
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skade- 
djurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar  
och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik  
och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för  
både företag och privatpersoner runt om i världen.  
Läs mer på www.anticimex.se.

Förrådskadeinsekter –  
obehagliga men lätta att sanera

Förrådsskadeinsekter kan följa med in med nyinköpta 
varor, men kan också komma från den omgivande mil-
jön. De är inte farliga, men obehagliga. Se till att hålla 
rent i skåpen så minskar du risken för objudna gäster. 

Du skulle kunna ha nystädat hemma  varje dag, men ändå 
drabbas av förrådsskadeinsekter som baggar och mott. 
De kan komma in genom ett öppet fönster eller via nya 
matvaror. Spill och gamla matrester bidrar dock till att 
insekterna trivs extra bra och förökar sig.

Städning är nyckeln
För att minska risken för angrepp  är det mycket viktigt 
att hålla rent. Ta som vana att regelbundet undersöka 

och dammsuga skåp och lådor. Torka rent med ren- 
göringsmedel.

Förvara livsmedel rätt
Förvara gärna livsmedel i tättslutande  behållare eller 
förpackningar. Lägg också på minnet att livsmedel bör 
förvaras så kallt och torrt som möjligt. Var noga med 
utgångsdatum. Se över dina förpackningar med jämna 
mellanrum och släng det som har gått ut. 

Du kan ofta sanera själv
Om du hittar förrådsskadeinsekter  kan du ofta själv 
få bukt med problemet. Ju tidigare du upptäcker dem, 
desto bättre. Kasta varor som har blivit angripna. Vissa 
varor som endast är lätt angripna kan räddas genom att 
förvaras några dygn i frysen. Städa och rengör. Om det 
inte fungerar, kontakta oss så hjälper vi dig.

Oväntat besök i skafferiet
Mjölbaggar (Tribolium)  kan tränga sig in i tättslutande 
förpackningar. De tycker mycket om torra specerier, 
såsom mjöl, spaghetti och fågelfrön. Om du känner en 
skarp lukt i mjölpåsen är det sannolikt mjölbaggar.  
Tittar du närmare ser du kanske små gula larver som 
kryper i påsen. Får de växa i fred har du snart en koloni 

Har du problem med förrådsskadeinsekter  
i ditt hem eller på ditt företag? 
Vi på Anticimex kan hjälpa dig att bli av med  
skadedjuren. Vi förstår den miljö som de lever i och  
kan därför hitta orsaken till varför ett skadedjurs- 
problem uppstår.  
Läs mer på www.anticimex.se 



av 5 mm svarta skalbaggar som kryper omkring i skåpen 
och på bänkarna. 

Plattbaggar (Cucujidae)  tycker också om torra pro-
dukter. De söker sig till speceriskåpen och angriper 
exempelvis spannmål, bröd, pasta, torkad frukt, nötter, 
kryddor, tobak och snus. Plattbaggarna kan ta sig in  
i vikta påsar och kartongförslutningar. Honorna lägger 
gärna ägg i springor och sprickor. De blir 3–4 mm och  
är som namnet antyder väldigt platta. 

Bröd- och tobaksbaggar (Stegobium paniceum och 
Lasioderma serricorne)  äter gärna hårt bröd, pasta, 
torkade grönsaker, nötter och kryddor. Tobaksbaggarna 
gillar också varor med nikotin. Larverna tycker om att 
gräva gångar inne i hårda produkter. Om exempelvis 
knäckebrödet har fått små oförklarliga hål i sig är det 
utgångar för de färdiga skalbaggarna. Skalbaggarna är 
rödbruna till färgen och 2–4 mm.

Fläskänger (Dermestes lardarius)  är skalbaggar som  
lever på rester av exempelvis kött, ost och torkad fisk.  
De kan också äta skinnprodukter. I naturen fungerar  
de som renhållningsarbetare och äter döda smådjur  
och resterna i gamla fågelbon. Fjolårets övergivna  
getingbo kan också vara en näringskälla. Baggen  
blir 7–9 mm och skalet är svart med ett grått band.

Mottfjärilar (Plodia och Ephestia)  hittar du i speceri- 
skåp eller på köksväggar. De små grå fjärilarna gör ingen  
skada, men larverna spinner trådar så att vaddiga klum-
par bildas i den vara som de angripit. Angripet mjöl blir 
exempelvis gråbrunt och luktar illa. Fjärilarna kan lägga  
ägg i springor och sprickor. Finns det mycket spill där  
så trivs larverna utmärkt. De växer till sig i mjöl, torkad 
frukt, choklad och nötter.

Tips och råd för att undvika problem med  
förrådsskadeinsekter 
•  Var noga med renhållningen.
•  Låt inte mat ligga framme.
•  Undersök nyinköpta varor innan du placerar dem  

i skåp eller lådor. 
•  Förvara livsmedel i tättslutande behållare  

eller förpackningar.
•  Töm drabbade utrymmen. 
•  Ta bort eventuellt hyllpapper i skåpen och dammsug. 

Var extra noggrann kring lister, springor och sprickor.
•  Torka rent med rengöringsmedel.
• Undersök varorna noga innan de sätts tillbaka.
•  Kasta bort angripna varor.
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