
Sanering av

svartmyror



Svartmyror gillar sötsaker
Det finns många olika arter av myror. En av de vanligaste är den svarta 
trädgårdsmyran, ofta kallad svartmyra. Den bygger ofta sina bon i jorden 
under plattor vid uteplatser och äter helst sockerhaltiga substanser samt 
kött. Den ger sig ofta in i bostäder på jakt efter föda och lägger då ut 
doftspår så att de andra kan följa efter och kan därför komma in i stora 
mängder.

Så förebygger du
Med rent och städat hemma kommer du långt eftersom du tar bort föda 
för svartmyrorna. Det lättaste sättet att hindra fler myror från att komma är 
att skura bort myrstigen. Det hindrar dock inte myrorna från att skapa nya 
myrstigar. Se även till att det inte finns sprickor eller hål i lister och fasad, 
då försvårar du för myrorna att ta sig in. Åtgärda evetuella fuktproblem 
vid grunden eller vattenläckor. Undvik buskar invid huset, dessa riskerar 
att drabbas av bladlöss som i sin tur attraherar myror. Avlägsna stubbar, 
nedfallna träd och stockar från tomten och annan bråte som kan bidra till 
högre luftfuktighet.

Inför saneringen
För att lyckas med bekämpningen krävs att du som boende förbereder din 
bostad noga. 

Töm alla köksskåp och torka ur dem ordentligt.

Torka omedelbart upp sötsaker som spillts ut.

Städa ordentligt överallt, även fläktfiltret.

Var noga med att tömma soporna.

Städa och torka rent i skåpet under diskbänken.

Låt inte söta livsmedel och djurforder stå 
framme längre än nödvändigt.



Så går saneringen till
Vid problem med svartmyror kommer en av Nomors tekniker att göra 
en problemsökning för att ta reda på orsaken till angreppet. Ibland kan 
orsaken vara en fuktskada eller en spricka i fasaden. Teknikern kartlägger 
även omfattning av problemet och avgör därefter vilken saneringsmetod 
som är lämplig. Den vanligaste metoden för att bekämpa svartmyror är 
genom att placera myrdosor längs myrornas gångstråk.

Efter saneringen
• Var noga med städning och rengöring, dammsug och våttorka även 

golven ofta. Vissa saneringsmetoder kräver andra åtaganden, detta 
meddelas i så fall av våra skadedjurstekniker.

• Lämna inte matrester framme.

• Töm soporna ofta. 

Städa golvet ordentligt, dra ut spisen och 
rengör bakom den. Låt den stå utdragen inför 
saneringen. Om möjligt fytta ut kyl och frys.

Låt inte porslin med matrester stå i diskhon 
utan diska ofta.

Förvara mat och torrvaror i väl förslutna kärl.

Vi använder endast 
bekämpningsmedel som är 

granskade och godkända av 
svenska myndigheter.  

Våra tekniker är utbildade  
och licensierade av  

Folkhälsomyndigheten.

Håll rent vid husväggar och husgrunder samt 
håll eventuell vegetation trimmad. 



SNABBFAKTA OM KACKERLACKOR

Hur kommer kackerlackan hem till mig?
Att transportera mat är alltid en risk, oavsett om det sker från din utlandsresa eller 
från mataffären runt hörnet. Kackerlackor trivs i torrvaror som kryddor, mjöl och ris.

Kackerlackan förökar sig snabbt och ju tidigare de upptäcks desto mindre blir risken 
för spridning vidare i fastigheten.

Hur vet jag om jag har kackerlackor hemma?
Kackerlackor kan vara svåra att upptäcka eftersom de är ljusskygga och mest aktiva 
på natten. Ofta upptäcks de genom en unken lukt eller att man hittar döda 
kackerlackor eller spillning efter dem. Kackerlackorna söker sig gärna till någon 
värmekälla för att föröka sig, till exempel under kyl och frys eller bakom spisen. Om 
du misstänker att du har kackerlackor hemma så hittar du dem säkrast på dessa 
platser. 

Sprider kackerlackan smitta?
Kackerlackan kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, 
gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka. Det illaluktande sekret som 
kackerlackan avger kan i vissa fall ge allergiska reaktioner.

Hur blir jag av med dem?
Det kan ta tid att bli av med kackerlackor när du väl fått in dem, men det går. Det 
är viktigt att du inte försöker sanera med egna preparat, då detta begränsar 
effekten av Nomors sanering, och kan göra att kackerlackorna sprids till dina 
grannar. Tillsammans kommer vi fram till hur kackerlackorna ska saneras bort på ett 
effektivt sätt.  

Kontakta oss om du misstänker att du har drabbats eller om du har frågor om 
andra skadedjur.

www.nomor.se
0771–122 300

Snabbfakta om svartmyror
Hur kommer svartmyror hem till mig?
Arbetarmyror är ständigt på jakt efter föda. Under vissa tider på året kan 
det räcka med att du lämnar sötsaker framme. Den myra som först hittar 
något att äta meddelar sina kamrater genom att lägga ut ett doftspår. 
Kamraterna följer doftspåret fram till födan som sedan blir en myrstig.

Hur vet jag om jag har svartmyror hemma?
Svartmyror kan vara svåra att upptäcka eftersom de är till storleken en 
liten myrart. Eftersom svartmyror föredrar värme ses de ofta i köket på 
diskbänken i anslutning till t.ex. kaffebryggare och vattenkokare. De kan 
även finnas i badrum, såsom vid varmvattenledningar.

Hur blir jag av med dem?
Ofta räcker det med att placera ut myrdosorna längs myrstigen men vid 
svårare angrepp behövs professionell hjälp. Kontakta då Nomor för hjälp.


