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 Gratis kompost på genbrugspladsen  
- Kompost forbedrer kvaliteten af din jord, og du kan anvende den til mange formål  

 
Sådan bruger du kompost:  
Såning  
Ved såning skal du indarbejde komposten i jorden, før du sår, sætter løg eller udplanter. Det er en god ide at 
indarbejde fire cm kompost i din jord. Husk, at du aldrig må så eller plante direkte i ublandet kompost.  
 
Plantning  
Flerårige planter, har glæde af at blive tilført kompost ved plantning. Drejer det sig om lerjord, er det en fordel at 
indarbejde komposten i jorden inden plantning. Kompost eller blandinger med kompost bør aldrig indarbejdes dybere 
end 20 cm på lerjorder og 40 cm på sandjorder. Til stauder og små buske kan du indarbejde fire cm kompost i jorden, 
før du planter dem. For større buske og træer er fremgangsmåden er at blande jorden fra plantehullet med kompost i 
størrelsesordnen fire til en, og herefter lægge blandingen rundt om planten, når den er placeret i hullet. Efter 
blandingen er det en god ide at lægge otte cm kompost rundt om planten. Undlad dog at gå helt ind til stammen.  
 
Gødning  
Anvendelse af kompost erstatter kalk, fosfor- og kaliumgødning. Du behøver derfor ikke at gøde med almindelig 
kunstgødning. Det er kun hurtigvoksende planter, der har behov for ekstra kvælstof. Under gamle buske og træer kan 
du lægge otte cm kompost, hvis du vil tilføre jorden ny næring. Undlad at dække selve træstammen.  
 
Græsplæner  
Du kan bruge kompost til at udbedre jordkvaliteten i en eksisterende græsplæne. Bland en del kompost til to dele 
sand. Læg et lag på 1 cm oven på græsset om foråret. Riv forsigtigt bagefter.  
 
Drivhus- og stueplanter  
Den optimale jordblanding får du ved at blande en del kompost med to dele ugødet, ikke-kalket spagnum.  
 

Om Komposten:  
Skibstrup Kompost er råkompost, der er produceret af grene, blade og græs fra haver og parker. Ukrudtsfrø går til 
grunde i komposteringsprocessen, idet temperaturen nemt overstiger 70 grader. Den færdige råkompost har et højt 
indhold af næringsstoffer (gødning) og skal opblandes med jord eller sand, inden den anvendes. Komposten er 
anmeldt som gødningsprodukt hos Plantedirektoratet, og den overholder Plantedirektoratets vejledning til 
jordforbedringsmidler. Her ses varedeklarationen: 

 
Produktnavn: Organisk jordforbedringsmiddel, kompost INDHOLD  

Produktionssted: Skibstrup Affaldscenter, Helsingør Aske i tørstof 75-79 % 

Grundmaterialer: Have-parkaffald Organisk stof i tørstof 20-26 % 

  Total kvælstof 3-6 g/l 

pH 7,0-9,0 Vandopløseligt kvælstof 0-2 g/l 

Ledningsværdi 23-27 Total fosfor 0-2 g/l 

Tørstof 55-65 % Total kalium 1-3 g/l 

 
Hvis du vil vide mere om Skibstrup Kompost:  

Kontakt Forsyning Helsingør, Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde 
Tlf: 4840 5050; E-mail: kompost@fh.dk, www.fh.dk  

 
Øvrige spørgsmål: 
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