
RollMix™ Composter – Instruktion 
 

Det är väldigt enkelt att göra din egen jord med rätt blandning av organiskt köksavfall och 

trädgårdsavfall. 

Hitta en bra plats för din RollMix™ Composter 

Väl en skyddad plats där vinden inte kan komma åt att minska temperaturen på innehållet i din 

RollMix™  då detta kan sakta ner förmultningsprocessen. Idealiskt placerar man RollMix™ nära en 

mur eller ett staket, och om möjligt mellan t.ex en vedhög, en sten eller dyligt som hjälper till att 

bibehålla den värme som genereras vid nedbrytningen.  

Komposten kan med tiden lukta en del så det kan vara klokt att inte placera den allt för nära en 

ytterdörr eller ett fönster som ofta hålls öppet. 

Den rätta blandningen 

När man komposterar i liten skala är det viktigt att få till det med den rätta blandningen av ’grönt’ 

(tillför kväve och bidrar till att höja temperaturen i komposten) och ’brunt’ (för fiber, kol och för att 

skapa viktiga luftfickor) Tillför detta genom att variera dem i tunna lager. Finfördela avfallet för 

lättare nedbrytning. Mindre bitar = snabbare nedbrytning. 

Starta upp komposten 

När du har lagt på en bra 50/50-blandning av brunt och grönt, tillför en handfull av jord, gödsel eller 

ett speciellt medel avsett för att skynda på kompostering. (finns att köpa i välsorterade 

trädgårdsbutiker) Detta för att tillföra bakterier och uppmuntra mikrobiologisk aktiviet som 

stimulerar nedbrytning av organiskt avfall. 

Det är viktigt att hålla blandningen fuktig vilket innebär att det ibland kan vara nödvändigt att vattna 

innehållet i komposten. 

Rulla 

Rulla komposten regelbundet för att säkerställa att innehållet blandas ordentligt. Detta gör att syret 

kommer åt bättre vilket är en fördel för de bakterier som bryter ner innehållet i komposten. 

Du kan rulla komposten så ofta som varje dag (lämpligt för mer kompakt material som är rikt på 

kväve) eller så sällan som var 14:e dag (om blandningen innehåller mycket grenar, strå och större 

bitar. 

Resultatet 

Din kompostjord kan vara färdig att använda redan inom sex veckor, men blir finare och mer 

hanterbar ju längre du lämnar den. Jorden du producerat kan användas till jordförbättring, för att 

läggas på befintliga rabatter och planteringar (tillför kväve och skyddar mot ogräs) och till 

krukplantering. Kräver oftast att den först sållats för att bli hanterbar. 

 



Tillför: GRÖNT 

Tepåsar och kaffefilter 

Gräsklipp 

Organisk köksavfall 

Vissna blommor 

Ettårigt ogräs 

Tillför: BRUNT 

Klena kvistar och nedmalda grenar 

Rivna kartongremsor 

Skrynklat papper (ej glättat) 

Äggskal 

Stå och hö 

Torra Löv 

Sågspån 

 

Tillför INTE: 

- Kött 

- Fett 

- Tillagad mat 

- Mejeriprodukter 

- Avfall från djur 

- Material från sjuka växter 

- Grenar med taggar 

- Perenna ogräs (särskilt inte rötter och fröställningar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En produkt från Haxnicks Limited                                                               

Säljs i Sverige av Wexthuset – Honey Pot Garden AB www.wexthuset.com       

http://www.wexthuset.com/

