Råd till dig som hittar skadedjur !
Vad kan du göra själv ?
Mjölbaggar och andra kryp i köksskåpen
Hittar du skadedjur i nyinköpta varor ska du meddela butiken där du köpte varorna
detta. Hittar du skadedjur i köksskåp och lådor bör du;
 Tömma skåpen och lådorna.
 Slänga varor som är gamla.
 Rengör skåpen och lådorna noga, speciellt i springorna. Dammsug gärna
med ett smalt munstycke.
 Dammsuga och rengöra golvlisterna.
 Varor du ställer tillbaks i skåpen bör du förvara i plastpåse tills du vet
varifrån skadedjuren kommer.
Getingar och bin
Bygger gärna sina bon under tak eller liknande. Bona kan plockas bort när de är
små med t ex en pinne. Bin och humlor, är viktiga för odlade och vilda växter och får
ej saneras.

Myror
Myror lägger ut doftspår så att andra myror ska hitta till sötsakerna. Om man ser en
myrstig/doftspår använd rengöringsmedel och vatten och tvätta noga bort den,
använd gärna borste. Försök hålla rent och låt inte sötsaker stå framme.
Pälsängrar
Pälsänger trivs där det är mörkt och lugnt. Hittar du dem i köket gör du på samma
sätt som om du hittat mjölbaggar eller andra kryp (se ovan). I resten av
huset/lägenheten måste du plocka ut kläder, mattor och andra lösa textilier.
 Dammsug, borsta och skaka.
 Titta extra noga i fickor, slag eller veck där insekter kan gömma sig.
 Dammsug hela huset/lägenheten, var extra noga vid golvlister och i
garderober.
Som alla andra insekter tål inte pälsängrar värme på 55°C under 30 minuter. Tyg
som man strukit med ett strykjärn är fritt från skadedjur likadant fungerar det med
kläder som torktumlats. Insektsnät för dörrar och fönster är ett effektivt sätt att hindra
flygande insekter att ta sig in.

Råttor och möss
Följande gäller för dig som bor i eget hus;
 Se till att dörrar och eventuella luckor i huset är täta.
 Täta eventuella sprickor i grundmurar,
 Sätt finmaskiga nät för ventilationsgluggar. Gör det så svårt som möjligt för
mössen att ta sig in utan att du för den skull hindrar luftcirkulationen.
En 20 cm bred blank och målad trä planka ungefär 1 m upp på väggen utomhus kan
hindra möss att klättra upp. En vinklad metallplåt med max 2 cm överhäng på väggen
utomhus fungerar lika bra. Lodräta rör som stuprör kan man sätta metallkragar på
som mössen inte kan ta sig förbi. Glöm inte att träd och buskar längs väggarna
utomhus gör det lättare för möss att ta sig upp. Använd vanliga slagfällor – helst flera
stycken samtidigt och på olika håll i huset. Använd olika slag av beten, välj något
som luktar till exempel jordnötter, kaviar, böcklingpastej, skinkost, rökt skinka. Prova
dig fram tills du får resultat.
Om du använder burfällor bör du tänka på att de kräver daglig tillsyn så att mössen
inte utsätts för onödigt lidande på grund av mat- och vattenbrist.
OBS ! Du som bor i flerfamiljshus ( lägenhet ) bör kontakta
fastighetsägaren/fastighetsskötaren vid problem med råttor och möss.

Tvestjärtar
Tvestjärtar är mest till besvär under hösten. De och många andra insekter trivs växter
nära huset. De är ljusskygga och söker sig i gryningen till springor i fönsterkarmar
och dörrar, mellan kronbladen i blommor eller andra gömställen. I besvärliga fall bör
du undvika att ha för mycket växter kring huset.
 Du kan göra fällor av hoprullad fuktad wellpapp som du sticker ner i växterna
nära huset. Gör detta på kvällen. Tvestjärtarna kan sen dödas med hett vatten
eller genom att rullarna bränns upp. Saknar du wellpapp kan du använda en
hoprullad fuktad tidning eller en gammal disktrasa. Man kan även fylla
blomkrukor med träull eller liknande och ställa dem upp och ner.
Fuktflugor
 Häll lite vinäger i ett glas och droppa i någon droppe diskmedel. Fuktflugorna
kommer att dras till vinägern och drunkna i glaset.
 Häll kokande vatten i avlopp och golvbrunnar flera dagar i rad så dör de flugor
och ägg som kan finnas där. (Flugorna bor gärna i golvbrunnar och avlopp)
 Håll torrt och rent. Ha ingen gammal frukt och grönt framme.

