
Kan industriell storskala 

kompostering med fokus 

på effektivitet gi god nok 

kompost?
Diskusjon rundt biologisk prosess (ikke rundt 

eventuelle fremmedlegemer eller fremmedstoffer)
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Finn forskjellen…



Sammensetning av biologisk materiale

Karbohydrater

Stivelse

(brød, potet…)

Sukker (C6H12O6)Tre, cellulose, lignin 

etc

Fett

(også 

plantevoks)

Fettsyrer

Komplekse Enkle

Proteiner Aminosyrer

C

N
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Nedbrytningsprosesser med og uten luft, O2

Aerob (med luft): Dyrs omsetning av mat / kompostering

Biomasse
(C6H12O6)

CO2  

Biomasse (høyere askeinnhold):
Kompost

Anaerob (uten luft): Forråtnelse, biogassproduksjon

Biomasse
(C6H12O6) Biomasse (høyere askeinnhold):

Biorest

Biogass CO2 + CH4

O2  

varme

Bakterier, sopp og 

dyr (også 

éncellete)

Mest bakterier og 

arker

Kontinuerlig prosess

Batchprosess
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Lette karbohydrater Fiber (humus)
Ustabil Stabil
Næring (NPK) bundet Næring (NPK) plantetilgjengelig
organisk
Nedbryterne tar næringen Nitrat, fosfat osv løses ut etter plantenes 

behov
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Komposteringsforløpet 

Termofil fase

Mesofil fase

Intensiv 

nedbrytning
Modningsfase

Hygienisert

kompost

Stabil og 

moden 

kompost

«Frisk»
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•Karboninnholdet ofte jevnt høyt i de fleste organiske 

materialer (ca 40-45% av det organiske innholdet)

•Nitrogeninnholdet varierer mye mer

•Kjenner du protein-innholdet?

=>N-konsentrasjonen = proteininnholdet / 6,25

Nyblandet kompost:

C/N=20 C/N=50

«Brunt»: struktur:

Bark, flis, halm (Høyt C-innhold)

God lufting/grovporer som varer over tid selv under våte 

forhold

«Grønt»: Nitrogen-kilde:

Matavfall, bryggeriavfall, grønt: grønngjødsel, 

landbruksavfall, gress, fór etc

Mer ammoniakk (og lyst-gass) Mindre lukt

Høy temp, rask prosess Kaldere og langsomere

Mer stell Kan overlates mer til seg 

selv



Fasene i industriell kompostering

Source: “The Science of Composting.” THE SCIENCE OF COMPOSTING (n.d.): n. pag. Cornell University. Web. 12 July 2015.

Det er herfra det blir høy 

biodiversitet i hele 

massen og god kompost



God og dårlig komposteringsprosess

En god hageavfallskompost En mindre god 
matavfallskompost



• Hygieniserer (+)

• Men dreper biodiversiteten (unntatt i overflata)

• (Stimulerer nedbrytning opp til 50-55 grC)

• Bremser nedbrytning over 60 gr C

• Øker N-tap

• Kan sammen med anaerobe forhold stimulere til 
«spesielle forbindelser» som ikke er naturlige annet 
enn i ekstreme miljøer

• Kan arrestere komposten i en «glødefase»?

• Som gir mindre moden kompost og altså et ekstra 
behov for ettermodning før bruk?

Hva gjør veldig høy temperatur?



• Hvis komposten fortsatt er fersk, eller har hatt høy 
temp (>60°C) må den modnes for å bli mer stabil

• Senke C/N ytterligere

• Bryte ned de «spesielle organiske forbindelsene» 
(som er giftige for planter)

• Gi bedre varianter av plantenæringa (for eksempel 
nitrat i stedet for ammonium)

• Gjensmitte den «kokte massen» med de gode 
mikrobene

• Redusere konduktiviteten

Hvorfor modning?



Uten modning får man

N-immobilisering:

Næringa blir ikke 
tilgjengelig for plantene 
(fordi mikrobene tar den 
til sin aktivitet). For 
eksempel hvis mye flis 
og kvist

Nitrogenmangel kan fikses på…



Hva så med småkompost vs industriell kompost?

(matavfall)

• Lik kjemisk, men

• Hjemmekompost stort sett stabile

• Industrielle spriket voldsomt, mange ikke 

stabile



Hva betyr vendefrekvens og størrelse på rankene?

(Forsøk med kutalle)

• Høyere temp og mindre O2 i store 

ranker, men:

• Summen av prosessen (nedbrytning 

osv): Veldig liten forskjell mellom små 

ranker vendt hver 3. dag og store 

ranker vendt hver 10. dag…..



Industriell (municipal) kompost vs vermikompost og privat 

(backyard) vermi. Kvalitet og effekt på plantevekst

• Industriell vermi laget av industriell 

kompost fra tidlige termofil fase

• Industriell vermi ga mer 

plantetilgjengelig næring, mere 

stimulering av jordlivet og bedre 

plantevekst enn vanlig industriell 

kompost. 

• Privat vermi på siste-plass



Sykdomshemmende egenskaper ved kompost og 

modenhet

Den beste komposten er moden 

men ikke veldig gammel….



Et studie som identifiserer bakterier og sopparter i kompost 

som motvirker råte på melon i Spania. Testet også 

betydning av lufting under komposteringen og når i 

komposterings-prosessen det er flest av disse 

organismene (nedbrytningsgrad)



Flest av de effektive 

organismene ved dag 100-150

Antall sykdomshemmende 

arter. Ikke-vendte ranker til 

venstre, vendt + luftet til høyre
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Konklusjoner:

• (Antagelse: Høy kvalitet = kompost forenlig med 
plantevekst)

• Industriell kompost kan være av høy kvalitet dersom:
– Man drifter godt: god startmiks, sørger for aerobe forhold 

og ikke altfor høye temperaturer hele veien. Måle måle
måle!!

– Eventuelt sørger for lang modningsprosess etter høy 
temp/anaerobe forhold

• Test kompostene for plantevekst

• Vanskelig å generalisere: Gode og dårlige industrielle, 
gode og dårlige småskalakomposter (sorry )


