
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från avfall till mylla 
 
 
 
 
 
 
 

 
En litteraturstudie om komposteringsprocesser 

 

 
 
 
 

Jenny Ringsby 
 
 
 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

 
Examensarbete, högskolenivå, 15 hp 

Biologi 
Examensarbete B, 15 hp 

Trädgårdsmästarprogrammet 
 

 
 
 

Handledare: Anders Fahlén 
Examinator: Yngve Gunnarsson 

 
  

 
 
 



2 
 

Sammanfattning 
Kompostering har använts som en metod för avfallshantering i många tusen år och under de senaste 

decennierna också för att höja mulhalten av utarmade jordar inom det konventionella jordbruket och 

utsatta delar av den urbana miljön. Därmed har behovet av en mer effektiv och säkrare bedömning 

av stabilitets-, och mognadsgraden efterfrågats, liksom behovet av vidare forskning av 

ursprungsmaterialets påverkan på slutprodukten.  

 

Det här arbetet syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar nedbrytningsprocessen av kol-, 

eller kväverikt organiskt material, samt vilka faktorer som kan användas för att definiera stabilitets-, 

och mognadsgraden vid kompostering. Det har framkommit att en rad faktorer såsom det organiska 

materialets sammansättning, det mikrobiella livet, syre, temperatur, fukt, askhalt och pH-värde styr 

omsättningsprocessen vid kompostering och att de samverkar i ett komplext system beroende av 

varandras närvaro. Kol/kvävekvoten avgör nedbrytningshastigheten, temperaturväxlingar och det 

mikrobiella liv som gynnas och är en viktig faktor för att avgöra nedbrytningsprocessen samt 

mognadsstadiet. För att bedöma stabilitet används de biologiska parametrarna; mikrobiell-, och 

enzymatisk aktivitet samt respiration (syrekonsumtion och/eller koldioxidproduktion). För att 

värdera mognad blir de kemiska parametrarna viktiga, såsom den totala mängden vattenlösligt kol, 

den förbrukade mängden kol, den totala mängden vattenlösligt kväve (genom nitrifikation), 

humifieringsgraden samt pH-värde. Även en bedömning av kompostjordens lämplighet för växters 

förmåga att producera biomassa, eller för fröns grobarhet, används för att värdera mognadsgraden. 

Inga av dessa faktorer kan enskilt indikera stabilitet och mognad. Skillnader mellan en mogen och en 

omogen kompost kan framförallt ses genom dess lämplighet som odlingsbar jord. 
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1. Inledning 

1.1 Kompostering 

Allt sedan människan blev bofast och började bruka jorden har det varit nödvändigt att undersöka 

metoder för att ta hand om det avfall man skapat. Redan för fyratusen år sedan i Asien 

komposterade man det organiska avfallet för att sedan använda det som gödsel på åkrarna 

(Kratschmer 2000) och i Indien runt samma tid byggdes städer med avloppssystem (Naturvårdsverket 

2009). På Knossos användes redan för tvåtusen år sedan s.k. silos (förvaringsbyggnad för bulklast) för 

att kunna kompostera avfall och under Romarriket byggdes gemensamma underjordiska 

kloaksystem. Denna tidiga avfallshantering föll dock senare i glömska och det var först i slutet av 

1300-talet som man insåg att sjukdomar kunde kopplas till de ohygieniska förhållanden som rådde. 

Man började då ”samla in” avfallet och i viss mån använda det som gödslingsmedel, men det dröjde 

tills mitten av 1800-talet innan hanteringen av avfallet på allvar återupptogs, då i form av 

rötningsanläggningar (ibid).  

 

Under tidigt 1900-tal utvecklas den så kallade ”Indoremetoden” av Sir Artur Howard efter att ha 

studerat de lokala böndernas odlingsmetoder i Indore, Indien (IFOAM 2009). Enligt Golueke (2009) 

beskriver metoden, som den första av sitt slag, tekniker för kompostering av organiskt material  och 

gödsel och dess förvandling till humus. Indoremetoden användes dock till en början som ett sätt att 

hantera mänskliga extrementer, s.k. ”night soil”. Under 40-och 50-talet uppstod ett ökat intresse av 

att kompostera för tillvaratagandet av kommunalt avfall. Behovet av en fördjupad vetenskaplig 

kunskap kring ämnet blev så småningom nödvändig och forskning framlades i bl.a.  Nya Zeeland kring 

komposteringens nytta som jordförbättrare. Samtidigt påbörjade University of California en 

omfattande forskning kring kompostering. Publikationen som följde var det första formella 

uttalandet kring de vetenskapliga principerna av kompostering, vilket direkt ledde till utvecklandet av 

ny teknologi  kring ämnet.  

 

Från och med 60-talet har de grundläggande komposteringsprinciperna sett likadana ut, däremot 

utvecklas ständigt nya metoder för kompostering och möjligheter kring nya användningsområden 

utforskas (Golueke 2009). Som ett led för en hållbar utveckling har behovet  av en miljövänlig 

avfallshantering de senaste åren ökat efterfrågan och intresset för kompostering (Partanen et al. 

2010). I och med användandet av kompostjord för att höja mullhalten hos utarmade jordar, har 

också behovet av att kunna mäta kompostmaterialets kvalitet ökat. Idag fokuserar därför stor del av 

forskningen på att kunna etablera säkrare metoder för att fastställa en komposts mognad och 

stabilitet (Antil, Raj 2012). 
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Ordet kompost kommer från latinets  ”compositum” eller ”componere”, det vill säga att komponera, 

lägga samman (NE 2012a). Att förstå denna sammansättning blir också att förstå dess förmåga och 

användbarhet.  

1.2 Komposteringsmetoder 
Valet av kompostmaterial samt komposteringsmetod  är i allra högsta grad avgörande för hur 

nedbrytningsprocessen och den färdiga slutprodukten kommer att påverkas, samt tänkt 

användningsområde. Kompostmaterialet kan varieras på flerfaldigt sätt och kan bestå av 

hushållsavfall, trädgårdsavfall, gödsel, rötslam, jordbruks- eller industriavfall. Rötslam är en 

restprodukt från reningsverk och måste stabiliseras genom rötning innan användning som 

gödselmedel (NE 2012b). Övriga material kan användas direkt vid kompostering, såvida de inte 

innehåller gifter eller tungmetaller. En rad metoder används för kompostering, det kan handla om 

allt från små kompostlimpor för hemmabruk till stora industriella fabriker, öppna eller slutna system, 

syrekrävande komposter med en nödvändig temperaturhöjning eller icke värmekrävande komposter 

(NE 2012a). Exempel på sistnämnda är täckkompost där markytan täcks med tunna lager av organiskt 

material, eller maskompost där maskar är involverade i kompostens stabiliseringsprocess och där 

temperaturen aldrig höjs till mer än 30 grader (Richard 2005). Komposteringsprocessen kan pågå i 

varierande längd, från tre månader, s.k. Novcommetoden (Seal et al. 2012), till flera år. 

 

Beroende på val av material kommer komposten att innehålla varierad mängd kol eller kväve och där 

själva komposteringsmetoden och den fortlöpande nedbrytningsprocessen i sin tur kommer påverka 

kol/kvävekvoten (C/N), liksom kol/kvävekvoten påverkar processens längd. Likaså står mognads- och 

stabilitetsprocessen i relation till det organiska materialets sammansättning och val av metod.  

1.3 Tidigare och pågående forskning 

Kompostering och dess användning är idag ett väl utforskat område där omfattande forskning 

fortfarande sker. En ökad säkerhet  och effektivitet kring kompostmetoder för avfallshantering är 

fortfarande ett aktuellt ämne och behovet av vidare forskning nödvändig (Seal et al. 2012). Likaså 

behovet av att utforska effekterna av komposttillförsel för att höja mullhalten och ge ökad porositet 

till utarmade jordar inom jordbruket (Ouédraogo et al.  2001, Barral et al. 2011)  och utsatta delar av 

den urbana miljön (Sæbö et al. 2006). 

 

Naturvårdsverket (2003) tillhandahåller en övergripande tabell över processförhållandena vid 

kompostering samt temperaturbetingelser över komposteringens olika stadier. Publikationer av 
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Sundberg et al. (2004), Partanen et al. (2010) och Nielsen, Berthelsen (2002) studerar alla de 

påverkande faktorerna vid omsättningsprocessen. 

 

Med syfte att kunna bedöma och karakterisera stabilitets- och mognadsstadiet för en kompost görs 

omfattande forskning runt om i världen. På Sveriges lantbruksuniversitet hoppas man med hjälp av 

ett DNA-test kunna artbestämma de mikroorganismer som är verksamma i kompostens mognadsfas 

(SLU 2006). Paradelo, Moldes et al. (2010), Cooperband  et al. (2003), Antil, Raj (2012), Seal et al. 

(2012) och Wang, Wang et al. (2007) har alla utformat olika metoder för hur en kartläggning av 

stabilitet och mognad kan gå till. Hur tillförlitliga resultaten varit beror på en rad påverkande faktorer 

och detta har problematiserats. Likaså har svårigheten med att ge ett standardiserat mått på mognad 

och stabilitet förklarats (Paradelo, Moldes et al. 2010). Bernal et al. (1998) behandlar behovet av  

mer tillförlitliga parametrar för att värdera en komposts mognad och stabilitet utifrån en bred 

variation av det organiska materialet. 

 

Eiland, Lind et al. (2001) beskriver kol/kvävekvotens påverkan på komposteringsprocessen och dess 

slutprodukter. Syftet är att kunna använda säkrare metoder för att fastställa en komposts mognad 

och kvalitet. Kol/kvävekvotens betydelse för omsättningsprocessen vid kompostering har behandlats 

av Eiland et al. (2001). 

2. Syfte 

Att undersöka vilka faktorer som påverkar förmultningsprocessen av en kolrik kompost respektive en 

kväverik kompost, samt att undersöka faktorer för att definiera en komposts stabilitet och mognad. 

3. Frågeställningar 

 Vilka faktorer styr omsättningsreaktioner och nedbrytning av organiskt material vid 

kompostering?  

 Hur påverkas nedbrytnings- och omsättningsreaktioner vid kompostering av 

ursprungsmaterialets kol/kvävekvot?  

 Vilka skillnader av betydelse framgår hos en mogen respektive en omogen kompost?  

 Hur bedöms en komposts stabilitets-, och mognadsgrad? 
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4. Metod 

En litteraturstudie med sökningar i databaserna Academic Search Elite, Science Direct och Google 

Scholar, där sökorden varit ”compost”, ”compost process”, ”decomposition”, ”maturity” och ”C/N 

ratio” i olika kombinationer.  Samt information hämtad från webbsidor på internet med samma 

sökord. Valda artiklars resultat har jämförts med varandra för att få en övergripande bild av 

kunskapsläget idag. För en mer övergripande förståelse för komposteringsprocessen och dess 

användningsområden historiskt har information även hämtats från tryckta källor. 

 

Metoden har varit att föredra p.g.a att omfattande forskning redan gjorts på området och övriga 

empiriska undersökningar därför känts överflödiga. Tidsbrist har  varit en begränsade faktor. 

5. Avgränsningar 

Arbetet begränsas till att beskriva komposteringsprocesser och faktorer av betydelse, men ej ange 

lämpliga användningsområden för olika kompostfraktioner. Arbetet kommer inte analysera eller ge 

rekommendationer kring storskaliga, slutna komposteringsprocesser, ej heller redogöra för 

eventuella verkningar av omogna kompostjordar eller ge exakta värden för mognads-, och 

stabilitetsgraden. Arbetet kommer ej behandla kompostering utifrån ett samhällsperspektiv på 

miljönytta och hållbar utveckling.  

6. Definitioner 

För att beskriva komposteringsprocessen används termer som nedbrytning, förmultning eller 

omsättningreaktion, alla med mer eller mindre samma innebörd men som en språklig variation i 

texten. Likaså förklaras den färdiga komposteringsjorden ibland som slutprodukt eller 

komposteringsmull. Med kompostmaterialet, eller ursprungsmaterialet, avses organiskt material från 

växter och djur som innehåller kolföreningar. Kemiska beteckningar för näringsämnen används ibland 

istället för hela ord, däremot beskrivs kemiska formler eller reaktioner med respektive ord och ej i 

beteckningar.  Med fytotoxicitet  menas en giftig effekt skadlig för växter (NE 2012c). 

 

      7. Resultat 
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7.1 Aeroba och anaeroba förmultningsprocesser 

Enligt FAO (2012) kan förmultningsprocessen delas in i två kategorier; aeroba (syrekrävande) 

processer samt anaeroba processer (frånvaro eller begränsning av syre), också kallad fermentering 

(rötning). I båda fallen sker en nedbrytning av organiskt material med hjälp av mikroorganismer, men 

den anaeroba processen sker i frånvaro av värme och avstannar i ett tidigare skede i mognadsstadiet 

än en aerob process. Den anaeroba processen tar längre tid än komposteringsprocessen,  har ofta en 

stark lukt och används i framställandet av metangas. 

 

Kompostering är en aerob process där nedbrytning av det organiska materialet sker under 

kontrollerade förhållanden i närvaro av både syre och fukt (Smith Hirrel, Riley 2004). 

Mikroorganismernas aktivitet resulterar i en värmealstring som höjer temperaturen i komposten och 

som är nödvändig för att nedbrytningsprocessen ska verka effektivt. Denna aktivitet är beroende av 

tillgången till både kol och kväve i det organiska materialet; kolet behövs som energikälla, medan 

kvävet är nödvändigt för mikroorganismerna förmåga att bilda protein och föröka sig. 

Komposteringsprocessen innebär att vatten, värme och koldioxid omsätts och frigörs till atmosfären, 

vilket leder till en volym-, och viktminskning av den färdiga produkten (Pace et al. 1995). Den färdiga 

produkten ska inte innehålla livskraftiga ogräsfrön eller patogener (d.v.s. vara 

sjukdomsframkallande), samt bör vara stabil och mogen för att kunna användas som jordförbättring 

(Partanen et al. 2010).   

 

Förenklat kan komposteringsprocessen beskrivas utifrån formeln: organiskt material + syre → 

koldioxid + vatten + energi + slutprodukt (Eriksson 2011, Nielsen, Berhelsen 2002).  

 

 Startmaterial  Komposteringsprocess  Slutprodukt 

 

  

 

 

  

 

Figur 1. Beskrivning av komposteringsprocessen från startmaterial till slutprodukt. Figur sammanställd av 
författaren med källor hämtade från Eriksson (2001) och Nielsen, Berthelsen (2002). 
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7.2 Komposteringsprocessens påverkande faktorer 

För att en nedbrytning av det organiska materialet ska ske krävs närvaro av en rad faktorer som alla 

påverkar omsättningsprocessen. Dessa faktorer står i hög grad i relation till varandra där den ena inte 

kan fungera utan den andra. Kompostering är vidare ett icke-statiskt tillstånd där själva processen 

förändrar aktörerna och de pågående förutsättningarna och där värden för parametrar förändras 

under tid och från fall till fall. 

 

Mikroorganismer 

Mikroorganismerna har en betydande roll för komposteringsprocessen då de bryter ner det 

organiska materialet som omsätts till humuslik jord . Mikroorganismerna består av både bakterier, 

svampar och s.k. strålsvampar (aktinomyceter) och utgör en rad olika arter som förändras under 

komposteringens olika stadier.  De vanligast förekommande bakterierna kan delas in i två grupper 

utifrån det temperaturintervall de trivs i; mesofila respektive termofila. Svamparna kan delas in efter 

liknande mönster men är framförallt aktiva i komposteringens slutfas (Eriksson 2005). Det har dock 

framkommit att den mest aktiva komposteringen nås genom en blandning av både bakterier och 

svampar (Partanen et al. 2010). Idag finns ännu ingen exakt metod för att fastställa de 

mikroorganismer som är verksamma under komposteringsprocessen (Goyal et al. 2005). Maskar, 

insekter och flugor har också en aktiv roll i nedbrytningen då de bryter ner skräp, skapar utrymme för 

syre och transporterar mikroorganismer (Smith Hirrel, Riley 2004).  

 

Organiskt material  

Det organiska materialet, även kallat det råa materialet, består i huvudsak av växtrester. 

Partikelstorleken för växtdelarna är avgörande för hur effektivt nedbrytningen sker.  Mindre storlek 

ökar nedbrytningshastigheten, men kan samtidigt hindra syretillförseln i komposten. En balans 

mellan finfördelning och struktur är därför önskvärd (Naturvårdsverket 2003). Det är också påvisat 

att man genom en välbalanserad struktur kan öka nedbrytningsskalan under 

komposteringsprocessen (Nielsen, Berthelsen 2002). Det organiska materialet innehåller 

näringsämnen nödvändiga för mikroorganismerna, framförallt makronäringsämnena C, N, P och K 

(Smith Hirrel, Riley 2004). Kol/kvävekvoten är av särskild betydelse då den påverkar 

nedbrytningshastigheten och den färdiga  slutprodukten och behandlas i ett eget stycke.  

 

Syre 

Syre konsumeras av mikroorganismerna under nedbrytningen och är nödvändigt för deras aktivitet. 

Syre behövs också för att reducera överskott av ånga, värme och gaser. Därför är det viktigt att 

upprätthålla lufttillförseln och luftrörelsen under hela komposteringsprocessen genom antingen 
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manuell vändning av komposten eller genom användning av luftpump eller dylikt (Wang, Wang et al. 

2007). Om syretillförseln är begränsad kommer nedbrytningsprocessen att ta längre tid eller 

avstanna och en anaerob miljö uppstår. Om syretillförseln däremot är för hög kommer temperaturen 

att sjunka till en nivå under vad som gynnar omsättningsprocessen till en stabil och mogen kompost, 

med risk att patogener och frösporer fortlever (Smith Hirrel, Riley 2004).   

Fukt 

Fukt är nödvändig för det mikrobiella livet i komposten då det är i vattenlöslig form som det 

organiska materialet kan komma i kontakt med mikroorganismerna (Alm et al. 1994). 

Fuktighetsgraden bör ligga mellan 35 – 60 vikt% (Naturvårdsverket 2003) och varierar beroende på 

material och partikelstorlek. En för hög fuktighet kan begränsa syretillförseln, urlaka näringsämnen, 

sprida lukt och sakta ner nedbrytningssprocessen (Alm et al. 1991). Vatten avdunstar när 

temperaturen ökar eller avgår som lakvatten i kompostens nedre skikt. Därför kan behovet av 

vattning finnas för att komposten ej ska torka ut vilket i sin tur resulterar i att nedbrytningsprocessen 

avstannar (Naturvårdsverket 2003).  Enligt Seal et al. (2012) minskar fuktigheten under 

komposteringens gång, framförallt under det allra tidigaste stadiet. Detta förklaras genom att det är 

då det organiska materialets struktur bryts ned.  

 

Temperatur 

När mikroorganismerna bryter ner det organiska materialet avger de värme som höjer temperaturen 

i komposten. Enligt Nielsen, Berthelsen (2002) innebär temperaturhöjningen att den mikrobiella 

floran förändras eftersom en del mikroorganismer dör vid temperaturer över 45 grader C, och vid 60 

grader C likaså patogener och frösporer. Hur mycket temperaturen stiger beror på 

sammansättningen av det organiska materialet och den optimala temperaturen för effektiv 

nedbrytning kan variera mellan 45 till 60 grader C. Vid temperatur överstigande 65-70 C minskar 

nedbrytningen för att avstanna eller avta drastiskt vid en temperatur på över 80 grader C.  

 

pH 

Med pH-värde menas det värde för hur surt eller basiskt en lösning är där koncentrationen vätejoner 

reglerar måttet (pH = vätepotential; NE 2012d). Surhetsgraden för en lösning  påverkar dess kemiska 

reaktioner och förändras under tid (ibid). pH-värdet står i förhållande till nedbrytningshastigheten 

och bakterieflorans sammansättning i komposten och enligt Sundberg et al. (2004) ökar 

nedbrytningen om pH-värdet hindras från att överstiga 7 (om temperaturen samtidigt ej överstiger 

40 grader C). Andra studier visar att pH-värdet för en optimal nedbrytning bör vara omkring 7-8 

(Naturvårdsverket 2003), men generellt kan man säga att ett pH-värde inom intervallet 5.5 till 8 
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eftersträvas vid kompostering (Alm et al. 1991) Om värdet är högre ökar risken för att 

kväveavgången (i form av ammoniak) blir för hög (Naturvårdsverket 2006). Däremot kan ett lågt pH-

värde av startmaterialet begränsa den mikrobiella aktiviteten och försena temperaturhöjningen, 

vilket kan ha ett samband med syretillförseln (Partanen et al. 2010).  

 

Tid 

Tiden för nedbrytningen av det organiska materialet till kompostmull beror på faktorerna ovan och 

kan variera stort, från några veckor till flera år. 

7.3 Kol/kvävekvot som en påverkande faktor 
Kol och kväve är de två näringsämnen som främst är av betydelse för nedbrytningsprocessen och 

förhållandet dem emellan påverkar i hög grad komposteringen och dess slutprodukt.  

Kol/kvävekvoten är ett dimensionslöst mått på förhållandet mellan mängden kol i relation till 

mängden kväve och för väl fungerande nedbrytning anges en kol/kvävekvot på mellan 25-30:1 (25 till 

30 kolatomer på en kväveatom). Då går nedbrytningen som snabbast och kväveförlusten är som 

minst (Alm et al. 1991). Det finns dock en svårighet med att bedöma en exakt kvot som optimal, 

eftersom tillgängligheten i det organiska materialet kan variera mellan två blandningar med samma 

kol/kvävekvot. Därför är det tillgängligheten framför den faktiska siffran som är avgörande för hur 

effektiv nedbrytningen är (SGC 2009).   

 

När det organiska materialet bryts ner av mikroorganismer frigörs kol som därefter oxiderar och 

avgår som koldioxid till atmosfären (Seal et al. 2012). Detta reducerar den totala mängden kol i det 

organiska materialet och istället ökar kvävemängden. Detta resulterar i att kol/kvävekvoten minskar 

under nedbrytningsprocessen. Det kan också tilläggas att när ursprungsmaterialets kol/kvävekvot är 

låg blir kväveavgången större än vid en hög kol/kvävekvot (Goyal et al. 2005). 

 

Eiland et al. (2001) visar i en undersökning att ursprungsmaterialets kol/kvävekvot har stor betydelse 

för nedbrytnings- och omsättningsprocessen då den påverkar andra faktorer som respiration, 

koldioxidutsläpp, nitrifikation samt den mikrobiella biomassan och variationen bakterier och 

svampar. Dessutom avgör ursprungsmaterialets kol/kvävekvot även slutproduktens kol/kvävekvot. 

Kol/kvävekvoten kan användas för att beskriva nedbrytningshastigheten genom att en hög kvot visar 

en bristande kvävemängd vilket medför en låg mineraliseringsgrad och nedbrytningsprocessen tar 

längre tid (Bernal et al. 1998). Omvänt gäller att ju lägre kvoten är desto tidigare frigörs kväve vilket 

ökar nedbrytningen och det mikrobiella livet (Eiland et al. 2001). En låg kol/kvävekvot däremot ökar 
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risken för förlust av totalkväve genom dess omvandling via mikroorganismer till ammonium och 

vidare till ammoniak (Smith Hirrel, Riley 2004).  

 

När ursprungsmaterialets kol/kvävekvot är hög, d.v.s. med ett begränsat innehåll av kväve, så är 

nedbrytningen, respirationen och den mikrobiella biomassan låg under den första tiden av 

komposteringsprocessen. Om man däremot sänker kol/kvävekvoten genom att tillföra kväve, så ökar 

andningen och den mikrobiella biomassan (Eiland et al. 2001). Enligt Eiland et al. (2001) är 

förhållandet dock det motsatta efter ett år, där en hög kvot visar på höga värden av mikrobiell 

biomassa, och låg kvot ett lågt värde. Detta kan förklaras genom att nedbrytningen går långsammare 

vid en hög kvot, villket innebär att det finns mer tillgängligt organiskt substrat kvarvarande under en 

längre period, vilket i sin tur ökar mikroorganismernas aktivitet och biomassa. Även variationen inom 

den mikrobiella biomassan påverkas av ursprungsmaterialets kol/kvävekvot, där en låg kvot 

representeras av bakterier och där en högre kvot istället ökar närvaron av svampar. En låg 

kol/kvävekvot resulterar i en snabb temperatuhöjning i ett tidigt stadie av nedbrytningsprocessen.  

Utan begränsning av kväve skapas då ett förhållande med höga temperaturer under en relativt lång 

period, vilket resulterar i förutsättningar gynnsamma för s.k. termofila bakterier. När temperaturen 

åter sjunker till värden förmånliga för svampar finns det då mindre organiskt material kvar. Detta 

förklarar den låga andelen svampar vid en låg kol/kvävekvot. Vid en hög kvot är förhållandet det 

motsatta; kortare period av höga temperaturer, långsammare nedbrytning med färre termofila 

bakterier och mer kvarvarande organiskt material för svampar som gynnas och ökar i population och 

biomassa.  

 

Koldioxidutsläppet står i relation till respirationen och ligger under den första nedbrytningsskedet på 

en hög nivå om kol/kvävekvoten är låg. Därefter reduceras mängden koldioxid allt eftersom tiden går 

och det organiska materialet bryts ned (Seal et al. 2012). Däremot visar Eiland et al. (2001) att om 

ursprungsmaterialets kol/kvävekvot är hög (kring 50 eller mer) så ligger koldioxidmängden på en 

konstant nivå under hela komposteringsprocessen.  

 

Nitrifikation kan beskrivas som en del utav kvävets kretslopp  och är en mineraliseringsprocess  där 

ammoniumjoner förvandlas till nitratjoner  genom spjälkning av mikroorganismer. Nitrifikation är 

med andra ord den process där näringsämnen blir åtkomliga för växten, eftersom det är  först som 

nitrat som kväve blir mer lätttillgängligt för växter (NE 2012e). Denna process påverkas genom 

ursprungsmaterialets kol/kvävekvot genom att ju lägre kvoten är, desto tidigare påbörjas 

spjälkningen av ammonium till nitrat. Om kol/kvävekvoten är för hög, d.v.s. värden på över 50, så 

förblir kvävet orörligt utan att nitrifikationen påbörjas (Eiland et al. 2001).  
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Tabell 1. En sammanfattande tabell som visar kol/kvävekvotens inverkan på komposteringsprocessen. Tabellen 
gjord av författaren med källor hämtade från Eiland et al. (2001) och Seal et al. (2012). 
 

Hög kol/kvävekvot Låg kol/kvävekvot 

Bristande mängd N N frigörs tidigt. Ej bristande mängd 

Låg mineraliseringsgrad under första tiden Hög mineraliseringsgrad under första tiden 

Låg respiration och mikrobiell aktivitet under 
första tiden 

Hög respiration och mikrobiell aktivitet under 
första tiden 

Längre period med tillgängligt organiskt material Kortare period med tillgängligt organiskt 

material 

Långsam temperaturhöjning och hög temperatur 
under kortare period 

Snabb temperaturhöjning med höga 
temperaturer under en längre period 

Färre termofila bakterier, svampar gynnas Termofila bakterier gynnas, färre svampar 

Kvot högre än 50 = konstant nivå av 
koldioxidutsläpp 

 Högt koldioxidutsläpp under första tiden, 
därefter minskande 

Kvot högre än 50 = kvävet förblir orörligt, 
nitrifikation påbörjas ej 

Nitrifikationen påbörjas tidigare 

 

7.4 Komposteringsprocessens stadier 

Kompostering innebär en komplex process där faktorer som temperatur, pH, syremängd, 

kol/kvävekvot, mikrobiellt liv samt askhalt och sammansättning av det organiska materialet starkt 

samverkar (Partanen et al. 2010) och möjliggör nedbrytning av rått material till humussubstanser 

(Goyal et al 2005). Mikroorganismernas variation och aktivitet spelar en avgörande roll i 

nedbrytningsprocessens olika temperaturbetingade stadier (Wang, Wang et al. 2007). Nielsen, 

Berhelsen (2002) visar att syreförbrukningen därför är kopplat till rådande temperatur där en 

maximal förbrukning sker vid 50 – 60 grader C. Generellt gäller att syreförbrukningen ökar upp till 70 

grader C för att sedan drastiskt avta efter 80 grader C. Likaså gör den mikrobiella aktiviteten, då höga 

temperaturer är selektiva för mikrofloran. Det bör dock nämnas att syreförbrukningens relation till 

temperatur  påverkas också av det organiska materialets sammansättning, volym, struktur etc. 

Bakterier kan förekomma under hela komposteringsprocessen, som aktiva eller vilande, eller som 

sporer om förhållanden är för ogynnsamma (Partanen et al. 2010). 

 

Enligt Partanen et al. (2010) kan inte enbart en art av bakterier användas för att fastställa en viss fas 

eller ett visst tillstånd i komposteringsprocessen, däremot kan de grupper som nämns nedan 

användas eftersom de i stora mängder  visar ett starkt samband till både fysiska och kemiska 

betingelser. Dessa bakterier kan delas in i de mesofila och termofila stadier som bägge förekommer i 

under komposteringsprocessens tidiga skede.  
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Mesofila stadiet 

Det mesofila stadiet kännetecknas av en temperatur från 25 grader C  upp till 40-45 grader C och ett, 

beroende på utgångsmaterialet, relativt lågt pH-värde (Partanen et al. 2010). Under 

komposteringens första tid byggs det mikrobiella livet snabbt upp (Seal et al. 2012) där de vanligast 

förekommande mesofila bakterierna kan delas in i två grupper; Lactobacillus och Acetobacter 

(Partanen et al. 2010). Partanen et al. (2010) visar att Lactobacillus verkar i komposteringens allra 

första skede och kan uppkomma efter endast ett dygn. Vissa arter inom den här gruppen bakterier 

kan leva i nära interaktion med jäst som i sin tur stimulerar bakteriernas förmåga att producera 

mjölksyra. Höga halter av mjölksyrebakterier indikerar en tidig fas i komposteringen och/eller en 

långsam, ej optimal sådan. Mjölksyror och andra syror reglerar surhetsgraden av det organiska 

materialet och påverkar i hög grad pH-värdet. De ökar under komposteringens första fas, men är 

frånvarande då pH-värdet höjs till basiskt (Sundberg et al. 2004). När temperaturen blir för hög, eller 

när kolhydrater blir otillräckliga, sjunker populationen Lactobacillus drastiskt (Partanen et al. 2010). 

 

Termofila stadiet 

Under det termofila stadiet höjs temperaturen från 40 grader C upp till runt 70 grader C. Övergången 

från ett mesofilt till termofilt stadie indikeras genom en stagnation eller minskning av den mikrobiella 

aktiviteten. Detta kan sammanfalla med när ett lågt pH-värde av startmaterialet övergår från surt till 

basiskt (Sundberg et al. 2004). Enligt Partanen et al. (2010) är en hög koncentration av arten Bacillus 

också en indikator till denna övergång. Bacillus och Aktinobakterier är de två vanligast 

förekommande termofila bakterierna, även s.k. gram-positiva bakterier. Tillsammans med den s.k. 

strålsvampen Thermoactinomyces samt den anaeroba gruppen bakterier Clostridium är dessa 

verksamma under temperaturer på över 40 grader C. Vanliga fungerande aeroba komposter kan 

även de innehålla anaeroba fickor, som tillåter närvaron av anaeroba bakterier. Höga värden av 

Bacillus och Aktinobakterier indikerar en effektiv och aktiv fas i komposteringen, där Bacillus bryter 

ner proteiner och aminosyror, medan en hög koncentration av Aktinobakterier istället indikerar en 

påbörjan av nedbrytning av svårnedbrytbara material som cellulosa, hemicellulosa och lignin. I det 

här stadiet av komposteringen är också värmetoleranta svampar som mest aktiva (Goyal et al. 2005). 

Svampar är dock generellt mer toleranta till syror och mindre toleranta för temperaturer över 35 – 

40 grader än bakterier (Sundberg et al. 2004). Efter att ha uppmärksammat en stor variation i den 

mikrobiella aktiviteten mellan en temperaturhöjning från 36 till 46 grader och ett pH-värde på under 

5, beskriver Sundberg et al. (2004) hypotesen om att mikroorganismer klarar av ett extremt 

förhållande, exempelvis hög temperatur eller lågt pH, men ej båda samtidigt. Det termofila stadiet 

domineras också generellt av bakterier som inte är särskilt toleranta till syror. 
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Avsvalnande stadiet 

Efter komposteringens mellersta fas sjunker temperaturen åter igen och syrekoncentrationen 

minskar.  Under denna  avsvalnande period fortsätter ett långsamt nedbrytande av cellulosa, 

hemicellulosa och lignin. Den låga syremängden påverkar inte nedbrytningshastigheten av dessa 

material på samma sätt som den gör för mer lättnedbrytbara material  (protein, fett, stärkelse och 

lättlösligt socker). Däremot kan lignin vara svår att bryta ner under kompostering (Wang, Wang et al. 

2007). I kompostens slutfas ökar populationen av kvävefixerande bakterier på grund av en ökad 

mängd kväve (Seal et al. 2012).  

 

Efter att nedbrytningen av de svårnedbrytbara ämnena är klar och förutsättningarna är de rätta, bör 

komposten vara stabil och mogen (Wang, Wang et al. 2007). 

7.5 Stabilitet och mognad 

Stabilitet och mognad är termer som beskriver de grundläggande förutsättningarna för ett säkert 

användande av kompostjord i odlings- och jordbruksproduktion (Cooperband et al. 2003). En 

problematik kring att värdera en komposts mognad eller stabilitet, samt vad som indikerar det ena 

eller det andra uppstår då faktorer som det organiska materialet, komposteringsmetod och längd för 

komposteringen är påverkande (Paradelo, Moldes t al. 2010). Likaså kan mognad och stabilitet 

definieras efter tänkt användningsområde för den färdiga kompostjorden och om man vill ha ett 

snabbverkande gödselmedel eller inte, d.v.s. växtnäringens tillgänglighet (Naturvårdsverket 2003). 

Själva komposteringsprocessen kan också påverkas av faktorer som ex syre-, eller vattenbrist, vilket 

hämmar eller avstannar nedbrytningen.  En kompost  kan därför verka stabil utan att faktiskt vara det 

(Sæbö et al. 2006). 

 

Stabilitet kan förklaras som en skala över stabiliseringsgraden  av de organiska substanserna, där den 

mikrobiella aktiviteten och tillgängligheten av organiskt material bör vara låg. En hög biologisk 

aktivitet  vittnar om förekomsten av lättomsättbart (vattenlösligt) organiskt material och  indikerar i 

motsats en instabil kompost. En minskning av den mikrobiella respirationen kan därför ses som en 

god indikator på en ökad stabilitet (Paradelo, Moldes et al. 2010). Mognad definieras genom den 

nedbrytningsgrad av kompostmaterialet där giftsubstanser ej kan spåras samt genom växters 

kapacitet att producera biomassa (Cooperband et al. 2003, Paradelo, Moldes et al. 2010). Stabilitet 

och mognad är förutsättningar som står i relation till varandra, då mikroorganismerna i omogna 

komposter skapar giftiga föreningar (Bernal et al. 1998).  
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Det finns en rad parametrar för att bedöma en komposts mognad och stabilitet; kemiska, biologiska 

såväl som fysiska. Komposteringsprocessens komplexitet och variation av det organiska materialets 

egenskaper gör det dock omöjligt att identifiera  en enskild parameter för fastställandet av stabilitet 

och mognad (Antil, Raj, 2012, Paradelo, Moldes et al. 2010). Faktorer som komposteringsprocessens 

längd samt variation och tidsspann på de tester man utför påverkar också parametrarnas inverkan på 

resultatet. Vissa forskare menar dock att alla slags kombinationer av parametrar är möjliga för att en 

kompost ska mogna och vara lämplig för odling, så länge förutsättningarna är de rätta. De menar 

också att kompostjordens kapacitet står i förhållande till komposteringsprocessens längd och att 

stabilitet möjligtvis inte uppkommer förrän efter 100-200 dagar av komposteringsprocessen 

(Cooperband et al. 2003).  

 

För ett så tillförlitligt resultat som möjligt behövs en utvärdering av de parametrar som inte är 

kopplade till en specifik komposteringsprocess, utan som kan fungera och värderas utifrån 

komposter med olika utgångsmaterial, olika mätningar och under olika processer. På så sätt kan mer 

generella indikatorer för stabilitet och mognad utvecklas (Paradelo, Moldes et al. 2010). Dessa 

parametrar bör också stå i relation till varandra (Bernal et al. 1998). I tabellen nedan presenteras de 

parametrar som kan vara lämpliga för att värdera en komposts mognad och stabilitet.  

 

Tabell 2. Översiktstabell över verksamma parametrar för att värdera en komposts stabilitet och mognad. 
Tabellen gjord av författaren med källor hämtade från Bernal et al. (1998), Cooperband et al. (2003) och 
Paradelo, Moldes et al. (2010).  
 

Fysikaliska Biologiska Kemiska 

Doft Respiration ( syreförbrukning 

eller koldioxidproduktion) 

C/N kvot 

Utseende/karaktär Mikrobiell aktivitet Förbrukad mängd C 

Temperatur Enzymatisk aktivitet Total mängd organiskt bundet 

C (och vattenlösligt C) 

  Total mängd organiskt bundet 

N (och vattenlösligt N) 

  Nitrifikation  

  pH 

  Humifiering 

  Ledningstal1 

 



17 
 

1Ledningstalet är ett samlingstal för lättlösliga salter och beskriver ett materials förmåga att 

transportera elektrisk laddning och kan snarare ses stå i förhållande till fytotoxiciteten  än till 

kompostens mognad (Paradelo, Moldes et al. 2010). 

Fysikaliska och biologiska parametrar 

Bernal et al. (1998) visar att de biologiska parametrarna står i förhållande till varandra och kan ses 

som tillförlitliga indikatorer för stabilitet då de omvänt indikerar mängden av ej nedbrutet organiskt 

material. Det vill säga att när lättnedbrytbara ämnen fortfarande finns tillgängliga är den mikrobiella-

, och enzymatiska aktiviteten, respirationen och koldioxidproduktionen som störst, vilket indikerar en 

ostabil kompost. De fysikaliska parametrarna ger en generell bedöming av nedbrytningstadiet av 

komposten, men kan ej ge en mer exakt bedöming av mognadsstadiet . För detta ändamål är de 

kemiska parametrarna mer tillförlitliga. 

 

Kemiska parametrar 

 Kol/kvävekvoten är en vanligt förekommande faktor för att bedöma nedbrytningsprocessen, 

där en lägre kvot indikerar högre mineraliseringsgrad av det organiska materialet. Det är 

dock diskutabelt huruvida kol/kvävekvoten  kan anges avgränsat till absoluta värden, då den 

är så starkt relaterad till och påverkad av det organiska materialet (Bernal et al. 1998). 

Traditionellt sett har gränsen för en stabil och mogen kompost dock satts vid en kvot ej 

överstigande 20 (Paradelo, Moldes et al. 2010, Goyal et al. 2005). När kol/kvävekvoten 

används som indikator för mognadsprocessen bör så göras i förhållande till andra parametrar 

för en mer pålitlig bedömning (Goyal et al. 2005). 

 

 Liksom kol/kvävekvoten varierar också den förbrukade mängden kol beroende på det 

organiska materialet men har oftast ett intervall mellan 16 till 38% (Seal et al. 2012). Enligt 

Cooperband et al. (2003) har den förbrukade mängden kol varit ett tillförlitligt mått för att 

värdera stabilitet och mognad i flera tidigare undersökningar, men i den egna studien har 

den totala mängden kol ej visat några tydliga mönster  och ses därför som en osäker 

parameter.  

 

 Enligt Cooperband et al. (2003) har den totala mängden kol (C mg per kg kompost) visat sig 

sjunka under nedbrytningsprocessen oavsett det organiska materialets sammansättning  och 

kan ses som en god indikator för mognadsstadiet då den står i relation till både växters 

förmåga att ta upp kväve och producera biomassa. Däremot är tidsaspekten viktig att 
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komma ihåg, då den totala mängden kol inte stabiliseras förrän efter 200 dagar av 

komposteringsprocessen.  

 

 Den totala mängden kväve ökar under nedbrytningens gång och  påverkar växters förmåga 

att ta  upp kväve samt producera biomassa. Generellt ses en ökad koncentration av kväve (i 

olika former) vara en indikator till en ökad mognadsgrad av komposten (Cooperband et al. 

2003). Vattenlösligt kol eller kväve (som är den mest lättillgängliga formen av organiskt 

material för mikroorganismerna att bryta ner) påverkar tidigare nämnda parametrar och kan 

i förhållande till varandra , ex. vattenlösligt kol/organiskt bundet kväve,  vara en lämplig 

parameter att bedöma stabilitet och mognad. Dock är ett exakt värde svårt att fastställa då 

det varierar mellan olika organiska material (Bernal et al. 1998, Paradelo, Moldes et al. 2010). 

Enligt Bernal et al. (1998) är kvoten vattenlösligt kol/organiskt bundet kväve den parameter 

som samspelar med alla andra mineraliseringsfaktorer  och därför den faktor som bäst 

lämpar sig för att mäta en komposts mognad.  

 

• Växters kväveupptagningsförmåga anses vara en god indikator till mognad, då den står i 

förhållande till växters förmåga att producera biomassa (Cooperband et al. 2003). När 

koncentrationen ammonium minskar så ökar koncentrationen nitrat.  Ett överskott av 

ammoniumkoncentration ses som en indikator till en syrefattig miljö och har enskilt eller i 

förhållandet ammoniumjon/nitratjon använts som en indikator till en instabil kompost. 

Paradelo, Moldes et al. (2010) menar dock att förhållandet ammoniumjon/nitratjon  ger en 

bra uppskattning av nitrifikationsprocessen, men däremot kan variera kraftigt beroende på 

det organiska materialet och inte bör ses som en tillförlitlig indikator till huruvida komposten 

är mogen eller inte. Likaså är koncentrationen av ammonium en opålitlig faktor då den inte 

kan visa enskilda värden mellan olika kompostfraktioner. Bernal et al. (1998) menar dock att 

variationen av kvoten ammonium/nitrat är såpass liten att ett generellt mått ändå kan 

fastställas för att påvisa en komposts mognadsgrad. 

 

 pH-värdet står i förhållande till det organiska materialet i kompostsammansättningen och 

enligt Antil & Raj (2012) och Cooperband et al. (2003) tenderar pH-värdet att efter 

nedbrytningsprocessen nå en neutral nivå. Däremot menar Sundberg et al. (2004) att pH-

värdet ökar till 8-9 vid fullt utvecklade (mogna) komposter.  Som en indikator för mognad 

eller stabilitet är pH-värdet osäkert, då den inte står i förhållande till andra kemiska 
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parametrar. Däremot har pH-värdet visat sig stå i relation till växters förmåga att producera 

biomassa (Cooperband et al. 2003).  

 

 Humifiering är ytterliggare en faktor för att värdera mognad. Under komposteringsprocessen 

bryts lignin ner och koncentrationen av humussyra ökar. En mogen kompost är den med 

högst andel humussubstanser. Kvoten humusC/humusN är den bäst lämpade att värdera 

humifieringsgraden (Paradelo, Moldes et al. 2010).  

 

Övriga indikatorer för mognad 

Förutom dessa parametrar kan mognadsstadiet för en kompost också analyseras genom tester som 

visar fröns  grobarhetsförmåga eller växters förmåga att producera biomassa och/eller dess 

rottillväxt. Grobarhetstester är väl använda som mognadsindikator på kompostjord då de kan mäta 

de kombinerade effekterna av fysiska, kemiska såväl som biokemiska egenskaper (Paradelo, Moldes 

et al. 2010). När grobarheten ökar så sjunker de giftiga organiska föreningarna, och när grobarheten 

övestiger 50% indikerar det en giftfri, mogen kompost (Bernal et al. 1998). Likaså kan 

kompostjordens  fytotoxicitet prövas genom rottillväxten av växter (Seal et al. 2012). 

 

Enligt Cooperband et al. (2003) har även växters förmåga att producera biomassa länge använts för 

att fastställa en komposts mognad, men få försök har kunnat påvisa det faktiska sambandet dem 

emellan. Både kompostmaterialet och komposteringslängden påverkar resultatet och 

biomassproduktionen kan stå i relation till både växters kväveupptagningsförmåga och till andra 

kemiska parametrar för mognad. Dock kan de vidare variera från vilka parametrar man relaterar till. 

Cooperband et al. (2003) menar att man därför bör fastställa mognad och kompostjordars lämplighet 

för odling av växter genom metoder där effekter av ämnen mäts genom dess inverkan på en levande 

organism, s.k. bioassay (NE 2012f), snarare än i jämförandet mellan biomassproduktion och kemiska 

faktorer. 

 

     8. Diskussion 

Syftet med litteraturstudien har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar 

förmultningsprocessen av en kolrik kompost respektive en kväverik kompost, samt att undersöka 

faktorer för att definiera en komposts stabilitet och mognad. 
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För att förmultningsprocessen ska sätta igång och fortlöpa krävs närvaron av faktorer som syre, fukt, 

organiskt material, mikroorganismer, pH samt temperatur. Dessa faktorer är påverkade av varandra 

och för en ultimat nedbrytning är förhållandet dem emellan nödvändig att förstå. Då kompostering 

innebär en icke-statiskt process där aktörer och förhållanden hela tiden förändras, har det 

framkommit en svårighet i att fastställa exakta värden för de olika faktorerna samt definiera den 

balans där de samverkar. Goyal et al. (2005) påpekar att det ännu inte finns en enda metod för ett 

säkert fastställande av de mikroorganismer som är verksamma under kompostering, och likaså finns 

det ingen definition eller formel för hur pH-värde, temperatur, fukt etc. bör stå i förhållande till 

varandra, då bl. a. sammansättningen och struktur av det organiska materialet påverkar 

komposteringsförloppet.  

 

Resultat från olika studier är i vissa fall motsägelsefulla eller behandlar bara enskilda parametrar eller 

enskilda organiska material. I vissa fall är det tidsspannet som är begränsat eller metoden i sig som 

påverkar utfallet. Flera författare betonar därför vikten av en bredare undersökning med fler faktorer 

och en större bredd av det organiska materialet samt undersökningsmetod. En sammanställning av 

alla dessa aspekter och faktorer vore önskvärt, både för att underlätta bedömningen av 

kompostering och som guide för vidare forskning.   

 

Ursprungsmaterialets kol/kvävekvot har stor inverkan för omsättningsprocessen och hur övriga 

faktorer påverkas. Inte minst spelar kol/kvävekvoten en betydande roll för nedbrytningshastigheten, 

temperaturväxlingar och det mikrobiella liv som då gynnas. Nitrifikationsprocessen är avgörande för 

hur tillgängligt kvävehalten i ursprungsmaterialet är och ökar då kvoten är låg (Eiland et al. 2001). 

Sammanfattningsvis kan en kväverik kompost beskrivas som en effektivare sådan, med snabbare 

temperaturhöjning och högre temperaturer under en längre tid, vilket resulterar i gynnsamma 

förhållanden för termofila bakterier. Däremot missgynnas svampar under denna tid, vilket möjligen 

kan resultera i en sämre och/eller långsammare nedbrytning av de svårdnedbrytbara materialen. 

Detta påverkar i sin tur slutprodukten och fördröjer stabilitet- och mognadsstadiet. Med andra ord är 

en effektiv kompost inte nödvändigtvis en bättre sådan. Detta är också en aspekt som vore 

nödvändig att vidare undersöka och det blir intressant när nedbrytningseffektivitet och kvalitet av 

slutprodukt ställs mot varandra. Även slutproduktens kol/kvävekvot står i förhållande till 

kol/kvävekvoten av startmaterialet, vilket skulle kunna generera en utvecklad metod för 

kompostering där valet av startmaterialet i viss mån blir en indikator för slutproduktens kvalitet. 

Slutproduktens ändamål (användningsområde) kan därför avgöra startmaterialet eller vice versa.  
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I bedömningen av en komposts stabilitets-, och mognadsgrad har det framkommit att fysikaliska, 

biologiska såväl som kemiska parametrar kan vara indikatorer, och att dessa alla står i relation till 

varandra och påverkas beroende på den inneboende sammansättningen. Då ingen parameter enskilt 

kan indikera stabilitet eller mognad och när det organiska materialet påverkar 

nedbrytningsprocessen och de verksamma faktorerna, är fastställandet av de mest lämpade 

faktorerna vansklig att göra. Olika författare hänvisar till olika resultat och källor, vilket gör 

undersökningen svårare. 

 

Kompostens stabilitet kan bedömas genom de biologiska faktorer som samverkar, d.v.s. mikrobiell-, 

och enzymatisk aktivitet, respiration och koldioxidproduktion. När dessa parametrar fortfarande är 

höga, indikerar det en instabil kompost som fortfarande är mycket aktiv. En stabil kompost blir alltså 

den grad av komposteringen där aktiviteten är låg därför att det organiska materialet hunnit brytas 

ner. Fysikaliska egenskaper, såsom otillfredsställande lukt eller karaktär (d.v.s. hur väl nedbrutet det 

organiska materialet är), vittnar också om en instabil kompost.  Mognadsgraden kan bedömas genom 

flera kemiska parametrar där de mest tillförlitliga faktorerna är; den totala mängden (vattenlösligt) 

kol, den förbrukade mängden kol, den totala mängden (vattenlösligt) kväve, växters 

kväveupptagningsförmåga (nitrifikation), pH-värdet, humifieringen samt samt kol/kvävekvoten (när 

den står i förhållande till övriga parametrar). En mogen kompost definieras också av den 

nedbrytningsgrad där giftsubstanser inte längre kan spåras och hur kompostjorden påverkar växters 

förmåga att producera biomassa och/eller dess rottillväxt. Likaså är grobarhetsförmågan i 

kompostjorden indikator för mognadsgraden. Man bedömer därför en kompost som omogen om 

förhållandena är de motsatta och och skillnaden mellan en omogen kompost och en mogen kan 

kanske framförallt ses i värderingen av dess lämplighet som odlingsbar jord. Problematiken med att 

göra denna värdering framgår dock om man ser till det tänkta användningsområdet för 

kompostmaterialet.  Mognadsgraden blir då en definitionsfråga, där behovet av lättillgängliga 

näringsämnen blir värderandet, samt behovet av hur snabbverkande effekterna av 

kompostmaterialet är som gödselmedel.   

 

Kompostering har de senaste åren lyfts fram som en effektiv metod för avfallshanteringens ökade 

behov samt som en  värdefull  tillförsel för utarmade jordar inom jordbruket och utsatta urbana 

miljöer. Kunskap kring hur att värdera (klassificera) kompostjordar har därför ökat efterfrågan på 

vidare forskning inom området och blir nödvändig för att ytterliggare undersöka sambandet mellan 

sammansättningen av det organiska materialet och biologiska såväl som kemiska reaktioner under 

komposteringsprocessen, där tidsspann spelar en avgörande roll. Fler undersökningar av 
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nedbrytningsprocessen av olika ursprungsmaterial samt under olika förutsättningar är nödvändiga 

och blir viktiga för att definiera stabilitet och mognad samt göra dem mätbara och tillämpliga. 
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