
Humlen ved kompost er, at alt organisk affald er at  
betragte som guld. Gulerodsskræller, æggeskaller, kar- 
toffelskræller, tefnuller, kaffegrums, yoghurt, en kop te, 
nogle visne blade, nogle bananskræller, æbleskrog og 
den slags. Det er guld! 

Af en eller anden mærkelig grund gav vi os til at få hen-
tet vores grønne guld som affald. Det bliver kørt væk i 
lastbiler og det græder jorden i haverne over. For jor-
den vil så gerne have tilført nye lag af næring og den 
kommer – og er altid kommet – fra kompost, fra grønt 
affald, fra bladene, der er faldet ned fra træerne. 

Man kan både lave kompost i lukkede beholdere og 
på åbent land. Kompostbunken har direkte adgang til 
regn og regnorme, hvis den er ude i det fri. Nede i kom-
postbunken sker der ting og sager. Der er masser af 
liv og der er ikke alene orme, bænkebidere og krible- 
krable – der er også en milliard mikroorganismer i en 
håndfuld kompost. 

Kompost må gerne lugte. Det betyder, at der er gang 
i omsætningen og i forrådnelsen. Der må gerne være 
lugtende pladder. Det elsker planterne – det er liv og 

det er næring. Ligesom tis og lort er næring for planter. 
Ja, sådan er det!  Planter lever af tis og lort og rådden-
skab og kompost. Hvis de ikke får det ”naturligt” – så 
får de det ”kunstigt” = kunstgødning. Og det er vi ikke 
så vilde med. 

Prøv at lav et eksperiment med kompost og næring selv. 
Læg en masse brændenælder i en spand med vand og 
lad det stå et par dage. Det lugter fælt. Men dine tomat-
planter bliver tossede med den naturlige gødning. Prøv 
også at lægge gulerodsskræller, kålblade og løgskræller 
i lag med halm, blade og jord. Ud af det kommer et 
næringsrigt produkt, der kan dyrkes ny mad i.

Det er vigtigt at tænke over, at vi ikke bare kan tage 
fra jorden – og jordklodens lag – vi må også hele tid-
en give noget tilbage til jordklodens lag. Det kan for-
klares sådan her: Hvis man dypper en badebold i vand 
og tager den op igen, så er der et lille tyndt lag vand 
på den. Det er den samme tynde overflade, som vores 
jordklode er dækket af. I den overflade skal vi dyrke al 
vores mad. Kompost er betingelsen for alt liv. Kompost 
giver næringsrig jord. Det giver mad til koen, til hønen 
og til mennesket.
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