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4600 billass ferdig produkt
Av matavfallet som har kommet inn gjennom snart 16 
år, har det til sammen blitt laget rundt 55000 tonn kom-
post og ferdigblandet hagejord. Dette tilsvarer ca. 4600 
billass med ferdig produkt! –Det fantastiske er at vi har 
«knekt koden» på å få til et meget godt produkt, sier 
fagansvarlig kompost Arve Ødegården hos ØRAS. I dag 
går kompostanlegget i kontinuerlig drift, men ennå er 
det kapasitet til å ta imot mer matavfall fra innbyggerne. 

sorteringsanlegget. Her skilles de grønne posene ut ved 
hjelp av digitale kameraer som leser av grønnfargen på 
posene. Deretter sendes matavfallsposene videre til kom-
postering i trommelkomposteringsanlegget. 

Før matavfallet mates inn i tromlene, kvernes posene 
opp, plasten blir siktet ut og innholdet blandes med 
kvernet hageavfall for å få inn litt struktur. Restene av 
de grønne posene sendes til energigjenvinning. Derfor 
brukes ikke lenger poser av mais, men poser av plast type 
LLD-PE.

Tilsetter ikke torv
I trommelkomposteringsanlegget begynner omdannin-
gen til jord, og det kan bli over 40 grader varmt inne i 
tromlene. Innholdet roterer sakte rundt i 10-12 dager, 
før komposten tas ut og legges til ettermodning. Ute i 
rankene skjer hygieniseringen, dvs at komposten må nå 
en temperatur på > +70 grader over en gitt tid. Finstruk-
turert hageavfall blir så blandet inn i rankene, og gjen-
nomgår dermed samme hygienisering.

I dag tar det mellom ca. 6 måneder å produsere ferdig 
ØRAS Hagejord. –Det fine med prosessen og produktet 
er at det er helt uten tilsetningsstoffer. Vi har ikke engang 

Anlegget til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) på Dal Skog har siden åpnin-
gen i 1981 utviklet seg til å bli et av de mest veldrevne anleggene i landet.  Siden 1998 
har ØRAS kompostert matavfall fra innbyggerne i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og 
Ullensaker kommune.

Den grønne posen er
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gull verdt Matavfall er rikt på fosfor, som er et livsnødvendig 
grunnstoff for mennesker, dyr og planter.

Matavfall er rikt på fosfor, som er et livsnødvendig 
grunnstoff for mennesker, dyr og planter. Det er nett-
opp dette stoffet som er viktig å utnytte og tilbakeføre 
til jordsmonnet.  I 2008 gikk ØRAS over fra utendørs 
rankekompostering til innendørs trommelkomposte-
ring, noe som reduserte komposteringstiden betraktelig 
og samtidig løste det meste av luktproblematikken.

Hva skjer med den grønne posen?
Når renovasjonsbilene kommer til Dal Skog, tømmes 
innholdet i en stor tro og alle avfallsposer føres inn i 
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brukt torv i vårt produkt siden sommeren 2008, forteller 
Arve Ødegården.  Komposten overholder kvalitetsklasse 
1 basert på innhold av tungmetaller. Hagejorda kan bru-
kes til dyrking (også økologisk). Produksjonsprosessen 
hos ØRAS er godkjent av Mattilsynet.

Trenger ikke gødsling
Ettersom jorda er svært rik på næringsstoffer, trenger den 
ikke gjødsling de første årene. Er du glad i å pusle med 
Rhododendron eller Azalea, er ikke denne jorda noe for 
deg. Den anbefales nemlig ikke til surjordsplanter. Deri-
mot har den gjort stor suksess i plener, til busker, hekker 

Hvordan kan du bidra?
–Noen av våre innbyggere liker kanskje å kompostere 
selv, og det er positivt. Men mange har kanskje ikke den 
muligheten, og da er den grønne posen gull verdt, sier 
Ødegården. I posen skal det kun ligge rent matavfall, og 
ikke tilslag av emballasje. Kast ikke hele tacoglasset eller 
skinkepakken, men ta ut innholdet og kast glass og plast-
emballasjen for seg. –Det er vanskelig å sikte ut frem-
medelementer, og noen ganger opplever vi dessverre å 
få glassbiter i det ferdige produktet som følge av dårlig 
sortering, avslutter Ødegården. 

Synes du at det kan bli litt bløtt i posen, kan gjerne litt 
avispapir eller tørkerullpapir/porøse servietter legges i 
posen for å suge opp væsken. Du kan også kaste kaffefil-
tre, t-poser og litt plante- og blomsterrester (uten potte) 
i posen. Men styr unna kaffekapsler, tyggegummi, bleier 
og dyreekskrementer. Dette kastes i restavfallet siden kaf-
fen i kapslene ikke kan fåes ut, tyggegummien går ikke 
i oppløsning, bleiene er et sammensatt produkt og selv 
om ekskrementene er nedbrytbare har de en helt annen 
bakteriekultur som ikke er forenlig med kompostproduk-
sjonen.

Frokost, lunsj, overtidsmat og møtemat
Tar imot gruppebestillinger for alle anledninger

Adresse: Industriveien 5, Jessheim. Åpent man.-fre. kl. 7–16.

Tlf.: 904 18 333Spisekroken”Du kan bidra, og du kan gjøre en forskjell!

og bed. En av våre største leveranser har gått til Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, 
hvor de har vært svært fornøyde med jorda. 
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Kun matavfall i grønne poser

Rå-kompost legges ut i ranker

Klar for innblanding av sand, før sluttsikting

Blandet mat- og hageavfall mates i tromler

Siste modningsprosess

Ferdig ØRAS Hagejord for salg i sekker


