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Slutrapport för LEADER-projektet Kompostreaktorer för uppvärmning 

och näringsåterförsel 
 

Rikard Wingård, Ström, December 2020 

 

Inledning 

Den 18 september 2018 började jag samla och flisa sly för den kompost, som med hjälpande 

händer från miljarder och åter miljarder bakterier, var tänkt att förse vårt hus med värme 

under den kommande vintern. 

Alla som någon gång har klippt gräs och efteråt krattat ihop det där gräset i högar för att 

sedan komma tillbaka efter någon dag för att ta hand om högarna vet att de då är varma inuti. 

Samma sak kan hända i kökskomposten, där du slänger ditt matavfall. Rör du runt i den en 

kylig höstdag ryker och ångar det om komposten. Anledningen till att det blir så där varmt är 

alla bakterier arbetar i sitt encelliga anletes svett för att bryta ned gräset eller matavfallet och 

tillgodogöra sig näringen. De förökar sig ihärdigt och bänder isär kol, kväve, svavel, fosfor 

och andra näringsämnen ur råmaterialet. När vi älskar eller arbetar hårt blir vi förstås varma 

och den där värmen gör vi oss av med för att inte bli överhettade. Så också bakterierna. I en 

väl anlagd kompost kan temperaturen stiga upp till runt 70º C och riktigt stora, kommersiella 

komposter kan bli så varma att de självantänder. 

Ända sedan antiken har människor funderat på hur man skulle kunna använda den där 

värmen, som produceras i komposter och gödselstackar, istället för att bara låta den försvinna 

upp i tomma luften. Det mest utnyttjade sättet är väl den för alla grönsaksodlare så välbekanta 

varmbänken. En låda fylls med ej brunnen gödsel. Ovanpå det läggs jord och sist en glasruta. 

När gödseln börjar brytas ned värms den ovanliggande jorden, i vilken man kan så och driva 

fram grönsaker mycket tidigare på våren än vad som annars hade varit möjligt. 

I en del länder har värme från gödsel och kompost inte bara använts i odlingssammanhang 

utan också för att göra inomhusklimatet drägligare i smällkalla vintern, t.ex. genom att lägga 

upp komposterbart material mot väggarna, vilket isolerade dem och lät värmen från 

nedbrytningen sprida sig genom väggen in i huset. På 1960- och 70-talet började flera 

personer på olika håll i världen att experimentera för att mer effektivt kunna utnyttja 

komposter för värmeutvinning. Bland annat lyckades fransmannen Jean Pain värma sitt hus i 

Provence samt få allt varmvatten han behövde i hushållet under 18 månader från en jättelik 

kompost bestående av enbart träflis. Dessvärre gick Jean Pain bort redan 1981 och för en lång 

tid låg hans idéer i dvala. I takt med att klimathot och andra miljöproblem har blivit allt mer 

pressande har hans idéer dock vaknat till liv på nytt och bland annat i Tyskland och USA har 

nya försök och experiment gjorts utifrån Pains inledande forskning. Under våren 2018 fick 

jag beviljat ett landsbygdsutvecklingsstöd från LEADER Södra Bohuslän, som möjliggjort 

för min firma att uppföra en kompost för värmeåtervinning, vilken ska fungera som en pilot- 

och demonstrationsanläggning och bygga kompetens kring kompostvärme i Sverige. 

”Kompostreaktorn”, uppfördes på nordöstra Orust, där jag, min fru och våra två barn bor.  
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Den här rapporten sammanfattar projektet, hur uppbyggnaden av reaktorn gick till och vilket 

resultat försöket gav. Trots att projektet förlängdes med ett år och ett andra försök gjordes 

lyckades inte projektet skapa en reaktor som fungerade fullt ut tillfredsställande, men de 

erfarenheter som jag dragit utifrån projektet kan förhoppningsvis vara till nytta för 

kommande försök av liknande typ. 

 

2018–2019. Första försöket att bygga en kompostreaktor 

Hösten 2018 byggde jag den första kompostreaktorn med flis flisad från sly från en 

närbelägen skog. Slyet var färskt och flisades med en flismaskin utvecklad av fransmannen 

Jean Pain. Jean Pain var, som sagt, en pionjär inom kompostvärme och var den förste att 

experimentera med att pumpa vatten genom slangar som lagts i stora högar med träflis, vilka 

vattnades och tilläts kompostera. Härvidlag utvecklade högarna en betydande värme, som 

överfördes till vattnet och sedan transporterades dit värme behövdes. 

Tanken med kompostreaktorn var att försöka ge värme till en normalstor villa under 

vinterhalvåret. Så här byggde jag  den första kompostreaktorn, som dessvärre, på grund av för 

dålig vattning, aldrig kom att producera någon värme att tala om.  

Arbetet började med att förbereda platsen för kompostreaktorn. Ju närmare den plats dit 

värmen ska transportera desto mindre blir förlusterna. Vår reaktor skulle kopplas till husets 

ackumulatortank ,från vilken varmvattnet kunde distribution vidare ut i radiatorsystemet. Vi 

kunde placera reaktorn c:a 15 m från den plats där värmeledningen kunde dras in i huset, 

varför vi var tvungna att gräva ner en isolerad kulvert på frostfritt djup för att minska 

värmetappet från reaktorn till tanken. Vi passade också på att lägga ned en ventilationskanal 

för att kunna tillföra reaktorn extra syre om så skulle behövas. 

 

Nedläggning av isolerad kulvert och ventilationsrör. 

Ytan där reaktorn skulle placeras planades ut och ett litet fall skapades ner mot en 

dräneringpunkt där lakvatten från reaktorn kan fångas upp. 



3 
 

 

Ytan för reaktorn utplanad, kulvert och ventilation kommer upp i mitten. 

Vid dräneringspunkten grävde vi ett hål i vilket vi satte ned en plasttunna som kunde samla 

upp lakvattnet. Därefter lade vi en tät EPDM-duk över hela ytan. 

 

Dammduk på. Lakvattnet fångas upp i en nedgrävd plasttunna. 

För att kunna tillföra reaktorn syre underifrån över större delen av bottenytan kopplade jag på 

en dränereringsslang med massa små hål till ventilationsröret som vi hade grävt ned 

tillsammans med kulverten. 
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Dräneringslsang för syresättning av  reaktorn underifrån. 

Det finns inte så mycket skrivet om kompostreaktorer, men ett av de utförligaste verken är 

Gaelan Browns The Compost-Powered Water Heater (2014). För en reaktor på 40 kbm, d.v.s. 

en cylinder diameter på 4,5 m och en höjd på 2,5 m, rekommenderar Brown att inkorporera 

300 m 1 tums PEM-slang i reaktorn för att kunna utvinna maximal värme. Den effektivaste 

metoden enligt boken är också att organisera slangen i tre stående cylindrar, som 

seriekopplas, snarare än att vira slangen i en enda sammanhängande slinga. Att bygga 

cylindrar gör det, enligt Brown, enklare att sedan montera isär reaktorn när 

komposteringsprocessen är klar. Jag valde därför att bygga tre cylindrar med slang med hjälp 

av armeringsjärn och nät som stomme. Den första blev inte särskilt jämn och stadig, men när 

jag fått in tekniken blev de sista betydligt rakare och stabilare. 

 

Slangtornen tar form. 3 st á 100 m slang. 
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Eftersom reaktorn kommer att vara kallast i botten och i ytterkanterna behöver tornen med 

slangar ställas centralt i reaktorn och en bit ovanför marken. Nästa steg var alltså att skaffa 

flis och fylla på ett första bottenlager. Jag fick ta sly hos en närbelägen lantbrukare och 

flisade c:a 40 kubikmeter av det, som kördes hem i omgångar. Flisen får inte vara för grov 

eftersom bakterierna då får svårt att angripa och bryta ner den. Jean Pains flismaskin är 

utvecklad för att göra jämna och tunna flis, som ej är tjockare än 4 mm och därmed går lätt att 

kompostera. Det bästa är också om träet som flisas är så färskt som möjligt och kommer från 

unga träd. Vattenhalten är då fortfarande relativt hög och veden ännu inte förvedad till mer 

svårnedbrytbara substanser. 

 

Slyet flisas med hjälp av Super-Pain 450. 

Uppbygganden av kompostreaktorn skedde i lager på lager. Först ett bottenlager som 

slangtornen kunde ställas på och därifrån vidare upp till en höjd på c:a 2,5 m. För att hålla 

sidorna raka använde jag mig av halmbalar, som också hjälper till att isolera komposten mot 

vinterkylan. 

 

Första flislagret och slangtornen på plats. 
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Flisen stiger. 

 

Slangtornen hopkopplade med kulvereten och flisen nästan färdigfylld. 

 

Den sista flisen flisads på plats och reaktorn täcktes med granris för ökad isolering. 
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Efter att reaktorn var färdigfylld var det bara att vänta på att värmen skulle börja stiga innan 

cirkulationspumpen kunde slås på. Jag hade placerat fyra temperaturmätare på olika nivåer i 

reaktorn och dessa kan läsas av inifrån pannrummet där cirkulationspumpen till systemet 

också sitter. I princip kan samma teknik och reglerutrustning som används för 

solfångarsystem användas för kompostreaktorer. 

Jag fick dock förgäves vänta på att komposteringsprocessen skulle komma igång och värme 

börja utvecklas. Felet jag hade gjort, insåg jag efteråt var att jag hade lagt på för tjocka lager 

av flis åt gången innan jag vattnade. Att flisen blir ordentligt fuktig är A och O för 

komposteringsprocessen eftersom bakterierna som alstrar värmen när de arbetar, försökar sig 

och bryter ner materialet, precis som allt annat levande behöver vatten för att kunna leva och 

vara aktiva. Även om jag hade mätt hur mycket vatten jag vattnade på och var säker på att jag 

inte hade tagit till i underkant gjorde de alltför tjocka flislagren att allt inte blevt jämnt 

bevattnat. Istället bildades gångar i flisen där vattnet rann igenom, så att stora delar av flisen 

aldrig blev tillräckligt fuktig. Det var lärdomar att ta med sig till nästa försök. 

 

2019–2020. Andra försöket att bygga en kompostreaktor 

Mitt andra försök att bygga en kompostreaktor började i mitten av oktober. Efter att den 

första misslyckades på grund av att flisen lades upp i för tjocka skikt innan den vattnades har 

en del andra förändringar gjorts i det ursprungliga upplägget. Slangtornen som enligt 

litteraturen skulle göra det enklare att riva reaktorn visade sig väldigt besvärliga att skotta ur, 

så den här gången tillverkade jag horisontella spiraler fastsatta på armeringsnät, enligt den 

modell som används av kompostreaktorbyggaren Heiner Cuhls i Tyskland (se t.ex. här: 

http://native-power.de/). Tre sådana á 100 m slang har lagts i reaktorn, kopplade i serie; en 

nära botten, en i mitten och en i toppen. Vi får se om de visar sig vara enklare att få ut ur den 

nya reaktorn när den har komposterat färdigt. 

 

Den nya, platta typen av värmeväxlare. 

En annan modifiering gjordes av sidorna. Första gången stöttades sidorna med halmbalar för 

att få dem så lodräta som möjligt. Halm är utmärkt som yttre isolering och komposterar ju 

själva ihop. Det är dock svårt att få ta på halm där vi bor, särskilt i småbal, och det kostar en 

del pengar att köpa in nya balar varje år. Den här gången investerade jag, återigen i enlighet 
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med exempel från Tyskland, i armeringsnät som stöttar sidorna och som enkelt kan plockas 

bort när den komposterade flisen ska grävas ut och återanvändas för nästa omgång med flis. 

 

Reaktor 2 nästan färdigställd med armeringnät som håller flisen på plats. 

Detta år fanns det inte tid att hinna flisa all flis själv, varför jag köpte in flis. Som tur var gick 

det att få tag på flis som flisats färsk och kunde levereras ganska omgående till oss. Eftersom 

det inte fanns några halmbalar som tog upp plats den här gången gick det åt en större mängd 

flis, c:a 55 kbm. Med tanke på att flisen måste vara flisad tunn var det svårt att få tag på en 

passande leverantör. De flesta levererar flis som är grövre än de maximalt 4 mm, som Jean 

Pain föreskriver och som hans flismaskin är framtagen för att tillverka. Jag fick dock tag i så 

kallad krossad flis, där flisen har malts ned till finare fraktioner. Denna sorts flis hoppades jag 

skulle kunna fungera som komplement till den flis jag flisade själv, vilket också visade sig 

vara ett riktigt antagande.  

Den här gången var jag noggrannare med att vattna kontinuerligt och lägga på flisen i tunna 

skikt. Temperaturmätarna lades i reaktorn som förra gången. Ovanpå lades en presenning för 

att förhindra regn från att å ena sidan övervattna flisen och å den andra för att förhindra att för 

mycket vatten avdunstar från reaktorn. En schematisk bild av reaktorns uppbyggnad med de 

tre värmeväxlarna seriekopplade syns nedan. S3–S6 indikerar placeringen av 

temperaturmätarna. 
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Principskiss över uppbyggnaden av reaktor 2 

 

November 2019 

Efter en månad efter att reaktorn färdigställdes hade temperaturen utvecklats bra, vilket kan 

ses på grafen nedan. Fyra temperaturmätare installerades i reaktorn: S3 centralt, vid nedersta 

värmeväxlarspiralen; S4 central vid den mittersta spiralen; S6 centralt vid den översta 

spiralen; och S5 c:a 50 cm in från ytterkanten vid den mellersta spiralen. 
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Tappen i temperatur som syns tydligast i S4 kurvan indikerar mina försök att starta 

cirkulationen in till ackumulatortanken. Reaktionen i reaktorn har dock varit negativ, med allt 

för hastiga temperaturtapp för att cirkulationen ska kunna upprätthållas utan att riskera 

bakterieaktiviteten i reaktorn. Ändå har cirkulationen skett med låg hastighet (1-2 l/min). Att 

ha en cirkulation på mellan 4-12 l/min betraktas, utifrån vad jag har kunnat inhämta, som en 

normal hastighet (se t.ex. G. Brown, The Compost-Powered Water Heater, 2014, s. 72).  Ju 

lägre temperatur på vattnet som cirkulerar in i reaktorn desto lägre bör hastigheten vara. 

Enligt Brown kan cirkulationen hållas konstant, men i t.ex. Tyskland förespråkar man att 

cirkulationen sker i intervaller, där pumpen stängs av med jämna mellanrum. Jag har provat 

båda metoderna, men resultatet är detsamma. Oavsett om pumpen går oavbrutet eller körs i 

t.ex. 30 minuters intervaller, eller 1 h på 2h av, tappar reaktorn i temperatur på i princip 

samma sätt och med samma hastighet. Som synes reagerar reaktorn först och kraftigast i 

centrum av mittenspiralen, medan temperaturtappet är något fördröjt och mindre accentuerat i 

botten och toppen. 

En viktigt faktor att ta hänsyn till är att temperaturen på returvattnet till reaktorn inte är för 

lågt i och med att det då kyler reaktorn och påverkar den interna temperaturen negativt. 

Brown menar (s. 82) att temperaturen inte bör understiga 21 grader Celcius. I vår reaktor har 

vi aldrig låtit returvattnet gå under 30 grader, så att felet skulle ligga i detta torde kunna 

uteslutas. 

 

December 2019 

Den generella temperaturen i reaktorn fortsatte att ligga på en optimal nivå, mellan 65 och 70 

grader (se graf nedan). Men problemen med att kunna cirkulera vatten utan kraftiga 

temperaturfall i reaktorn kvarstod. Under december gjorde jag förvisso endast ett försök, då 

jag körde pumpen i intervaller, där den gick 4 h och vilade 5. Det inkommande vattnet till 

ackumulatortanken ligger c:a 10 grader under högsta temperatur i reaktorn, vilket verkar vara 

fullt normalt, men i och med att temperaturen i reaktorn minskar så snabbt kan ett gott 

värmeutbyte endast upprätthållas under en kort period. Returtemperaturen till reaktorn har 

aldrig varit under 35 grader. 
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Januari 2020 

Reaktortemperaturen låg fortfarande på en mycket bra nivå, men problemen med att cirkulera 

vattnet in till huset fortsatte. Jag testade i början på månaden att köra pumpen 4h och sedan 

låta reaktorn vila i 12 h, men temperaturen dyker direkt och med tanke på det kalla vädret 

vågade jag inte låta den falla för mycket av rädsla för att aktiviteten då inte skulle orka upp 

till samma höga nivå igen eller avstanna helt. Samma scenario upprepades senare i månaden 

när jag åter prövade att köra pumpen - denna gång i intervaller om 1 h. 
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Februari 2020 

Inga större förändringar skedde sedan förra månaden. Det tar c.a 2–2,5 vecka för 

temperaturen att återhämta sig till ursprungstemperaturen efter att pumpen har stängts av. Jag 

har korresponderat med Heiner Cuhls i Tyskland som har byggt åtskilliga kompostreaktorer 

för att försöka reda ut varför cirkulationen kyler reaktorn, som den gör. Heiner håller med om 

att det inte är normalt, men kan inte se något fatalt fel i min uppbyggnad eller skötsel av 

reaktorn. Tvärtom är temperaturen i reaktorn högre än man kan förvänta sig, enligt Heiner. 

Temperaturfallen i grafen nedan indikerar som vanligt start av cirkulationen i reaktorn. 

 

 

Mars 2020 

Temperaturen i reaktorn var fortfarande god, men inga framsteg gällande cirkulationen 

gjordes. Det irriterande är att jag inte har kunnat lista ut var felet ligger. I och med att vädret 

har blivit lite varmare vågade jag i mitten på månaden driva cirkulationspumpen lite längre än 

tidigare i förhoppningen att temperaturen i reaktorn skulle stabilisera sig på en lägre nivå trots 

att cirkulationen är i gång. När temperaturen i mitten av reaktorn föll under 50 grader avbröt 

jag dock försöket. 
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April 2020 

Efter att jag låtit pumpen gå under längre tid än tidigare i mitten på mars tog det nästan en 

månad för temperaturen i reaktorn att återhämta sig till den ursprungliga temperaturen, strax 

över 65 grader. Ingen vattning av reaktorn eller några andra ingrepp hade dittills varit 

nödvändiga och inga skulle heller senare behövas. Temperaturen höll sig upp alldeles utmärkt 

av sig självt, så bakterierna måste ha trivts. 

I mitten på månaden dog temperaturmätaren vid den understa värmeväxlarspiralen (S3). Det 

visade sig att jag inte lämnat tillräckligt med slack i kabeln och att denna när komposten mer 

och mer sjunkit ihop till följd av nedbrytningsprocessen sträckts till den grad att den gått av. 
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Maj 2020 

Jag prövade att starta cirkulationen en gång i början av månaden, men med samma resultat 

som tidigare, trots högre lufttemperaturer. Den enda möjliga orsaken till att temperaturen 

sjunker så fort när cirkulationen kommer igång som jag kan tänka mig är placeringen av 

värmeväxlarspiralerna. Kanske hamnade de för tätt ihop, så att kärnan kyls av för kraftigt när 

returvattnet kommer in. Det skulle kanske förklara att kärnan kyls av kraftigast först och att 

botten- och toppentemperaturerna uppvisar ett trögare förlopp. En annan möjlighet är att 

spiralerna hamnat för långt ut åt kanterna, så att returvattnet kyls ned ytterligare av de kalla 

ytterkanterna och därmed kyler det inre av reaktorn i allt för hög grad. Detta är endast 

hypoteser, men de enda möjligheter till att cirkulationen inte fungerar adekvat, som jag 

hittills har kunnat komma på. 

I början av månaden gick även kabeln till temperaturmätaren i toppen av reaktorn (S6) av på 

grund av den blev för spänd när reaktorn alltmer sjunkit ihop. Jag hade försökt att slacka den, 

men det fanns inte tillräckligt med kabel kvar för att lyckas fullständigt.  

 

  

Juni 2020 

Med sommarvärmen tog temperaturen i reaktorn verkligen fart och gick upp över 70 grader i 

mitten. Eftersom det är fördelaktigast att hålla temperaturen mellan 65 och 70 grader körde 

jag pumpen några gånger för att sänka temperaturen. Vid temperaturer över 70 grader kan i 

regel inte aerob nedbrytning fortsätta, det vill säga en nedbrytning som sker med hjälp av 

mikroorganismer som är beroende av syre före sin metabolism. Organismerna arbetar så fort 

och förökar sig så fort att nytt syre inte hinner strömma in i komposten i samma grad som det 

används. Nedbrytning blir därför anaerob och sköts av organismer som bryter ned materialet 
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utan inblandning av syre. Som restrodukt vid denna nedbrytning bildas mindre tilltalande 

ämnen som olika alkolholer och ketoner. Alkohol är som de flesta vet väldigt lättantändligt 

och det är därför stora kompost högar kan börja brinna när de når inre temperaturer av 80 

grader eller mer till följd an anaerob nedbrytning. I regel sker detta dock inte i högar som är 

under 3-4 m höga, eftersom de inte skapar samma drag eller skorstenseffekt som höga högar. 

 

 

Juli 2020 

Från att ha blivit nedkyld av cirkulatiospumpen i slutet av juni återhämtade sig reaktorn under 

juli och låg i slutet av månaden återigen på en inre temperatur på över 70 grader. Även i 

ytterkanten av reaktorn (S5) kunde en ökad aktivitet avläsas i form av högre temperaturer.  
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Augusti 2020 

Reaktortemperaturen har fortsatt att vara hög och jag borde ha startat cirkulationspumpen för 

att hålla temperaturen lägre än 70 grader, men en hel del andra åtaganden gjorde att jag 

missade detta. Det hade egentligen varit tid att börja förbereda för att montera ned och gräva 

ut reaktorn för att kunna bygga en ny i september eller oktober. Eftersom temperaturen 

fortfarande dock var så hög beslutade jag att se hur länge denna temperatur kunde hålla i sig, 

och hur länge man alltså potentiellt sett hade kunnat plocka ur värme ur komposten om 

cirkulationen hade fungerat som den borde ha gjort. Flisen i reaktorn är inte heller 

fullständigt nedbruten till kompost förrän temperaturen börjar falla, det vill säga när det inte 

finns någon mer näring som mikroorganismerna kan extrahera ur materialet.  
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September 2020 

Även under september fortsatte reaktortemperaturen att vara hög, även om den på grund av 

vikande lufttemperaturer sjönk något i ytterkanterna (S5). Temperaturen i kärnan gick ned 

under 70 grader av sig själv och jag lät den vara där för att optimera nedbrytningen. Någon 

extra vattning har fortfarande inte behövts trots att reaktorn nu hade stått i elva månader. 
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 Oktober 2020 

Till följd av sjunkande lufttemperaturer var reaktortemperaturen stadigt fallande under 

månaden, från knappt under 70 grader i kärnan i början av månaden till strax över 60 i slutet. 

 

 

November 2020 

Temperaturen låg hyfsat stabil i reaktorn över hela månaden, med endast några få graders 

tapp. Reaktorn har legat runt 60-65 grader eller mer i över ett år, men är ännu inte fullständigt 

nedbruten till kompost, vilket starkt fallande temperaturer hade indikerat. Eftersom 

projekttiden närmar sig sitt slut stannar denna rapport här, men jag kommer att återkommer 

med en uppdaterad version så snart komposten blivit färdig och prover har kunnat tas 

gällande kompostjordens kvalitet och innehåll. Denna är ju av minst lika stort värde som den 

värme som potentiellt kan utvinnas och får väl ses som den stora vinsten i detta projekt som, 

som sagt, av ännu okända anledningar inte har kunnat via sig framgångsrikt gällande 

värmeutvinningen. Kanske uppenbarar sig svart när reaktorn monteras ned, men angående 

detta får jag också återkomma i en andra, utökad utgåva av rapporten. 
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Avslutande diskussion 
 

Att Jean Pains teknik att utvinna värme ur kompost fungerar har visats inte bara i Frankrike utan i 

nutid i flera europeiska länder och USA. Att reaktor två trots mycket god värmeutveckling inne i 

komposten inte kunde leverera värme till ackumulatortanken utan att själv kylas ned alltför snabbt 

och kraftigt var en besvikelse och anledningen till problemen väntar fortfarande på att uppdagas. 

Utifrån Heiner Cuhls, den tyska kompostreaktorteknikens nestor, fanns inget direkt och uppenbart 

fel i själva konstruktionen och inte heller i handhavandet, t.ex. temperaturen på returvattnet från 

ackumulatortanken tillbaka till reaktorn. När flisen blivit fullt nedbruten till kompost och reaktorn 

kan demonteras kanske orsaken uppenbaras, men jag har också för avsikt att företa en studieresa till 

Tyskland för att besöka några kompostreaktorprojekt, om möjligt vara med i att bygga upp en och ta 

del av andras erfarenheter, för att föröka utröna vad som kan ha gått fel i mitt eget försök.  

Det positiva i projektet har varit den höga temperatur som har kunnat påvisas under helt år i en 

kompost helt bestående av flis. Att döma av nedbrytningsprocessen ser det i slutändan ut att kunna 

bli en mycket fin kompostjord. Materialet har sjunkit ihop till ungefär två tredjedelar av sin 

ursprungliga volym, vilket är helt i enlighet med vad man kan förvänta sig. Kompostjorden kan 

återbördas till stället där träden för flisen togs och på så sätt bilda ett slutet kretslopp, där näringen 

återförs, men kan förstås också användas för att berika andra marker – inte minst odlingar av olika 

slag. 
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Reaktor 2 i december 2020. Mycket av flisen har brutits ned och volymen har minskat till c:a 

2/3 av den ursprungliga. Flisen allra ytterst kommer inte att brytas ned, men kan 

inkorporeras i nästa omgång. Den får dock då endast utgöra 10% av hela reaktorns volym. 

 

 

 


