsmedlemmer, alderssammensetning og bebyggelsestypen i 
området. I en godt drevet varmkompostbeholder vil det tilførte 
avfallsmaterialet ha sunket ca. 50 % sammen etter 1-2 måneder. 
Stort sett er det bedre å ha en todelt binge enn én stor (figur 4). Da 
kan den ene stå og modne, mens den andre fylles opp. Det er 
hyggeligere å tømme en beholder når alt er omdannet, enn når 
ferskt og omdannet materiale er i samme beholder. 
 
Plassering av bingen 
Skal man få til en vellykket kompostering bør man gjøre det enklest 
mulig for seg selv. Plasseringen av bingen er viktig. Plasseres bingen 
lite tilgjengelig vil den ofte bli forsømt. Ved kjøp av binge følger det 
som regel med en anvisning om hvor bingen skal plasseres – følg 
denne! Kompostbeholderen må være lett å komme til fra kjøkkenet. 
Også vinterstid må bingen følges opp. Plasser derfor bingen i 
forbindelse med hovedadkomsten og unngå ekstra snømåking. 
Vinterstid vil det være en fordel med belysning ved bingen. Sørg for 
at strøet får en tørr plass i nærheten av bingen. Bingen bør helst 
plasseres på et lunt sted i forhold til vær og vind. Bingen kan til tider 
avgi litt lukt og tiltrekke seg fluer. Plasser derfor ikke bingen ved 
inngangsdøren, verandaen, uteplassen eller andre steder folk 
oppholder seg.  
 
Alle kompostbeholdere vil fra tid til annen lekke noe sigevann. Som 
regel dreier det seg om små mengder. På grunn av dette sigevannet 
bør beholderen plasseres på et porøst underlag som trekker vannet 
til seg. Settes beholderen på asfalt, heller eller betong, vil sigevannet 
renne utover. Dette ser stygt ut og medfører ofte lukt. Hvis man ikke  

 
Figur 4. Tokamret binge 
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har mulighet til å plassere bingen på et porøst underlag kan sige-
vannet samles opp. Plasser ikke beholderen i fordypninger hvor det 
har tendens til å samle seg vann. Det spiller liten rolle om beholder-
en står i sol eller skygge. Hvis komposteringsprosessen skulle stoppe 
opp er det nødvendig å ha plass til å kunne tømme beholderen på 
stedet, blande inn nytt strømateriale og fylle den på nytt. 
 
Lagringsplass for ettermodning av kompostert materiale 
Har man en liten hage eller ingen hage kan lagringsplass bli et 
problem. Etter at bingen er full, bør det komposterte materiale ligge 
til modning. Komposten kan legges i haug på bakken, men må da 
dekkes om vinteren. For de som ikke har lagringsplass vil det være en 
løsning å anskaffe en tokamret binge.  
 
Bruk av kompost som jordforbedring 
Komposten inneholder humus og næring som er grunnlaget for 
fruktbar jord og næring for plantene. Variasjonen er stor mellom 
ulike komposter når det gjelder næring. Innblanding i det øverste 
jordlaget er den beste måten å tilføre organisk materiale på. Ved 
tilføring av kompost vil mineraljorda få bedre evne til å holde på 
vann og luft. Jorda blir bedre egnet som vokseplass for planter 
 
Moden kompost 
Kompostert materiale som har ligget ca. ett år kalles moden 
kompost. I dette materialet er nedbrytningsprosessen svært lav. Ofte 
blir kompostmaterialet benyttet i forbindelse med vår og høststell 
i hagen, men moden kompost kan legges ut hele året. Moden 
kompost kan sjelden brukes som eneste gjødselmiddel fordi den i 
mange tilfeller inneholder for lite nitrogen. 
 
Umoden kompost 
Kompost som er ufullstendig omdannet kalles umoden kompost. 
Dette materialet kan brukes etter 3-4 måneder (etterkompostering). 
Umoden kompost er mer næringsrik enn moden kompost, men mye 
av næringen går med til nedbryting av det uferdige materiale i 
komposten. Umoden kompost må derfor ikke brukes ved planting og 
såing. 
 
Når er komposten moden? 
Ved hjelp av “karseprøven” kan vi selv finne ut om komposten er 
moden. Legg litt av komposten som skal testes i en grunn skål, 
tallerken eller liknende. Fukt komposten, strø ut karsefrø på 
overflaten og press dem lett ned. Dekk skålen med plastfolie og la 
den stå ved værelsestemperatur. Når eller hvis frøet spirer, fjernes 
folien. Dersom karsen ikke har vokst og dannet et tett grønt teppe 
etter ca. 5 døgn, er ikke komposten moden og kan for eksempel ikke  
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brukes som såjord. Komposten er heller ikke ferdig om karsen først 
vokser, men siden gulner. 
 
Ugress i komposten 
Ugress som har satt frø hører ikke hjemme i komposten. Noen velger 
å lage en egen komposthaug for ugress. Materiale fra denne kan 
brukes i områder hvor kravet til pryd ikke er størst, eller til fyllmasse. 
En annen mulighet er å legge ugresset midt inne i komposten. Er pro-
sessen godt i gang vil det der være mellom 50 og 60 grader (figur 5). 
Dette er nok til å ta knekken på spireevnen til de fleste frø. 
 
Sålding av komposten 
Skal komposten brukes til plantejord eller legges oppå plenen er det 
best å sålde den før bruk. Det frasåldete grove materialet legges 
tilbake i komposten for å brytes ned videre. 
 
Bruk av kompostert materiale i hagen 
Moden kompost kan brukes som jordforbedringsmiddel for jord. Den 
kan også brukes i plantehull. Umoden kompost bør derimot aldri 
komme i direkte berøring med planterøttene. Dette materialet er 
fremdeles i full aktivitet og trenger oksygen. Nede i et gjenfylt 
plantehull kan slik kompost lett føre til oksygenmangel, og det fører 
igjen til forråtning. Den umodne komposten brukes derfor oppå 
jordoverflaten eller lett nedblandet i bakken.  
 
I nyanlagte bed og på plenen kan det brukes opp til 5 liter moden 
kompost pr. kvadratmeter i blanding med vanlig hagejord. Til 
jordforbedring bør det blandes inn opptil 10 liter kompost pr. 
kvadratmeter. Komposten skal arbeides lett inn i jorden, ikke graves 
ned. Kompost kan også brukes som dekke på overflaten. I 
blomsterbed vil det være nok å arbeide inn 3 -10 liter kompost pr. 
kvadratmeter årlig i overflaten. I rosebed kan det med fordel legges 
på et 5-10 cm tykt lag på overflaten hver høst (figur 6). 
 
Organisk materiale blir fjernet ved høsting i kjøkkenhagen, derfor 
peker kjøkkenhagen seg ut som det stedet i hagen som kan tilføres 
mest kompost. Moden kompost spres i april- mai før såing. Brukes 
det ikke annen gjødsel enn kompost gis det 10 - 20 liter kompost pr. 
kvadratmeter kjøkkenhage. Mengden avhenger av hva som dyrkes. 
Grønnsaker som krever mye næring, for eksempel tomater, agurker, 
meloner og kål kan gjødsles med umoden kompost. Gresskar kan 
dyrkes rett i kompost. Gresskaret utnytter både næringen og varmen 
fra kompost bingen (figur 7). 

 
Figur 5. 50-60 grader inne i 
komposten tar knekken på de 
fleste ugrasfrø. 
 

 
Figur 6. Utlegging av kompost på 
prydbusker. 
 

 
Figur 7. Grsskar kan dyrkes rett på 
komposthaugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


