
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.

Silverfisken – kan vara ett
tecken på fuktskada

Silverfisken (Lepisma saccharina) är en av de van-
ligaste insekterna inomhus. Den är snabbfotad och 
trivs bra där det är varmt och fuktigt. Silverfiskar kan 
vara ett tecken på fuktskada om de påträffas i andra 
utrymmen än kök och badrum.

Silverfisken är en urinsekt som har existerat i över 
300 miljoner år som art. Det finns ungefär 370 olika 
typer av silverfiskar över hela världen, varav två finns i 
Sverige: silverfisk och ugnssmyg. Silverfisken är ytterst 
ljusskygg och kommer fram ur sitt gömställe först när 
det blivit mörkt. Den har inget speciellt bo. Honan kan 
lägga upp till hundra ägg under sin livstid. Den ny- 
kläckta silverfisken växer till sig genom att ömsa skinn. 
Det kan ske upp till femtio gånger på tre år. 

Trivs i våra hem
Silverfisken påträffas ofta runt avlopp i badkar och 
handfat eller kring golvbrunnar. Silverfisken kan följa 
med varor och produkter som vi tar in i våra hem.  
Den kan även komma in genom att följa rörledningar 
på utsidan av rören. Den äter de avlagringar som bildas 
under avloppsventiler och galler. Favoritfödan är dock 
produkter som innehåller stärkelse, exempelvis papper 
och tyg.

Bör inte finnas i vardagsrum
Silverfisken är helt ofarlig. En del blir mycket oroade 
efter att ha sett ett par silverfiskar i badrummet. Men 
det behöver inte betyda något. Om det däremot dyker 
upp silverfiskar i vardagsrum eller sovrum bör du rea-
gera. Det kan vara tecken på fuktskada. Silverfisken kan 
förekomma i äldre bostadshus, som inte är byggda för 
att hålla borta fukten på samma sätt. Byggnaderna är 
mer slitna och fuktskador uppstår lättare.

En nattlig renhållningsarbetare
Silverfisken har fått sitt namn från sitt metalliska  
utseende och fiskliknande form. Kroppen kan bli  
10–15 mm lång. Den är ytterst ljusskygg och kommer 
fram först när det blivit mörkt. Arten föredrar  

Har du problem med silverfiskar 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.



utrymmen där temperaturen är upp till 29 plusgrader 
och den relativa luftfuktigheten är 70–100 procent. 
Den rör sig så smidigt att det ser ut som att den  
”simmar” fram.

Silverfisken är allätare och lever bland annat av de 
rester som samlas i golvbrunnar och avloppsrör. 
Favoritfödan är saker som innehåller stärkelse; klister, 
bokbindningar, socker, hår och mjäll. Den kan ibland 
göra skada på äldre bokband, papper och stärkta tyger. 
Men även bomull, silke eller döda insekter duger som 
föda. Silverfisken kan till och med äta sitt eget ömsade 
skinn. Den kan också svälta i flera månader utan att ta 
skada. Normalt gör silverfisken inte någon skada utan 
kan betraktas som en nattlig renhållningsarbetare.

Silverfiskar

Tips och råd för att undvika problem 
med silverfiskar
•  Renhållning är A och O. På så vis minskar du  
 tillgången på föda för silverfisken.
•  Täta springor och sprickor där silverfisken  
 vanligtvis trivs.
•  Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme på  
 golvet under en längre tid.
•  Håll det så torrt som möjligt i kök och badrum.
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