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Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?  
 

Indledning: 
Kompost er kendt som et jordforbedringsmiddel eller som organisk materiale, der tilsættes 

til jorden for at forbedre dens fysiske eller kemiske egenskaber. Et af kendetegnene ved 

kompost er, at det øger jordens evne til afdræning. På den anden side har kompost også en 

positiv effekt på jordens til at tilbageholde vand, og derved kan den være med til at sikre, at 

vandet er tilgængeligt for mikroorganismer og planterødder. Men er det sandt?  

 Gør kompost lerjord mindre kompakt og mere veldrænet?  

 Kan tilsætning af kompost gøre det muligt for sandede jorder at beholde en større 

mængde vand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at få et svar på disse spørgsmål, er der beskrevet fire forsøg på de næste sider. Et af 

forsøgene går ud på at undersøge porøsitet og vandholdende evne for kompost og jord.  

I et andet forsøg lærer du at måle indholdet af organisk stof i kompost og jord. Dette vil give 

dig et bedre grundlag for at sammenligne forskellige typer af kompost og jord, eller kompost 

med forskellig modningsgrad.  

I de fleste tilfælde indeholder jord mindre end 20% organisk stof. I kompost er indholdet af 

organisk stof meget højere.  

Det sidste forsøg om "bufferkapacitet” viser en simpel metode til at måle hvad der sker med 

de kemiske forhold i jorden, hvis der tilsættes en vis mængde af kompost til jorden. Desuden 

undersøges, hvordan de kemiske egenskaber af surt vand, der siver gennem komposten, 

påvirkes.  
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Forsøg 1: Bestemmelse af kompostens porøsitet 
 

Indledning: 
I dette forsøg skal du måle porevolumen i en kompost eller jordprøve. Porøsitet angiver hvor 

stor en andel af en given mængde jord, der består af porer, som indeholder luft og vand. Det 

viser, om jorden er løs eller helt kompakt, hvilket påvirker både dræning, luftindhold og 

luftskifte. En sandet jord har store partikler og store porer, mens lerjord og siltjord har 

mindre porer. 

 

 
 

Hvad der kan være overraskende er imidlertid, at de mange små porer i en lerholdig eller 

siltholdig jord tilsammen giver et større totalt porevolumen end i en sandet jord. Generelt vil 

tilsætning af organisk materiale, såsom kompost øge jordens porøsitet. 
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Materialer 
 

 Tallerkner, skåle eller små beholdere  

 Spiseske 

 100 ml måleglas 

 Rørepind, der er lidt længere end måleglasset 

 Kompost 

 Sand  
 Evt. andre jordprøver 

 

Klargøring af jordprøver 
Standardforsøget udføres med kompost, sand og en blanding af sand og kompost (i 

forholdet 1:1 på volumenbasis). Forsøget kan selvfølgelig også udføres med andre jordtyper 

og blandinger. 

 

Forsøgsbeskrivelse – trin for trin (udføres for hver jordprøve) 
Trin 1:  Fyld måleglasset ca. halvt op med jordprøven. 

Trin 2: Bank flere gange hårdt på måleglasset med fingrene for at få jordprøven til at 

sætte sig. 

Trin 3:  Noter “Rumfang af pakket jord” i tabellen på næste side.  

Trin 4:  Hæld prøven ud i en beholder og gem den til trin 6.  

Trin 5:  Fyld vand i måleglasset til 70 ml mærket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 

80 
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Trin 6:  Tilsæt forsigtigt jordprøven fra trin 4.  

Trin 7:  Brug rørepinden til at knuse jordklumperne, og lad måleglasset med jord og 

vand henstå 5 minutter, så evt. luftbobler forsvinder.  

Trin 8: Noter det endelige “Rumfang af opslæmning” i tabellen nedenfor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabel 1: Målinger vedr. porøsitet 
 

Jordprøve 
Rumfang af pakket jord  

(ml) 
Rumfang af opslæmning 

(ml) 
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Analyse af resultaterne: 
Resultaterne af de følgende beregninger noteres i tabel 2 nedenfor. 

 Beregn rumfanget af jordpartikler (fast stof) i jordprøven således:  
 

Rumfanget af jordpartikler (ml) = Rumfang af opslæmning (ml) – 70 ml vand (ml)  

 

 Beregn det totale porevolumen således: 
 

Porevolumen (ml) = Rumfang af pakket jord (ml) – rumfang af jordpartikler (ml)  

 

 Beregn porøsiteten således:  
 

𝑱𝒐𝒓𝒅𝒑𝒓ø𝒗𝒆𝒏𝒔 𝒑𝒐𝒓ø𝒔𝒊𝒕𝒆𝒕 =
𝑷𝒐𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝒍)

𝑹𝒖𝒎𝒇𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒇 𝒑𝒂𝒌𝒌𝒆𝒕 𝒋𝒐𝒓𝒅 (𝒎𝒍)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

 Sammenlign porøsiteten for kompost, sand og kompost-sand blandingen (eller de 
jordtyper du har anvendt med eller uden komposttilsætning)  

 
 

Tabel 2: Resultater vedr. porøsitet 
 

Jordprøve 
Rumfang af 

jordpartikler  (ml) 
Porevolumen (ml) Porøsitet    (%) 
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Forsøg 2: Bestemmelse af den vandholdende evne (vandretention) 

Indledning: 
En jords evne til at fastholde vand (vandretention) bestemmer den evne til at sikre 
planternes overlevelse i tørre perioder. Vand fastholdes i porerne i jordpartiklerne og i den 
tynde film af væske, der omgiver partiklerne. 
 
 

 
 

Forskellige jordtyper kan tilbageholde forskellige mængder vand, afhængigt af 

partikelstørrelsen og mængden af organisk stof.  

Organisk materiale øger jordens evne til at fastholde vand, fordi humus partikler absorberer 

vand.  

Målet med dette forsøg er at bestemme en jord eller komposts evne til at modvirke, at 

jordvæsken afdrænes på grund af tyngdekraften. 

 

  

Soil 
Particle 

Layer of 
water 
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Materialer 
 

 Tragt 

 Et stykke slange, der skal fastgøres til bunden af tragten 

 Klips til slanger 

 Stativ til at fastholde tragten 

 Rundt filtrerpapir eller et kaffefilter der er stort nok til at dække 
tragten 

 100 ml lufttørret kompost, jord, kompost/jordblanding 

 Vægt der kan måle med 1 g nøjagtighed 

 2x 250 ml bægerglas 

 100 ml måleglas 

 Omrøringsstang, der er lidt længere end måleglasset 
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Forsøg – trin for trin: 
 

Trin 1:  Spred kompost, kompost/jord-blanding eller jordprøver ud og lad dem 
lufttørre grundigt (evt. kan prøverne tørres i ovn indstillet til 70 ˚C eller i en 
mikrobølgeovn) 

 

Trin 2:  Fastgør slangen til bunden af tragten og luk den med klemmen. Fastgør 
tragten til stativet, så den hænger over måleglasset . 

 
Trin 3:  For tragten med filtrerpapir eller et kaffefilter.  
 

Trin 4:  Anbring 100 ml lufttørret kompost eller kompost/jord blanding i tragten.  
 

Trin 5:  Brug måleglasset til at afmåle 100 ml vand. Hæld langsomt vand nok i tragten 
til at dække kompost prøven. Noter mængden af “Tilsat vand” i tabellen 
nedenfor. 

 
Trin 6:  Rør forsigtigt rundt, lad jordprøven stå til den er mættet.  
 

Trin 7: Fjern klemmen, så overskydende vand kan flyde ned i måleglasset – efter at 
jordprøven er mættet. 

 
Trin 8:  Noter hvor meget vand der er i måleglasset efter at det er holdt op med at 

dryppe. Noter mængden under ”Afdrænet vand” i tabellen nedenfor.  
 

Tabel 3: Målinger vedr. vandretention 
 

Jordprøve: Mængden af “Tilsat vand”  
(ml) 

Mængden af  ‘“Afdrænet vand”  
(ml) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabel 3: Måleresultater for Kompost vandretention 
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Analyse af resultaterne: 
Resultaterne af de følgende beregninger noteres i tabel 4 nedenfor. 

 

 Beregn hvor meget vand, der blev tilbageholdt i 100 ml kompost- eller jordprøve 

 

Tilbageholdt vandmængde i 100 ml jord  = tilsat vand – afdrænet vand (ml) 

 

 Vandretention udtrykkes som mængden af tilbageholdt vand i en liter jord, så det 

næste trin er at beregne ”Tilbageholdt vandmængde i 1 liter jord”. Der ganges med 

10 for at regne om fra 100 ml jordprøve til en hel liter jord:  

 

Vandretention = 10 x (Tilbageholdt vandmængde i 100 ml jord  )      (ml/l) 

 

 Sammenlign vandretentionen for de forskelige jordtyper med eller uden 

komposttilsætning.  

 

Tabel 4: Resultater vedr. vandretention 
 

Jordprøve 
 

Tilbageholdt vandmængde i 
100 ml jord  (ml) 

Vandretention (ml) 
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Forsøg 3: Bestemmelse af indholdet af organisk stof 

Indledning 
Når en ovntør prøve af jord eller kompost opvarmes til 500 ° C, gløder det organiske stof 

væk. Disse " flygtige faste stoffer " udgør den organiske fraktion af jord, der omfatter 

levende biomasse, plante- og dyrerester under nedbrydning samt humus, der er det relativt 

stabile slutprodukt nedbrydningen. Den rest, der er tilbage efter glødningen, er aske, der 

består af mineraler, såsom calcium, magnesium, forfor og kalium. I kompost udgør det 

organiske materiale, som går tabt under glødningen, generelt 50-80 % af tørvægten. 

 
I jord udgør det organiske materiale en meget lavere procentdel af tørvægten. I gennemsnit 
er indholdet af organisk stof mindre end 6% af jordens tørvægt. Højere procentsatser 
forekommer dog i tørvejord/mosejord. Overfladelag har højere indhold af organisk stof end 
dybere lag, fordi humus er dannet ved nedbrydning af rester af afgrøder eller naturlig 
vegetation. 
 

De mest frugtbare jordtyper er rige på organisk materiale, hvilket forbedrer deres evne til at 
fastholde både vand og næringsstoffer i rodzonen, hvor de er tilgængelige for planterne. 
 
Målet med dette eksperiment er at bestemme andelen af organiske og mineralsk stof i en 
kompost eller jordprøve. 
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Materialer 

 10 g komost eller jordprøve  

 Porcelænsdigel 

 Tang 

 Desikkator (evt.)  

 Laboratorie ovn, Bunsen brænder eller varmeplade  
 

Hvis der bruges Bunsen brænder eller varmeplade kogeplade til glødning:  

 Beskyttelsesbriller  

 Rørepind af glas 

 Ventilator eller lignende  

 

Forsøg- trin for trin: Fremgangsmåde med ovn 
 
Trin 1:  Vej porcelænsdiglen, og tilsæt ca. 10 g kompost eller jord. Vej igen, og noter 

vægtene i tabellen på næste side. 
 

Trin 2:  Tør jordprøven i en ovn ved  105°C i 24 timer.  
 

Trin 3:  Afkøl jordprøven i en ekssikator (eller et tørt sted), and vej igen. Noter vægten 
i tabellen på næste side. 

 

Trin 4: Bring jordprøven til glødning ved at anbringe den i en 500°C varm ovn natten 
over. Brug en tang til at fjerne diglen fra ovnen, og placer den igen i en 
ekssikator eller et tørt sted, hvor den kan køle ned. Vej asken. En keramikovn 
kan bruges, hvis man ikke har en laboratorieovn til rådighed. Noter vægten i 
tabellen på næste side. 

 
 

Forsøg – trin for trin: Fremgangsmåde med Bunsen brænder eller varmeplade 
 

Trin 1:  For at undgå at indånde dampene, stilles en ventilator eller lign. op. 
 

Trin 2:  Tag beskyttelsesbriller på, opvarm prøven forsigtigt i et par minutter, øg 
derefter gradvist varmen, indtil smeltediglen bliver rød. 

 

Trin 3:  Rør af og til i komposten og fortsæt glødningen, indtil prøven bliver lys i 
farven, og du ikke længere kan se opstigende dampe.  
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Table 5: Målinger vedr. vedr. indhold af organisk stof 
 

Jordprøve Vægt af 
porcelænsdigel (g) 

Vægt af digel og 
tørret jord (g) 

Vægt af digel 
og aske (g) 

Vægt af aske 
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Analyse af resultaterne: 
 

 Beregn procentindholdet af organisk stof ved hjælp af denne formel: 

 

 

 

  

hvor 

Vt = komposten tørvægt 

Va = Vægt af aske efter glødning 

 

 Sammenligning indholdet af organisk stof i din kompost med de øvrige jordtyper du 

har undersøgt. 

 Mindskes indholdet af organisk materiale under komposteringsprocessen, eller 

ændrer det bare form og kemisk sammensætning? 

 

Hvis du deler procentindholdet af organisk stof med 1,8 (et tal fremkommet ved 

laboratoriemålinger), kan du få et skøn over procentdelen af kulstof i din prøve : 

 

  

  

  

 

Denne formel kan anvendes, hvis du kender C:N-forholdet, og ønsker at finde 

procentindholdet af kvælstof : 

 
 

 

  

  

  

Procentindhold af organisk stof =                           x 100% 
Vt - Va 

Vt 

Kulstofindhold (%)  =                                           
 

Organisk stof (%) 

1,8 

Kvælstofindhold (%)  =                                           
Kulstofindhold (%) 

C:N 
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Tabel 6: Resultater vedr. indhold af organisk stof 
 

Jordprøve Indhold af organisk 
stof (%) 

Kulstofindhold 
(%) 

Kvælstofindhold 
(%) 
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Forsøg 4: Bestemmelse af bufferkapaciteten 
 

Indledning 
Færdig kompost har sædvanligvis en pH omkring neutral, i området fra 6-8 . Kompost har 

også ofte en høj bufferkapacitet, hvilket indebærer, at det modstår ændringer i pH . Jord 

med en høj bufferkapacitet oplever ikke drastiske pH udsving, der kan være skadelige for 

mikroliv og plantevækst. 

Bufferkapaciteten skal tages i betragtning, når man bestemmer mængden af kalk, svovl eller 

andre stoffer, der anvendes for at ændre jordens pH. Jordens bufferkapacitet kan skyldes 

enten mineralske eller organiske komponenter . 

Kvartssand har næsten ingen bufferkapacitet, så selv små tilsætninger af syre vil få pH i sand 

og dets drænvand til at falde pH. I modsætning hertil har sand fremstillet af knust kalksten 

en høj bufferkapacitet, fordi den indeholder calcium- og magnesiumkarbonat. 

Tilsætning af organisk materiale, såsom kompost vil i reglen forøge jordens bufferkapacitet. I 

forsøget arbejder du med buffer-begrebet. 

Som studerende kan du blive overrasket over at opdage, at kompost med pH nær 7 kan 

neutralisere en sur opløsning. Du tænker måske, at komposten skal være basisk for at 

modvirke opløsningens lave pH, eller du ville forvente at pH i komposten ville falde svarende 

til stigningen i opløsningens pH.  

Målet med dette forsøg er at bestemme, om tilsætning af kompost til jorden forøger jordens 

evne til at modstå ændringer i pH. 

 

 

Materialer 
 

 Tragt  

 Stativ med holder til at fastgøre tragten  

 Filtrerpapir 

 25 ml jordprøver af kompost, sand, 1/1 blandingen af sand 
og kompost (eller en anden jordprøve du vil undersøge) 

 100 ml måleglas  

 Eddike 

 pH papir  
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Forsøg – trin for trin – udføres for hver jordprøve:  
 

Trin 1:  Fastgør tragten til et stativ. 
 

Trin 2:  Tragten fores med filtrerpapir. 
 

Trin 3:  Anbring måleglasset under tragten. 
 

Trin 4:  Mål pH i eddiken. Noter i tabel 7. 
 

Trin 5: Mål pH i kompost, sand og kompost/sand blanding (eller den jordprøve du 
ønsker at undersøge) således: Bland lidt af jordprøven med vand, stik et 
stykke pH-papir ned i opslæmningen efter et par minutter og aflæs farven. 
Resultatet noteres i tabel. 

 

Trin 6:  Hæld 25 ml jordprøve op i filteret.  
 

Trin 7:  Hæld eddike over jordprøven indtil den er dækket (pas på at eddiken ikke 
løber uden for filteret). 

 

Trin 8: Mål pH i drænvandet ved tragten udløb for hver 5 ml drænvand i måleglasset 
(hold jordprøven i tragten dækket med eddike). Bliv ved med at måle pH, 
indtil pH er kommet op på mindst 7, eller indtil prøven er færdig med at 
dræne. 

 

Trin 9:  Plot målingerne ind i en graf som vist herunder. 
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Trin 10:  For hver prøve beregnes hvor mange ml eddike, der skal til for at opnå en 
pH=7 i drænvandet. Noter resultaterne i table 7. 

  Tabel 7 Resultater vedr. bufferkapacitet 
 

Jordprøve pH i jordprøven 

ml eddike tilsat for at 
opnå pH = 7 i 
drænvandet 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Analyse af resultaterne: 

 Hvad skete der med pH i syren efter filtrering gennem prøverne? 

 Hvilken prøve er bedst i stand til at modstå effekterne af syreregn? 

 Hvilken prøve er mindst i stand til at modstå effekterne af syreregn? 

 Hvad kan du konkludere ud fra jordprøvernes bufferkapacitet? 

 

Kilder: 
Nancy M. Trautmann and Marianne E. Krasny, Composting in the classroom, Cornell University, 1997, p. 54, 83-

90 

http://compost.css.cornell.edu/CIC.html 

http://ak.picdn.net/shutterstock/videos/1259008/preview/stock-footage-liberally-pouring-fresh-tomato-

seedlings-notably-quickly-the-soil-absorbs-water.jpg 

http://www.biocycle.net/wp-content/uploads/2012/05/35_f2.jpg 

http://www.rainbird.com/homeowner/images/soil-characteristics-table.jpg 

http://nobel.scas.bcit.ca/chem0010/unit1/instrumentLimits/images/volume_gradCylinder.gif 

 http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/108598376.png 

http://compost.css.cornell.edu/CIC.html
http://ak.picdn.net/shutterstock/videos/1259008/preview/stock-footage-liberally-pouring-fresh-tomato-seedlings-notably-quickly-the-soil-absorbs-water.jpg
http://ak.picdn.net/shutterstock/videos/1259008/preview/stock-footage-liberally-pouring-fresh-tomato-seedlings-notably-quickly-the-soil-absorbs-water.jpg
http://www.biocycle.net/wp-content/uploads/2012/05/35_f2.jpg
http://www.rainbird.com/homeowner/images/soil-characteristics-table.jpg
http://nobel.scas.bcit.ca/chem0010/unit1/instrumentLimits/images/volume_gradCylinder.gif
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/108598376.png

