Kompost för latrin
Att kompostera latrin från
torrdass ger dig ett fint
jordförbättringsmedel.
Under komposteringsprocessen oskadliggörs

vattenbrunnar. Den bör stå i skugga.
Behållaren måste ha en tät botten så
att infekterat vatten inte läcker ut.
Botten kan ha formen av ett kar eller
utgöras av en kraftig presenning med
cirka 20 cm uppvikt kant. Komposten

eller en behållare med två fack.
Det ena facket ska vila minst ett
halvt år under tiden som det andra
fylls. Dessutom bör efterkompostering ske efter att den vanliga
komposten är färdig.

sjukdomsframkallande

Hitta balansen

mikroorganismer.

Anmälan
För att få kompostera latrin på
den egna fastigheten ska du
anmäla detta hos miljökontoret
i din kommun. Kontakta miljökontoret för mer information.
Du kan ladda ner en blankett för
anmälan på din kommuns webbplats. En avgift kan tas ut för
behandling av anmälan.

Behållaren
Placera din latrinkompost så hanteringen blir lättsam och så att eventuellt läckage inte riskerar att påverka

ska vara försedd med tätt lock så att
regn och smältvatten inte belastar
komposten. Använd två behållare

Det besvärliga med latrinkompost
är att ta hand om urin. Balansera
stora mängder urin med
strö, gärna torrt finfördelat
trädgårdsavfall. Du kan
också urskilja den näringsrika
urinen redan från början, en
VA-handlare kan ge dig tips
på urinseparerare. Urinen är
under normala förhållanden
steril och kan blandas ut med
vatten och vattnas i din trädgård. När du tömmer latrin i
din latrinkompost ska du täcka
över med strö eller färdig kompost.
Ett bra sätt att skynda på nedbrytningen är att tillföra vanliga daggmaskar till komposten.

D E T H Ä R U N D E R L Ä T TA R :
Skötselanvisning:

Ströhink:

Beskriv för den som går på ditt dass hur systemet
ser ut och hur du använder latrinet och urinet.

Rikligt med strö redan på dasset gör hela hanteringen trevligare. En hink med en skopa gör det
fräscht och smidigt. Latrinbehållaren på dasset:
Välj en liten behållare för att orka lyfta och
tömma den i komposten.

Urinseparering:

Om du skiljer urin underlättas komposteringen.
Strö:

Använd rikligt med strö för att suga upp vätska.
Du kan använda sågspån, löv eller särskilt
kompostströ från butik.

Annat avfall:

Tänk på att ha en papperskorg på dasset för
bidor, tamponger, trosskydd, blöjor och annat.

Bygg en latrinkompost
Kompostfacken blir enligt den här ritningen 500 liter vardera.
Det brukar räcka för en familj i sommarstugan.

Det här behöver du:

Så här gör du:

• Hörnstolpar av 50x50 mm ohyvlat.

• Jämna av marken där komposten
ska stå.

– 6 st 840 mm
• Sidor, fronter och mellanvägg av
19x100 mm ohyvlat.

– 10 st 1 600 mm
– 12 st 820 mm
– 24 st 800 mm
• Reglar till luckor och lock av
25x50 mm ohyvlat.

– 4 st 820 mm
– 4 st 620 mm

• Kapa virket och impregnera det.
• Spika ihop sidorna. Brädorna ska
spikas med 5 mm springor.
• Spika fast presenningarna i botten
så att två kar bildas som är 20 cm
djupa.

• Två st bitar kraftig presenning med
måtten cirka 1,2x1,2 m.

• Spika ihop frontluckorna och
montera deras beslag.

• Två bitar korrugerad plåt eller plast
cirka 900x900 mm vardera.

• Fäst reglarna till locket.

• Åtta st vinkelbeslag 50x50x35 mm.
• Fyra st hänglåsöverfall, finns i
järnhandel.

Så ska latrinkomposten skötas:

Lägg ett 15 centimeter tjockt lager
strö i botten. Lägg också ett lager
strö på varje tömning. Lägg gärna i
mask. Fyll upp ett fack i taget. Varje
fack måste stå orört minst ett halvår
innan det töms.

Impregnera med ”roslagsmahogny”:
en del stubbtjära, en del kokt linolja
och en del terpentin.

• Montera två hänglåsöverfall till
varje lock för att hindra blåsten
att lyfta locken.

• Spik.
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• Skruv till fastsättning av beslagen.

