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Kompostering av trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall kan du antingen lämna på en vegetationstipp, 
återvinningscentralen eller kompostera hemma. Du som är villaägare 
rekommenderas att anlägga en trädgårdskompost i ett hörn av din trädgård. Det är 
enkelt och kräver varken tillstånd eller särskild utrustning. Det är ett bra sätt att bli 
av med kvistar, ris och löv samtidigt som du blir självförsörjande av gödning till 
rabatter och odlingar. Välj en skuggig och lite skyddad plats av trädgården, men 
inte alldeles bredvid ett stort träd eftersom rötterna då kan växa in i komposten. 

Matrester ska inte blandas i en kompost för trädgårdsavfall, det drar till sig 
skadedjur och gnagare. För matavfall ska en särskild kompost anläggas, för att göra 
det ansöker du först hos kommunen. 

Behållare 
Behållare för trädgårdskompost kan 
du bygga själv eller köpa. Det finns 
ett flertal varianter som fungerar bra. 
En kallkompost är en sluten behållare 
utan isolering.  

Det går även att använda en öppen 
låda av träplankor med två eller tre 
fack bredvid varandra. Det ska vara 
en cirka 1 cm springa mellan plankorna och lådan kan täckas med en fiberduk för 
att skydda mot vindburna ogräsfröer. 

Problem med trädgårdskomposten 
De flesta problem som uppstår kan lösas ganska enkelt. 

Myror - Myror trivs i en torr kompost men gör egentligen ingen skada. Vattna eller 
flytta behållaren om den står torrt och soligt. 

Sniglar - En mindre mängd sniglar kan plockas bort för hand. Är det fler kan du 
gillra ölfällor. Lägg vedaska eller släckt kalk runt komposten för att hindra att de tar 
sig in.  
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Läckage av illaluktande vatten - Lakvatten i sig är inget problem, det kan användas 
som gödning. Komposten bör luftas för att den inte ska börja ruttna. 

Gnagare - Vänd runt materialet så att eventuella bon förstörs. Matrester drar till sig 
råttor och möss, därför ska matrester komposteras i egen kompost. 

Flugor och larver - Komposten innehåller något som drar till sig insekter, blanda 
runt materialet ordentligt. 

Det händer inget - Om processen avstannat kan det bero på flera saker: 

• Kvävenivån är för låg: tillsätt material som innehåller kväve (gräsklipp, frukt, 
grönsaker) 

• Det är för torrt: vattna försiktigt 

• Syre saknas: blanda innehållet ordentligt och se till att luft kan cirkulera. 
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