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Om skægkræ og andre skadedyr
Hvad gør jeg, hvis der er skadedyr i min bolig?
Konstaterer du et skadedyrsangreb, må du som lejer i første omgang selv forsøge at få bugt med
skadedyrene. Din boligorganisation kan hjælpe dig med råd og vejledning til bekæmpelsen.
Særligt om rotter
Hvis du ser rotter i eller omkring boligen, skal du dog straks give besked til din boligorganisation, da enhver,
der konstaterer forekomst af rotter, har pligt til at anmelde dette til kommunalbestyrelsen.
Bekæmpelse af andre skadedyr
Det er helt almindeligt selv at bekæmpe eksempelvis sølvfisk, skægkræ, fluer, myrer og mus. Hyppigere
rengøring og udluftning er altid en god start, men der kan være flere tiltag, som er nødvendige.
Særlig om at forebygge skægkræ i boligen
I de første stadier, inden insektet er fuldvoksent, er det kun omkring 1,5 mm langt og næsten ikke til at få
øje på. Samtidig er skægkræet rigtig god til at gemme sig.
Kig derfor godt i de ting, som du tager med ind i dit hus udefra. Tjek især følgende ting for skægkræ:
•
•
•
•

Emballerede papkasser med varer, du køber på nettet
Møbler
Supermarkedsvarer
Flyttekasser

Særlig om bekæmpelse af skægkræ
•
•
•
•

Støvsug grundigt og ofte dit hjem - støvsug ekstra grundigt i revner og sprækker. Hvis du får
støvsuget skægkræ op, så tøm støvsugeren/støvsugerposen udenfor
Undgå at lade madrester stå fremme - pak dem grundigt ind i fx lufttætte beholdere
Lav en silikonefuge langs væggen der, hvor du har opdaget insektet. Det kan lukke de revner, den
kommer ind ad
Sprøjt almindelig insektspray på skægkræet

Se andre tips og tricks: Hvordan bekæmper jeg skægkræ? eller se næste side.
Hvornår skal jeg kontakte boligorganisationen?
Hvis skadedyrene ikke forsvinder eller ikke i det væsentlige er bekæmpet, selv om du forsøger med øget
rengøring, hyppig udluftning, lokkefælder, strøelse m.m., skal du henvende dig til din boligorganisation.
Boligorganisationen vil vurdere, om der enten skal tilkaldes specialister i skadedyrsbekæmpelse, om
problemet er en kommunal opgave, eller om du som lejer har brug for yderligere vejledning med tiltag til
bekæmpelsen. Boligorganisationen kan også vurdere, om omfanget er så begrænset, at der ikke er behov
for en særlig indsats. Denne vurdering foretages konkret og objektivt i det enkelte tilfælde. Se mere på
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Andre tips og tricks til bekæmpelse af skægkræ
Bekæmp med rengøring
Forskerne er enige om, at den mest simple måde at bekæmpe skægkræ er god gammeldags rengøring.
I almindelige hjem er en god gang støvsugning noget af det mest effektive. Man skal simpelthen holde
hjemmet fri for støv og andre små-partikler, som de kan leve af.
Et godt tip er at sørge for at få støvsugeren helt ud i alle hjørner og suge lidt ekstra i sprækker og revner.
Skægkræ er nemlig natdyr, som typisk gemmer sig i små, mørke sprækker i løbet af dagen.
Det anbefales at få støvsugerposen ud af huset, når du er færdig, så skægkræene ikke kravler ud igen.
Regulering af temperaturen
En anden simpel metode til bekæmpelse af skægkræ er at sænke temperaturen. Men desværre skal du
have temperaturen et godt stykke under stuetemperatur, før skadedyrene begynder at forsvinde.
Skægkræ trives bedst ved temperaturer omkring 24 grader. Sænker man derimod temperaturen til cirka 16
grader, holder skægkræene op med at vokse og spise. Dermed kan en sænkning af temperaturen være
effektivt til bekæmpelse af skægkræ.
De færreste mennesker vil dog trives med 16 grader i deres hjem, så et godt kompromis kan være
temperaturer omkring 18-19 grader, der kan have en god effekt i kampen mod skægkræ, selvom det ikke
slår alle dyrene ihjel.
Bekæmp med insektspray
Flere beboere har haft held til at nedkæmpe (99%) med ”Fluefri” fra fx Silvan.

