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Beskrivning maskkompost City Worms®

1. Passa in de fyra benen under dropptråget
2. Montera ett hjul på de fyra benen
3. Passa in hyllan nedtill som stöds av benen
4. Skruva fast tappkranen inklusive packningarna på uppsamlingstråget
5. Placera en låda på uppsamlingstråget
6. Lägg på locket på lådan.

(samtliga lådor kan stå på komposten även när dessa inte är fyllda 
om så önskas.)

Instruktion för montering av maskkompost City Worms®

Återvinn emballaget!
Förpackningen till din maskkompost kommer 
direkt till användning i din nya maskkompost.

1. Riv isär pappen enligt bilden och 
placera den fyrkantiga delen över 
den aktiva komposten

2. Strimla de övriga delarna och 
blanda med avfallet du lägger 
ner i komposten
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Fördelar med maskkompostering

Reducerar transporten av avfall

Köksavfall utgör en mycket stor del av hushållets totala 
mängd avfall. Genom att kompostera med hjälp av 
maskar kan den totala mängden avfall som 
transporteras från en genomsnittsfamilj reduceras med 
upp till 100 kg per år.

Producerar ett naturligt gödsel

Du får tillgång till fantastiskt gödsel helt gratis!

En flytande näring av mycket hög kvalitet

Det lakvatten som bildas under komposteringen 
innehåller mängder av viktiga mineral, mikroorganismer 
och näringsämnen som utspätt kan användas för att 
gödsla dina växter. Späd minst 10 gånger i vatten och 
vattna ner i jorden eller bladgödsla (spreja på bladen) 
dina växter. Ger ett bra skydd även mot skadegörare.

Kvalitetsgödsel för din jord

Den färdiga komposten blir ett utmärkt tillskott till 
jorden.
Blanda ner den i jorden eller dressa med 
maskkomposten på dina odlingar och planteringar så 
kommer både näring och mikroorganismer dina växter 
tillgodo.

Observera naturens arbete

Med maskkomposten kommer du nära naturen och 
upplever hur det naturliga kretsloppet fungerar där 
biologiskt avfall bryts ner av maskarna precis som ute i 
naturen.
En maskkompost är också ett mycket bra pedagogiskt 
redskap för att visa barn hur naturen fungerar och kan 
samtidigt ge en grundläggande förståelse för hur viktigt 
det är att värna om vår miljö.

Tips för din maskkompostering

En maskkompost luktar inte

Många tror det luktar illa i en maskkompost, men så är 
det oftast inte. I komposten sker en aerob (bakterier 
som behöver syre) nedbrytning som jobbar parallellt 
med maskarnas matsmältning.
Så här gynnas nedbrytningen

- Tack vare den inbyggda ventilationen i City Worms får 
komposten ett bra luftflöde som underlättar 
nedbrytningen.
- De patenterade lådorna ’Easy Food’ uppmuntrar  
maskarnas vandring uppåt i komposten i takt med att 
avfallet mognar. Denna vandring gör att hela 
komposten syresätts på ett effektivt sätt.

- Skär ner avfallet i mindre bitar så går nedbrytningen 
snabbare och risken för dålig lukt minimeras ytterligare.

Skörda ur komposten

Efter ungefär tre månader är det första tråget klart att 
skörda.
- Minska avdunstningen och håll komposten fuktig 

med den medföljande fibermattan
- Rotera lådorna vartefter de töms
- Ställ lådan som ska skördas överst och belys den så 

att kvarvarande maskar uppmuntras att vandra 
nedåt till den låda som innehåller matavfall 

- Töm lakvatten ur tråget via kranen med några 
veckors mellanrum. (är du bortrest längre tid kan det 
vara bra att ha kranen öppen med ett kärl under)

- Om inget vatten kommer, kontrollera om det är 
stopp i utloppet.
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Var kan komposten stå?

Komposten ska stå frostfritt och allra bäst arbetar 
maskarna mellan 15-25 grader.
Inomhus: I köket, i källaren, i en garderob, i garaget, i 
klassrummet, på kontoret. Därhelst den får plats.
Utomhus: På balkongen, i trädgården, på verandan.

Se bara till att de inte utsätts för kraftig sol och undvik 
ställen utsatta för vind och kyla.

Vad kan komposteras?
Lyft på locket (som du enkelt hänger på den lilla 
utskjutande hängaren) och den fukthållande mattan och 
lägg ner ditt köksavfall som kan bestå av
- Skal och rester från olika grönsaker och frukter
- Äggskal
- Kaffesump
- Bröd
- Mindre växtdelar
- Hårtussar från husdjur (mycket populärt!)
OBS! Följande ska INTE läggas i komposten:
- Citrusfrukter
- Bananskal som ej är ekologiskt odlad
- Mejerivaror
- Kött- och fiskrester
Blanda över tid så att det totalt alltid tillförs ca 30% 
papper eller kartong. Äggkartong och strimlat papper är 
toppen!

När ska komposten fyllas på?
Maskarna behöver/ska inte matas varje dag. Man kan 
till och med göra ett uppehåll upp till fyra veckor när 
komposten kommit igång.
Undvik att lägga i för stora mängder åt gången, särskilt i 
början innan antalet maskar är lite större.
Om avfallet delas i mindre bitar går nedbrytningen 
fortare och dina maskar blir ännu gladare!

Cirkulera lådorna

Volymen på det du lägger ner i maskkomposten 
kommer med tiden att minska med 70-90%.
Vänta med att lägga på en ny låda tills den komposten 
når till 2 cm från pilarna (se bild)
Kontrollera så att det inte bildas ett vacuum mellan två 
brickor som hindrar uppflyttningen

Tips för att minimera uppkomst av småflugor

- Tillför färskt avfall som inte börjat förmultna
- Särskilt fruktskal är attraktiva för småflugor. 

Begrav dem en bit ner i komposten eller linda in dem 
i papper innan de läggs ner.

Uppstartstips – Bädda för maskarna

* Placera den uttryckta mittdelen från förpackningen i 
botten av lådan
* Blanda det medföljande ströet/pelletsen (en 
blandning som reglerar surheten och ger maskarna god 
aptit. Behövs endast i början) med lite jord från 
trädgården, strimlat papper och en handfull löv eller 
liknande material och fördela jämt i lådan.
Upplevs blandningen som torr så vattna måttligt för att 
öka fukthalten något.
* Lägg i lite hushållsavfall i två motsatta hörn i lådan.
* Placera sedan maskarna vid de två hörnen.
* Lägg över fibermattan och lägg på locket
* Avvakta minst en vecka innan ny mat läggs på så att 
maskarna acklimatisera sig och börjar arbeta effektivt.
* Därefter läggs nytt avfall i komposten så snart den 
tidigare givan börjar försvinna vilket  med tiden sker allt 
snabbare i takt med att maskarna blir fler.


