
Problem vid avfallshantering och de tre 
vanligaste skadedjuren i flerbostadshus 
• Råttor och möss 

• Tysk kackerlacka 

• Vägglöss 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Föredragande: Simon Dott, Områdeschef Stockholm, Nomor AB 



Agenda för dagen 

Vem är jag och vilka är Nomor AB 

 

Problem vid avfallshantering och de tre vanligaste skadedjuren 

• Råttor och möss 

• Tysk kackerlacka 

• Vägglöss 

 

Tid för frågor 



 
 Simon Dott, OC Stockholm 
 
 Ca.300 anställda 

 
 7 regioner i Sverige 

 
 25 lokalkontor 

 
 3 kontor i Norge 

 
 

Nomor AB 



Råtta 
- Systematik - 



+ Längd 20-25 cm + svans 17-20 cm, väger 4-5 hg 

+ Könsmogen vid 2-2,5 månaders ålder, dräktig i 24-25 dagar. Föder 3-6 kullar om året 
med vanligen 6-8 ungar i varje kull, men det kan förekomma kullar med 10-12 ungar 

+ Äter 10 % av sin kroppsvikt per dag och behöver fri tillgång till dricksvatten. Är allätare 
men föredrar feta produkter 

+ Lever i snitt ca 6 månader i det vilda  

+ I ett experiment med 1 hona och 1 hane så var det ca 800 nya individer på ett år  

 

Råtta 
- Rattus norvegicus - 



Råtta 

+ Brunråtta vanlig, Svartråtta ovanlig, utkonkurrerad. 

+ Nyfiken 

+ Misstänksam 

+ Neofobi 

+ Rör sig över stora ytor 

+ Finns normalt utomhus i marken, under byggnader och i avloppssystem 

+ Söker sig vanligtvis in i byggnader 

+ Springor > 13 mm 

+ Mycket duktiga klättrare 

+ Hoppar ca 1-1,5 m högt 

+ Potentiell bärare av smitta, bl.a. sorkfeber, harpest och leptospiros (zoonos) 

 



+ Hur kan man förebygga problem med gnagare?  

+ Rördragningar. Fjärrvärme, vatten och avlopp. 
Ventilationstrummor. 

+ Skick på rör i fastighet. Gjutjärnsrör, plaströr. 

+ Renoveringar, kapade rör, plomberingar. 

+ Golvbrunnar. 

+ Portar och dörrar. Släp- och borstlist. 

+ Fasad och grundmur. Sprickor och hål. 

+ Sophantering, soprum. Rengöring. 

+ Växtlighet. 

+ Fågelmatning. 

+ Skräp och ”bråte” 

 

Råtta 
- Förhindra och förebygga - 





















+ Längd 8-9 cm + svans 8-9 cm, väger 15-30 gram 

+ Äter ca 3-4 gånger per dag 

+ Tar sig in i hål vars diameter är ca. 5-7 mm 

+ Könsmogen efter 35 dagar, dräktig i 18-21 dagar. Honan är fruktsam i ca. 1 år. 
Föder 4-6 kullar med 4-6 ungar i varje kull 

+ Under gynnsamma förhållanden kan musen yngla året om och det kan bli en 
ny kull var 50:e dag 

+ Allätare, men tycker bäst om frukt, frön, gryn, mjöl, spannmål och 
spannmålsprodukter 

+ Söker sig in via panel, springor och går nästan uteslutande via vägg upp till 
vinden 

+ Husmusen från hus till hus, skogsmössen söker sig in under senhösten 

+ Lätta att bekämpa 

Husmus, Större- & Mindre Skogsmus 
- Mus musculus – Apodemus flavicollis & sylvaticus - 



+ Slagfällor 

+ Burar 

+ Råttstopp, avvisare i avloppsrör 

+ Råttstopp, fällor 

+ Renhållning 

+ Byggnadstekniska åtgärder 

+ Rodenticider 

Bekämpning & sanering 



+ Gnagare behöver aktivt äta av rodenticiden 

+ Om annan organisk föda finns att tillgå väljer gnagare gärna 
denna istället t.ex. matavfall, sopor, fallfrukt etc. Viktigt att få bort 
andra födokällor för att rodenticiden skall få effekt 

+ Även väldigt ”lite” föda kan underhålla en population under en 
lång tid. 

 

 

Råtta och möss 
Bekämpning med rodenticider 



+ Äggkapsel innehåller omkring 36 ägg 

+ Två dygn efter parning kan honan producera en äggkapsel 

+ Äggen kläcks efter 4 – 6 veckor, beroende på temp mm. 

+ Vuxen kackerlacka efter 2 – 4 månader 

+ Förflyttar sig längs med rördragningar och avloppsstammar. Även 
mellan byggelement 

+ Bekämpningsmedlen innehar en viss repellerande effekt. Kisel och 
gel är mest effektivt 

 

 

Kackerlacka 
- Blatella germanica - 



Kackerlacka 
- Spår - 

 
+ Svåra att upptäcka då de är nattaktiva  

+ Vid KRAFTIG infestation ser du dem dagtid, annars mycket svåra att upptäcka 

+ Svarta prickar av avföring där de uppehåller sig 

 



Kackerlacka 
- Livscykel och verkan - 

+ Honan lägger äggen i ett sekret som stelnar till en kapsel 

+ En kapsel är indelad i 30-40 celler med ett ägg i varje 

+ Honan bär med sig kapseln tills äggen kläcks 

+ Potentiella smittospridare av bl.a. gulsot och salmonella 



+ Samtliga rördragningar ska vara täta. Gäller även elkablar och ventilationskanaler 

+ Fogar och brandtätningar mellan byggelement, gäller framförallt kök och badrum 

+ Sophantering. Ev. livsmedelshantering restauranger mm 

+ Byte av hyresgäst/flyttstäd, besiktning. Rengöring under köksbänkar och bakom socklar 

 

 

 

 

 

Kackerlacka 
- Förhindra och förebygga - 



Kackerlacka 
- Metoder för bekämpning - 

Kemisk bekämpning 

1. Kontaktbesprutning 

2. Dimning  

3. Gel 

Alternativa metoder 

1. Klisterfällor 

2. Värme/Kyla 

3. Kiselpulver 

 









Vägglus 
- Cimex lectularis - 



Vägglöss 

+ Vägglusen är ca 4-5 millimeter lång och som vuxen är den gul, röd- eller mörkbrun i 
färgen, som nymf är den transparent. Nästan helt platt och trycker sig med lätthet in i 
sprickor och springor 

 

+ Livslängden är ca 18 månader i laboratorium men lever normalt 6-9 månader 

 

+ En skygg tillfälligt blodsugande parasit som vill vara nära sin värd (kan suga upp till 3-5 
gånger sin egen vikt). Nattaktiva varelser 

 

+ Extrem överlevnadsförmåga, kan gå i dvala samt överleva upp till 18 månader utan mat 

 

+ Missvisande namn, är egentligen en skinnbagge 



Vägglöss 
- Livscykel och verkan - 

+ Det är först när en människa kommer i närheten och lusen känner kroppsvärme och/eller 
utandningsluft som den attraheras och söker sig fram för att suga blod 
 

+ Direkt efter att den har sugit blod kan/vill den para sig för att kunna producera ägg. 
Honan vill gärna lägga äggen där det är varmt 

 

+ En vägglushona lägger mellan 2 till 5 ägg per dag och det tar ca 7-20 dagar innan dom 
kläcks. En hona kan lägga 200-500 ägg under sin livstid 

 
 

 
 



+ Cyanväte användes som bekämpning från 1920-talet och DDT från slutet av 1930-talet 
och de flesta i västvärlden kunde leva i fred från vägglöss i drygt 50 år 

+ Bekämpningsmedlen i dag är inte lika effektiva som tidigare. Alternativa metoder krävs 

+ Resistens mot bekämpningsmedlen hos vissa populationer samt ökade och ändrade 
resvanor är främsta orsaken till spridning 

+ Inget preparat idag bekämpar både levande insekt och ägg 

+ Krävande för de som drabbas och ju längre infestationen pågått desto svårare är det att få 
bort vägglössen 

+ Vid sen upptäckt krävs upprepade saneringar alternativt värmebehandling 

+ > 90% av vägglössen finns inom 2,5 meter från sängen 

 

 

 

Vägglöss 



Vägglöss 
- Spridning - 

  

+ Sprids med våra saker – resväskor, kläder, möbler etc.  

+ Sprids även genom våra transporter – tåg, flyg, bussar etc.  

+ Detta i kombination med vår ovana och bristande kunskap resulterar i att trenden ökar 

+ Avsaknaden av förebyggande arbete gör det också lättare för vägglössen att spridas 

 
 

 



Vägglöss 
- Spår - 

+ Svarta fläckar 

+ Blodfläckar på lakan 

+ Torkade skalbitar 

+ Levande vägglöss  

 



Spår av vägglöss 

90% av vägglössen finns inom 2,5 m från sängen 







+ Kemisk sanering, preparat besprutas längs lister, möbler och på golv 

+ Fysikalisk sanering med kiselgur 

+ Dammsugning 

+ Värmebehandling med fläktar, 50-55ᵒ (minimum) 

+ Värmebehandling med tält, endast lösöre 

+ Ånga 

+ Frysbehandling, minusgrader i fyra-sex dagar 

 

 

  

 

 

 

 

Vägglöss 
- Saneringsmetoder - 



+ Biologi hos dessa djur 

+ Bristande sophantering skapar goda födokällor för såväl gnagare som 
kackerlackor, samt andra skadedjur 

+ Källor till föda skapar en attraktion för att migrera in i fastigheter 

+ Soprum kan vara ground zero, för vidare spridning i fastigheten 

+ Mycket bråte och annat skräp skapar goda bomöjligheter 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sammanfattning 
Sophantering rörande gnagare och kackerlackor 



+ Bristande sophantering, framför allt hantering av begagnat lösöre, är 
en spridningsrisk för vägglöss 

+ Grovsoprum är en stor spridningsrisk, framför allt gamla sängar, 
madrasser och soffor 

 

  

 

 

 

 

Sammanfattning 
Sophantering rörande vägglöss 



 

  

 

 

 

 

Tack för er deltagande 

Simon Dott 
Områdeschef Stockholm 
Simon.dott@nomor.se 
073 075 88 50 
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Om tid finnes 
Myror och silverfisk 



Myror 

Monogyna arter: 

+ Enskilda bon 

+ Endast en drottning per bo som tryggar hela reproduktionen 

+ Drottningen är helt beroende av arbetsmyrorna för att få föda 

 

Polygyna arter: 

+ Flera sammankopplade bon 

+ Det finns flera bon och en drottning som är ansvarig för reproduktionen i varje bo 

+ Drottningarna är beroende av arbetsmyrorna för att få föda 

+ För att bekämpa invasionen kan det krävas flera olika behandlingar eftersom bona är 
sammankopplade – var uppmärksam under sanering 



Myror 

+ Svartmyror (Lasius niger)  

+ Trivs bäst i fuktig sand. Därav att man oftast hittar dom vid plattsättningar, altaner osv. 

+ Kan bygga bo i fuktskadat virke. Även annat fuktskadat byggmaterial 

+ Sänder ut ”spejare” för att leta mat. ”Spejarna” lämnar ett doftspår efter sig så andra 
myror hittar samma väg 

+ Bästa saneringen är att ta bort maten, våt-torka myrstigarna inomhus 

+ Myror på vårkanten, solen värmer men fortfarande kallt ute. Varmt inne 

 



Faraomyra 
- Monomorium pharaonis- 

+ Tillhör polygyna arter 

+ Det finns flera bon och en drottning som är ansvarig för reproduktionen i varje bo 

+ Drottningarna är beroende av arbetsmyrorna för att få föda 

+ För att bekämpa invasionen kan det krävas flera olika behandlingar, eftersom bona är 
sammankopplade 

+ Spridningen av faraomyra kan ske via butiker, arbetsplatser eller utlandsresor. Faraomyror 
trivs i sötsaker, köttvaror, ost och vid döda insekter. Risken att få med sig faraomyror hem 
ökar när vi köper livsmedel från varmare länder 

+ Faraomyran förökar sig snabbt och ju tidigare de upptäcks desto mindre blir risken för 
spridning vidare i fastigheten. Faraomyror kan vara svåra att upptäcka eftersom de till 
storleken är en liten myrart och för att myrsamhället till är början är litet 

+ Eftersom faraomyran föredrar värme ses den ofta i köket på diskbänken i anslutning till 
t.ex. kaffebryggare eller vattenkokare 

+ Den kan även finnas i badrum, såsom vid varmvattenledningar 

 

 

 



+ Blir som mest ca 12 mm lång 

+ Trivs bäst där det är varmt och fuktigt. T.ex. badrum och kök 

+ Lever av det vi lämnar efter oss, exempelvis tvålrester, fett, hudflagor, cellulosa samt 
stärkelserika matvaror som bröd och mjöl 

+ Ensam om att kunna spjälka cellulosa. Tapetklister, textillim, bokbindningar mm. 

  

 

 

 

Silverfisk 
- Lepisma saccharina- 


