
3. Användning och nytta
Skälen att kompostera är många:
Återföra näring - få fint jordförbättringsmedel med bra 
näringsbalans och god vattenhållande förmåga i jorden.
Minska transporter av både avfall och gödselmedel. 
Minska miljöproblem med både avfallshantering och 
gödselproduktion. Trädgårdsavfall som hanteras fel kan 
bidra till både övergödning och växthuseffekt. 

Trivsamma och mindre trivsamma gäster

Kan trivas och föröka sig i oskötta, kalla 
komposter och avfallshögar. I en välskött 
kompost blir temperaturen för hög, men 
sniglarna kan lockas till dess utkanter.

Hur används komposten?
Mördarsniglar

Snoken är i vårt land näst intill beroende 
av komposter och gödselstackar som 
äggläggningsplatser. 

Snok

Igelkottar övervintrar ofta 
i löv- och rishögar. 

Spara gärna en hög med 
löv och grenar under 
någon buske!

Igelkottar

Matavfall kan locka en del oönskade 
gäster, som kan ställa till med problem. 

Se till att komposten är råttsäker, blanda 
ner eller ströa ordentligt på matavfall 
eller sluta lägg på matavfall. 

Råttor, fåglar och flugor

Det är viktigt att komposten får mogna ordentligt 
innan den används! Halvfärdig kompost 
innehåller ämnen som kan skada rötter och 
frön! Mogen kompost luktar frisk mull. Lägg en 
presenning över så näringen inte sköljs ur

Eftermogna först!

Bäst är att sprida komposten på vår och försommar, 
när växterna tar upp mycket näring.

Använd på köksland, i rabatter, runt fruktträd, buskar 
och rosor.

Till krukväxter kan användas en blandning av jord och 
sållad kompost. 

Ren kompost bör inte användas som såjord, eftersom 
den innehåller allför mycket näring. Den kan även 
innehålla svamp som kan angripna de späda 
plantorna.

Spridning
En välskött trädgårdskompost är bra för miljön genom att 
man minskar transporter och användning av konstgödsel. 

En dåligt luftad kompost kan dock börja avge gaser 
som ammoniak, lustgas och metan. De två sista är 
växthusgaser, medan ammoniak bidrar till försurning och 
övergödning. Dessutom kan en sådan kompost lukta illa. 

Ett visst läckage av svagt luktande lakvatten kan alltid 
ske utan att det skadar miljön.

Lufta komposten väl, särskilt i början!

Kan komposten bli miljöbov?

Håll temperaturen hög i den färska 
komposten! Blanda och lufta!

Plocka och klipp de sniglar du ser 
varje gång du lägger på nytt. 

Äggen som är 3-4mm och vita 
klämmer du sönder när du ser dem. 

Om du hittar snokägg 
(juni-augusti) så lägg 
helst tillbaka dem och 
lämna den delen av 
komposten i fred tills de 
kläckts.


