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Ordet kompost stammer fra det latinske compore – at sammensætte. Og kompost er da også et pro-

dukt af et meget sammensat materiale. 

Kompost har gennem tiderne været brugt som et værdifuldt jordforbedringsmateriale. Det forbedrer 

jordens struktur i samarbejde med regnormene, jordens mikroliv forbedres samtidig med, at der tilfø-

rer næringsstoffer til jorden. 

 

I dag bliver vi opfordret til at kompostere vort haveaffald i stedet for at køre det til kommunens af-

faldsplads. Filosofien bag er, at dels begrænser vi på den måde affaldsmængden fra husstanden, og 

dels forbliver de værdifulde stoffer i den have, hvor de er produceret. 

Det kræver en lille arbejdsindsats selv at kompostere havens affald, men er man først begyndt, opda-

ger man snart, at det er rart straks at kunne komme af med alt det, man samler sammen, og at det kan 

bruges til noget. 

 

Men - der er god grund til at tænke over, hvad det er, man komposterer. En sygdomsbefængt plante 

hører ikke til på kompostbunken. - 

 

Men denne artikel skal ikke være et kursus i kompostfremstilling - men blot bruges til lidt eftertanke. 

 

I Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft, DDFGG’s årbog fra 1998 er der en arti-

kel skrevet af PD Dr. Camen Büttner fra institut for anvendt botanik og plantebeskyttelse i Hamborg. 

I artiklen gør han opmærksom på særlige forhold, som sjældent omtales, når det drejer sig om kom-

postering og anvendelse af kompost. Artiklen er ret videnskabelig og ikke stilet specielt til haveejere, 

men den giver alligevel stof til eftertanke. I korte træk handler den om spredning af plantesygdomme 

i relation til brug af kompost: 

 

Plantevirus i kompost. 

Kompost er et forrådnelsesprodukt, hvor hovedbestanddelen er planteaffald. Derfor må man også 

regne med, at sygdomme i de planter, som komposteres, vil være at finde i komposten. Ganske vist 

mister mange sygdomskim deres smitteevne under en almindelig komposteringsproces, men de mere 

robuste sygdomskim, f.eks. i form af stabile virus, vil kunne overleve i komposten i lange tider. Af-

hængigt af hvilken virus der er tale om, kan der gå fra uger til måneder til år, før den pågældende vi-

rus er totalt nedbrudt. 

 

Smittespredning. 

Den enkelte virusart har specialiseret sig til kun at kunne leve hos visse plantearter, de såkaldte 

værtsplanter. Er man nu så uheldig at have haveplanter, som lider af virussygdomme, vil komposten 

fra disse planter kunne indeholde de samme sygdomskim med risiko for, at vi selv er med til at spre-

de sygdomme, når vi bruger komposten i haven eller blander den i vores pottemuld.   Selv regnvan-

det, som siver ned gennem kompostbunken kan være smittespreder ved at føre viruskim med sig ned 

i jorden. Haveredskaber, fodtøj, insekter, nematoder, fugle m.fl. kan også være smittebærere. 



Så vidt Camen Büttner, som i øvrigt anbefaler varmebehandling af kompost. 

 

Der kan også leve mange andre ”væsener” i kompostbunken, og det gør der. 

Snegle, øresnudebillelarver, andre billelarver, for blot at nævne nogle få, har stor forkærlighed for 

kompostbunkens indhold. Og egentlig gør de jo en indsats for at få omsat planteaffaldet, altså er de 

en slags nyttedyr. 

 

Når komposten så spredes ud i haven, følger de med, og det gør æggene også, men her vil pindsvin 

og fugle dog æde de fleste af de dyr, der udvikles af æggene. 

 

Når vi blander kompost i plantejorden til plantekasser og krukker, hvor hverken pindsvin eller fugle 

vil søge, så opfatter vi de samme dyr som skadedyr, som vi så skal til at bekæmpe. 

 

Hvis vi vil undgå snegleæg eller –unger, smålarver og æg fra øresnudebillen og andre insekter samt 

smittekim fra rust og skimmelsvampe, må det på det kraftigste anbefales ikke at bruge kompost i pot-

temulden f. eks til fuchsia. 

 

For nogle mennesker er det en videnskab at lave kompost, for andre er det en lidenskab, og for alle os 

andre er det en fornuftig og praktisk måde at genbruge naturens værdifulde produkter i egen have. 

 

Men vi må gøre det med omtanke… 


