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Text till rötning på en avfallsanläggning  

Från ditt hem åker matavfallet till en avfallsanläggning. Det första som sker med 
matavfallet är att den sorteras, det är då man tar bort saker som hamnat fel, detta 
görs genom en så kallad sil. 

 

 Sedan hamnar alla matresterna i en tunna med en mixer som blandar 
matresterna med fett och vatten. 

 

 Nästa ställe för våra matrester är ytterligare en tunna där allt upphettas till 
70° i minst en timme för att man ska få bort alla bakterier som kan vara 
smittsamma. När denna process är klar säger man att matresterna är rena och 
klara för vidare transport. 
 

 Nu har matresterna transporterats till en tunna som heter rötkammare, nu 
blandas matresterna med olika slags gräs som kommer från olika bönder i 
närheten. Här ligger allt i några veckor och med hjälp av mikroorganismer så 
blir det biogas i toppen av tunnan och biogödsel lägger sig längst ner i tunnan. 
Här finns det ingen tillgång till syre för matresterna. 
 

 Nu samlar man upp biogasen och det får åka vidare till en slags dusch där det 
tvättas och blir till 98 % metangas.  
 

 Denna gas transporteras i långa rör under marken till stället där man sedan 
kan tanka en bil eller buss med biogas. 
 

 Det som blev biogödsel transporteras vidare till en centrifug som snurrar runt 
jättefort. Då kommer det fasta gödslet hamna längst ner och det flytande 
gödslet kommer att flyta uppe på fasta gödslet.  
Det fasta gödslet är rikt på fosfor och det flytande är rikt på kväve. All denna 
gödsel kommer tillbaka till bönderna som får nytta av detta.  

 

 Fast gödsel: Fosfor hjälper grödorna att vara starka när de ska 
blomma. 

 Flytande gödsel: Kväve som kommer ut på åkrarna gör så att 
grödorna växer bättre och får starkare blad.  

 

 



 

Bra att veta om kompostering 
 

När man startar en kompost ska man se till att det är en stabil konstruktion. Sedan är 
det även bra om den står i lä så inte vinden torkar ut komposten i onödan. 

Då du startar komposten ska du även längst ner lägga grenar och annat material som 
är luftigt så att luften kommer runt ordentligt. 

Om du bor i tätbebyggt område ska komposten placeras så att den inte stör 
grannarna eller att lukten stör om den skulle ruttna. 

 

 Att man komposterar är en naturlig del i hela naturen som sker hela tiden 
kring oss. Vi vet att olika mikroorganismer så som svampar och bakterier 
arbetar tillsammans under själva komposteringen. Men vi vet fortfarande inte 
så mycket om detta. 
 

 För att det ska fungera med en kompost ska luften hela tiden kunna gå runt i 
komposten. Om det inte kommer in luft så kan materialet som ligger i 
komposten börja ruttna. Ett mer effektivt sett för att få komposten att fungera 
är om det finns maskar i massan. 
 

 Sedan behöver komposten lite lagom med fukt för att fungera bra, för torr 
kompost betyder att nedbrytningen kommer att stanna. Är det för fuktigt så 
kan inte luften komma in i massan och då blir det förruttnelse.  
 

 Kompostprocessen gör att det bildas värme i behållaren, upp till 70° om 
behållaren är isolerad. I en behållare som är oisolerad kan värmen ligga 
mellan 20°-50°. En kompost fungerar som bäst om värmen ligger mellan 40°-
50°. Och under vintern när det blir under 10° i komposten så kommer 
processen att stanna men så fort värmen kommer på våren då startar 
kompostprocessen igen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Detta behöver du: 

 Kompostbehållare, 

 Strömaterial t.ex. grenar, 

 Trädgårdsredskap t.ex. en 
grep, 

 Liten plasthink, så du kan 
transportera matavfallet till 
komposten. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Utmaning till er elever 

 

 

 Jag som lärare utmanar er elever till att ordna en tävling inom området ni 

jobbar med just nu. ”Att kasta så lite mat som möjligt”.  

 Gör detta genom att utmana andra klasser på er skola eller varför inte tävla 

alla klasser mot varandra. 

 Sedan kan ni även utmana en skola nära er egen skola för att göra det mer 

spännande.  

 Som pris till tävlingen kan klassen designa ett eget diplom, som ni sedan 

skriver ut och plastar in (för att den ska hålla bättre). 

 Eller så tar ni hjälp av en lärare för att beställa en pokal från internet. Här 

kommer förslag på en sida men det finns ju många fler om ni vill titta själva. 

 (http://www.lundgrens.com/pokaler-utan-lock-c-184-1.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


