
 

 

 
 

 
Bananflugor: förebygg och sanera 
 

De är små, många och svåra att bli av med. Bananflugor har vi nog alla stött på i 

våra hem, särskilt under de varma månaderna. Flugorna av den här sorten finns 

överallt i naturen och det är svårt att hindra dem från att ta sig in i hus och 

lägenheter. Under sensommar och höst letar de sig in för att lägga ägg i 

framförallt övermogna och jästa frukter och grönsaker, slattar av vin och öl, 

blomjord och diskhoar. 

 

Flugorna förökar sig mycket snabbt och det gäller att få stopp på det. Om du kan 

hitta  

de platser där de utvecklas och rengöra den platsen eller materialet som 

insekterna finns i så kan du få bort bananflugorna helt och hållet, eller i varje 

fall hålla det på en låg nivå. 

 

Micasa Fastigheter samarbetar med skadedjurssaneraren Anticimex, 

och de har flera tips på hur man förebygger för att slippa bananflugor i 

sitt hem: 

 
 Kasta fruktavfall i slutna påsar och håll fruktskålen fri från övermogen frukt. 

 Rengör returflaskor och liknande och förvara dem slutet i exempelvis plastsäckar 

 Låt inte disk ligga för länge i diskhon och ta bort matrester från diskhon direkt 

 Kasta soporna varje dag och håll efter matavfallspåsen, om fastigheten där du 

bor erbjuder källsortering. 

 Rengör diskhon och golvbrunn med grov borste och diskmedel, för att bli av med 

ägg och larver som kan finnas vid mynningen. 

 

Om flugorna fått fäste – så blir du av med dem: 

 
 Flugorna är riktiga gottegrisar och älskar socker, så fram med en sockerhaltig 

dryck som exempelvis saft. Häll upp en skvätt i en skål och toppa med någon 

droppe diskmedel som bryter ytspänningen och gör att flugorna drunknar. 

 Ett annat tips är att använda ättika. Även den lurar till sig flugorna, så i med lite 

ättika i en skål och addera lite diskmedel. Sedan är det bara att vänta. 

 Äppelcidervinäger tillsammans med vanlig vinäger och lite diskmedel är en 

vinnande kombination. Häll upp i en skål och låt verka. 

 

Källa: www.anticimex.com 

 

 

 


