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Skadedjuren ökar i samhället
Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till
ökad användning av bekämpningsmedel, något som på sikt kan
skada vår hälsa och miljö. Orsaken till de ökade problemen tros
bland annat vara att vi reser mer och får hem skadedjur som liftat
med bagaget. Ohyran kan lika väl följa med från femstjärniga
hotell i New York som via inhemska matvaror eller begagnatmarknaden. Det behöver inte ha något med hygien eller bostadsstandard att göra.

Förebygg, så slipper du både ohyra och gifter
Förebygg att få hem vägglöss och annan ohyra efter semestern
till exempel genom att förvara kläderna i stängd resväska på
hotellet. Skjut inte in väskan under hotellsängen och ta inte
med egna kuddar eller andra sängkläder som du sedan tar hem
igen. Misstänker du att du fått med dig vägglöss i packningen
kan det vara värt att lägga kläderna i frysen några dagar när du
kommer hem, för att på så sätt försöka ta kål på dem.

Vid svårbekämpade skadedjur
- kontakta professionell sanerare
Om du upptäcker ohyra hemma bör du först försöka ta reda på
vilken sorts ohyra du drabbats av. Vägglus, kackerlacka och råtta
är mycket svåra att bli av med och i dessa fall rekommenderar
vi att du anlitar professionella skadedjurssanerare så fort som
möjligt. Kontakta din fastighetsägare, eftersom det för stora
delar av de svenska hushållen finns avtal om skadedjurssanering
kopplat till försäkringen.

Tysk kackerlacka
– Blatella germanica

Svartbrun mjölbagge
– Tribolium destructor

Pälsänger
– Attagenus pellio
(fullvuxen och larv)

Särskilt svårbekämpade skadedjur
Vägglus
Vägglusen har återkommit till Sverige. Den förökar sig snabbt och sprider sig
lätt från rum till rum på kläder eller föremål eftersom den är så liten att den
knappt syns i tidigt stadium. En fullvuxen vägglus är brun och ungefär lika stor
som en liten äppelkärna, med en oval, bred och platt kropp. I nymfstadierna
är den mindre och gul-vit till färgen. Äggen är vita och runt 1 mm långa
och nästan omöjliga att få syn på! Vägglusen lämnar dock spillning efter sig
som små svarta prickar som man kan upptäcka till exempel på madrassen,
sängstommen eller väggen. De är inte kända för att överföra sjukdomar mellan
personer, men när de nattetid suger blod kan deras bett orsaka allergiska
reaktioner i form av klåda och viss svullnad på huden. De är mycket svåra att
bli av med och vi rekommenderar att du anlitar erfarna skadedjurssanerare
vid angrepp.

Kackerlacka
Kackerlackor kommer in i våra hem med matvaror och importerade varor och
söker sig till varma och fuktiga platser där det också finns föda, till exempel
kök eller badrum. Via rördragningar kan de sprida sig vidare i en fastighet. De
är ljusskygga och gömmer sig dagtid. Kackerlackor förökar sig effektivt, deras
ägg ligger tillsammans i en hård, skyddande kapsel som till och med kan
stå emot kemiska bekämpningsmedel. Ur äggen kläcks sedan nymfer som
genomgår ett antal stadier och slutligen blir fullbildade kackerlackor. Det finns
många olika arter av kackerlackor, men i Sverige är den tyska kackerlackan
vanligast. En tysk kackerlacka blir 10-15 mm i fullvuxet stadium. Kackerlackan
är en av de äldsta insekterna i världen och tillhör de svårbekämpade. Anlita
därför erfarna skadedjurssanerare om du drabbas.

Råtta
Brunråttan trivs främst i fuktiga miljöer som till exempel källare och avlopp.
Brunråttan är allätare, gnager och förstör för stora summor och kan även
sprida smittor. Överfulla papperskorgar och sopsorteringsstationer har blivit
råttans favoritrestauranger. Det är därför viktigt att inte ställa förpackningar
som ska återvinnas eller picknickrester på marken bredvid behållarna, lättåtkomligt för råttan! Råttor kan klättra på insidan av avloppsrör och ta sig in i
fastigheter genom små hål och de är svåra att bli av med. Vi rekommenderar
att du anlitar erfarna skadedjurssanerare vid misstanke om råttbesök.

Prova alternativ till gifter
Kemiska bekämpningsmedel är gifter som kan ge skador också
på människor och husdjur vid felaktig användning. Börja med
att prova alternativa metoder för att bekämpa ohyran. På så sätt
kan onödig användning av gift minska.
Sök efter orsaken till ohyran: har byggnaden springor och
hål? Finns det fukt eller matrester i utrymmet? Är det ostädat?
Sådana förhållanden trivs skadedjuren med och de måste
åtgärdas först.
Några enkla metoder är att sätta ut mekaniska musfällor och
att täta mössens ingångar. Andra skadedjur kan bekämpas utan
att använda gift, till exempel genom att upprepade gånger rensa
ut och städa bort matvaror som blivit angripna. Att städa och
vädra kläder flera gånger när man fått pälsänger i klädkammare
och liknande kan också hjälpa. Det kan behöva göras flera
gånger eftersom det kan finnas kvar ägg som ger upphov till nya
skadedjur.
Först efter att ha prövat förebyggande och alternativa metoder
kan du avgöra om kemiska bekämpningsmedel verkligen behövs.

Vägglus
– Cimex lectularius

Svartmyra
– Lasius niger

Brunråtta
– Rattus norvegicus

Ansvarsfull hantering av bekämpningsmedel
Om du vill försöka dig på att bekämpa skadedjur som till exempel
svartmyror, pälsängrar eller möss på egen hand bör du vara
medveten om riskerna med att använda bekämpningsmedel.

•

Om du måste använda bekämpningsmedel; använd godkända
medel som är avsedda för just den typ av ohyra du drabbats av.
Läs etiketten och följ instruktionerna. Godkända medel har ett
registreringsnummer från Kemikalieinspektionen på etiketten.

•

Överdosera inte, det kan ta ett tag innan du ser något resultat.
För att få bort insekter kan det ibland vara nödvändigt att
använda bekämpningsmedel vid flera tillfällen.

•

Tänk på var bekämpningsmedlet läggs ut och förvaras. Undvik
att barn och husdjur kan komma i kontakt med medlet. Många
bekämpningsmedel är mycket giftiga för vattenlevande djur.
Undvik därför att sprida medel nära vattendrag.

•

Tvätta händerna efter hantering av bekämpningsmedel för att
undvika spridning till exempelvis mat och dryck.

•

Rester av bekämpningsmedel, förpackningsmaterial och
behållare ska tas omhand enligt de instruktioner som finns på
förpackningen. Många gånger ska rester behandlas som miljöfarligt avfall. Vänd dig då till din kommun för information.

•

Misstänker du förgiftning ska du kontakta Giftinformationscentralen och omgående söka läkarvård. Följ instruktionen om
första hjälpen som finns på förpackningens etikett och ta med
den till akutmottagningen.

Resväskan kan ibland transportera
skadedjur.

Godkända medel är registrerade
hos Kemikalieinspektionen

En giftfri vardag kräver allas medverkan
Kemikalieinspektionen är ansvarig för det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Det innebär att vi ska kontrollera att de företag som tillverkar,
importerar eller säljer kemiska produkter har den kunskap som
behövs för att kunna bedöma om produkterna kan skada människor
eller miljö. Vanliga konsumenter ska få så mycket information att
de kan göra bra vardagsval.
Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en
giftfri vardag. Planen visar hur vi genom bättre lagstiftning, bättre
kunskap och bättre kunskapsspridning ska nå målet. På konsumentområdet handlar det till exempel om att elektroniska produkter,
kläder eller våra barns leksaker inte ska innehålla kemiska ämnen
som är farliga. Den här broschyren vill ge några tips om hur man
kan undvika att använda bekämpningsmedel i onödan, eftersom
medlen som används för att kontrollera till exempel oönskade
insektsangrepp ofta är mycket giftiga.
Mer information hittar du på webbplatsen www.kemi.se/husutanlus
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