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Vejning af affald
i en uge
Lav din egen

kompostbeholder
Du kan bestille en kompostbehol
der hos din kommune. Den koster
et beløb i depositum.
Men du kan også let lave din egen
kompostbeholder.
Find et egnet sted i haven, hvor
der ikke er fuld sol. Kompostbehol
deren skal helst ikke blive for varm
og tørre ud.
Lav en kasse af træ eller brug fire
gamle paller. Eller sav bunden af
en plastiktønde og grav den lidt
ned i jorden, så den står fast.
Læg havekompost som nedfaldne
blade, afklip fra hækken, afklippet
græs, grene eller lignende haveaf
fald i bunden – ca. 20. cm. Derefter
kan du komme dit grønne køkken
affald i kompostkassen skiftevis
med haveaffald. Mindre grene kan
også komme i, hvis du klipper dem i
korte stykker.

Hvor meget affald laver du og din familie egentlig?
Prøv dette eksperiment, hvor du undersøger mængden af affald,
som din familie laver hver uge og hvert år:
Du skal bruge:
• En badevægt
• Dit affald og papir affald
• En blyant/kuglepen
• En notesbog
Sådan gør du:
1. Vej dig selv på en badevægt. Skriv vægten ned i notesbogen.
2.	Vej dig selv igen, denne gang mens du holder hver pose affald, som
din familie smider ud. Skriv vægten ned.
3.	Træk din egen vægt fra vægten, hvor du holder affaldet. Resultatet
er vægten af affaldet. Skriv det ned.
4.	Gentag denne øvelse i en uge (eller to) for al affald, som din familie
smider ud.
5.	I slutningen af ugen (ugerne) kan du lægge alle dine nedskrevne
vægttal sammen. Hvis du vejer i to uger, skal du dele tallet med 2 for
at få det tal, der viser, hvor meget affald I gennemsnitligt smider ud
på en uge.
6.	Der er 52 uger på et år. Prøv at gange tallet for det antal kilogram
affald, I smider ud hver uge med 52. Dette giver vægten på den
mængde affald, som din familie smider ud om året.
7.	Gentag det samme eksperiment, men denne gang med mængden
af papir, som din familie samler sammen til genbrug.

Rør rundt i komposten med jævne
mellemrum – fx en gang om måne
den, så det bliver blandet godt.
Når kompostbeholderen er fyldt,
kan du lave en ny ved siden af og
lade komposten stå og nedbryde
i ½ år, mens du jævnligt blander
det. Når det ligner groft muld, kan
du bruge det til dine blomster
bede. Det hjælper med at holde
på fugten i jorden og de organiske
materialer i komposten er godt for
planter og insekter.
Hvis du vil have komposteringen til
at gå hurtigere, kan du tilføje sær
lige kompostorme. I maj måned er
det – så længe lager haves – muligt
at hente kompostorme på gen
brugspladserne.
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