
Byens grønne kredsløb

PLANCHE #1



Vidste du at 30% af dit 
husholdningsaffald kan 
komposteres?

Hvor meget af vores affald
kan komposteres?

PLANCHE #2



Hvad kan komposteres?

Det grønne køkkenaffald: frugt og grøntsager, kartoffelskræller, blomster og potteplant-
er, brød- og kagerester, kaffegrums og teblade (inkl.  flitre), skaller fra æg og nødder, 
brugt køkkenrulle og haveaffald, strøgelse fra mindre husdyr.

PLANCHE #3



Hvad kan IKKE komposteres?

Der må  IKKE komposteres madaffald, der indeholder animalske produkter, mejeri pro-
dukter, syge planter,  strøgelse fra kattebakke, og støvsugerposer.

PLANCHE #4



Processen fra affald til kompost

+

+

Vand

Grønt affald

60 % 40 %

Makro-organismer - orme og insekter Perkolat - “kompost-te”

Vanddamp (varme) og Kuldioxid (CO2)Mikro-organismer - bakterier, svampe og mikrober

Luft

Brunt affald

Jeg dufter af 
skovbund

PLANCHE # 5



Dyr i komposten

PLANCHE # 6



koldkompostering varmkompostering ormekompostering fermentering/ bokashi

Metoder at kompostere på

PLANCHE # 7



Sådan hjælper du komposten!

Grønt affald

60 %

40 %

Brunt affald

Forhold af grønt og brunt Belufte komposten

Kompost som surdej
Brug lidt af det gamle til at starte komposten op ellers brug lidt jord fra 

haven - der allerede har en masse gode jordbakterier

Flere beholdere - 
lad den ene hvile!

PLANCHE # 8



Taghaver og taglandbrug

Gårdhaver

Byhaver og højbede

Skolehaver

Bynatur

Altaner og potteplanter

Parker & pladser

Kolonihaver

Fortorve og forhaver

Hvor kan kompost bruges i byen?

PLANCHE # 9 



Hvad kan man lave sammen her?

Lad os spise sammen!

Så er der høstfest!

Skal vi dyrke sammen?

Vil du med ud 
i det grønne? Vær med til at forspirre!

Så skal der luges!

PLANCHE # 10



Næringsstoffer til vores jord
og fosfor (P) kredsløb

PLANCHE # 11
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Fyld mig op

Jeg gør godt
i din have

Fra affald til jord til bord til affald ...

Sortering i køkkenet

Hjælp til komposten
(vedligehodelse)

Brug af komposten

Kompostering
lokalt

PLANCHE # 12



Affalds hierarki
- det organiske affald

Undgå madspild

Redistribution
Foder

Kompostering /
Bioforgasning

FOREBYGGELSE

OPTIMERING/
REDUKTION

GENANVENDELSE

FORBRÆNDING

GENBRUG

PLANCHE # 13



Kredsløb for det organiske affald 
 - kompostering og bioforgasning

PLANCHE # 14

+

4 - 12 månederGRØNT AFFALD

ORGANISK AFFALD

BIOFORGASNING

LOKALT KOMPOSTERING

BIOGAS

KRAFTVÆRK ELLER NATURGAS

14 - 40 dage

   transport



Affalds kredsløb
- hvad kan det genanvendes til?

PLANCHE # 15

Hvor kommer affaldet hen?
(Sorteres, afhentes og transporteres til  
genbrugsplads, sorteringsanlæg eller lign.)

Hvad sker der med affaldet der?
(Sorteres, vaskes, omsmeltes etc. 
brændes, bioforgasses etc.)

Hvad kan affaldet laves om til?
(Metal: nyt metal, cykler, dåser etc. Plast: 
nyt emballage, poser etc. Pap og papir 
til nyt pap og papir. Organisk affald 
til biogas og kompost. Grønt affald til 
kompost)

Hvornår er det affald igen 
eller kan det repareres eller 
genbruges?


