
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.

Råttor och möss  
– orsakar stor skada

Råttor och möss trivs där det finns människor. Men 
det är viktigt att de håller sig utanför vår inomhus- 
miljö. Inne kan de vara ett hot mot vår hälsa samt 
orsaka stor skada på såväl livsmedel som elledningar 
och isoleringsmaterial.

Råttor och möss är extremt smidiga. En mus tar sig ige-
nom ett 6–7 mm litet hål (diametern på en penna) och 
en råtta tar sig igenom ett 20 mm litet hål (diametern 
på en enkrona). De kan hoppa flera decimeter högt, 
klättra på insidan av ett lodrätt avloppsrör och simma 
under vatten i 5 minuter.

Kan orsaka stor skada
Eftersom råttor sprider smitta via sin urin och sin 
avföring samt gnager på elledningar är det viktigt att 
de bekämpas effektivt. Var noga med renhållningen. 
Matrester och skräp får inte ligga framme.

Gör det svårt för gnagarna
Möss tar gärna smakbitar av frukt, frön och gryn. Det 
här kan förstöra en stor mängd livsmedel, inte minst 
om det finns spår av urin också. Om du vill undvika 
möss ska du göra det så svårt som möjligt för dem 
att ta sig in i byggnaden. Täta alla öppningar du hittar. 
Även de väldigt små. Träd och buskar intill fasaden bör 
tas bort – de är perfekta för mössen att klättra på.

Har du problem med råttor och möss i ditt hem  
eller på ditt företag?
Vi på Anticimex hjälper dig att bli av med skadedjuren. 
Vi förstår den miljö som skadedjuren lever i och kan 
därför hitta orsaken till varför ett skadedjursproblem 
uppstår. Under alla våra år i skadedjursbranschen har vi 
byggt upp en enorm erfarenhetsbank.
Läs mer på www.anticimex.se.



Brunråttan (Rattus norvegicus) trivs främst i fuktiga 
miljöer, som källare och avlopp. Den blir mellan  
20–30 cm lång, utan svans. Svansen är cirka 15–23 cm 
lång. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och 
förvarar sin mat. Ungarna är könsmogna redan vid  
2–4 månaders ålder, vilket innebär att råttorna kan 
föröka sig mycket snabbt. Ett råttpar kan därför ge 
upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

Husmusen (Mus musculus) bor gärna i väggar, på vin-
dar eller under golv. Den blir ungefär 8–9 cm lång och 
svansen är cirka 9 cm lång. Under ett år föder honan 
omkring 3–4 kullar med 4–8 ungar i varje. Husmusen 
är allätare, men tycker bäst om frukt, frön, gryn, mjöl, 
spannmål och spannmålsprodukter.

Den mindre skogsmusen (Apodemus sylvaticus) och 
den större skogsmusen (apodemus flavicollis) lever
helst i naturen. På hösten kan de söka sig in i villor och 
sommarhus för att få värme och föda inför vintern.  
Den mindre skogsmusen blir ungefär 8–10 cm lång, 
medan den större blir 9–13 cm lång. Honorna föder 
upp till 4 kullar om 4–7 ungar per år. Skogsmössen  
föredrar nötter, skott och knoppar, men kan även liv- 
nära sig på stearin och tvål.

Råttor och möss

Tips och råd för att undvika problem med  
råttor och möss
•  Täpp till alla platser där råttor och möss kan ta sig in.
•  Se till att dörrar sluter tätt och att det inte finns hål  
 och större sprickor i väggar och golv.
•  Håll uppsikt på vind och i källare. Placera kartonger  
 på hyllor.
•  Låt inte mat ligga framme och var noga med  
 renhållningen.
•  Undvik fågelmatning i trädgården samt att placera 
   mat för husdjur utomhus.
•  Plocka bort fallfrukt från trädgården.
•  Ställ madrasser och soffdynor på högkant när du  
 stänger sommarstugan för vintern.
•  Förse avloppsbrunnar med rensgaller.
•  Se till att gräset är kortklippt runt huset.
•  Plantera inte buskar och träd nära fasaden.
•  Stapla inte ved eller trädgårdsmöbler som ska vinter- 
 förvaras intill fasaden.
•  Håll rent och plocka undan prylar som staplats under  
 altaner och låga balkonger.
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