
Merabs kompostjord är tillverkad av regionens trädgårdsavfall som lämnats in  

på våra avfallsanläggningar och återvinningscentraler. Allt insamlat och  

mottaget trädgårdsavfall lagras, hanteras och komposteras på vår 

avfallsanläggning i Rönneholm. Efter behandling och komposteringen blir 

slutprodukten en mullrik kompostjord som kan användas som toppdressing, 

jordförbättring eller förädlas till annat markberikande material.  
 

Material 

Kompostjorden framställs av insamlat trädgårdsavfall från hushåll och verksamheter. Innan 

kompostering plockas synbara föroreningar eller annat felaktigt material bort så långt det är 

möjligt. Trädgårdsavfallet ska inte, men kan i undantagsfall innehålla fröer och växtdelar från tex 

oönskade arter eller innehålla andra ämne som inte bryts ner i komposteringsprocessen och Merab 

kan därför inte garantera fullständig renhet av materialet. 

 

Komposteringsprocess 

Komposteringsprocessen varierar utifrån materialets sammansättning, lagringstid och årstid. Det 

insamlade trädgårdsavfallet läggs i långa stukor och när temperaturen uppnår ca 60-70 grader, så 

vänds stukorna för att allt material ska komposteras. Efter ca 1 år avtar temperaturstegringen och 

trädgårdsavfallet är klart för siktning då grenar och andra större växtdelar tas bort. Detta sker 

genom att jorden siktas genom en 20 mm sikt. 

 

Färdig kompostjord 

Efter siktningen provtas jorden och analyseras för att kontrollera näringsinnehållet. Därefter kan 

kompostjorden anses som färdig att användas. Tänk på att det är en väldigt näringsrik 

trädgårdsprodukt som kan jämföras med gödsel eller näringstillskott. Den används lämpligtvis som 

jordförbättring i rabatter och i köksträdgården. Du kan också använda den som toppdress på din 

gräsmatta, men precis som vid gödsling, lägg inte på för mycket eftersom risken för övergödning 

gör att gräset kan bränna (bli brunt). 

Har ni några ytterligare frågor om kompostjorden går det bra att kontakta Merab på 

telefonnummer 0413-684 40 eller via mail på kundtjanst@merab.se 
 

/ Lycka till med din trädgård önskar vi på Merab 

 

   Analysvärde 

   Volymvikt  800 kg/m3 

   Torrsubstans  65 % 

   Organisk substans 19 % 

   pH  7,6 

   Totalfosfor  1,1 kg/ton 

   Totalkväve  4,6 kg/ton 

   Kalium  2,8 kg/ton 

   Kalcium  7,8 kg/ton 

   Magnesium  1,6 kg/ton 

   Svavel  0,64 kg/ton 
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