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Tips om insekter i hjemmet 
Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring 

på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at 

forebygge insektangreb. 
 

 
 

Mange af de insekter, der kan dukke op i hjemmet, befinder sig på steder, 
hvor børn også har adgang, hvilket er en god grund til at undgå at bruge 

insektgift. 
Insekter, der trænger indendørs kan godt lide fugt, varme, gemmesteder og 

mad. Oftest er der for tørt i almindelige boliger til, at det er rart for insekterne 
– til gengæld er der varme, og gemmesteder og mad kan de altid finde. Mange 

insekter gemmer sig i hulrum og sprækker, under gulve, mellem vægge og 

under skabe. De lever af madrester, krummer, partikler på gulvet, i tæpperne 
og under paneler mm. 

 
Bekæmp insekter i fællesskab 

Hvis du bor i en større ejendom, er det vigtigt at være opmærksom på, at 
bekæmpelse af nogle insekter bedst lykkes ved en kollektiv indsats. Hvis du 

bor til leje, er det ejerens ansvar at sørge for at skadedyrene bliver bekæmpet 
– medmindre du selv har bragt skadedyrene ind i ejendommen, for eksempel 

via forurenede fødevarer. Hvis du selv ejer din bolig, har du dog selv ansvar 
for at bekæmpe dyrene. 

Du kan gøre en del for at forhindre, at insekterne slår sig ned i ens bolig. Læs 
her de generelle tips og tips om udvalgte insekter. 

 
Tips om insekter i hjemmet 

 Forebyg ved at gøre hyppigt rent med støvsuger; det fjerner både det mad, 
dyrene lever af, men også dyrene selv og deres larver og æg. Insekter 

elsker fugt, så brug hellere støvsugeren frem for gulvvask. Er der 
fugtproblemer i din bolig, så sørg for at få det afhjulpet. Hvis man vil være 

sikker på, at dyrene ikke lever videre i støvsugeren, kan man skifte posen 
eller fryse støvsugerposen i et par dage. 

 Har du opdaget insekter i tøj, kan du tørretumble eller fryse det. Insekter 
dør af for meget varme og for meget kulde. De fleste smådyr tåler ikke 

opvarmning til 60 ºC i en time eller 80 ºC i 10 minutter. Og efter nogle få 
døgn i fryseren er de fleste insekter døde. 

 Husk at en fluesmækker er udmærket, hvis der er fluer eller større insekter. 
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Fluer og spyfluer 
Fluer og spyfluer kan lægge æg i fødevarer og dermed være et 

hygiejneproblem. Forebyg ved at sætte net for vinduerne. Hvis der er 
spyflueæg (spy) på et stykke kød, skal du renskære og vaske kødet. Det er 

ikke farligt at komme til at spise et stykke kød med en enkelt larve eller et par 
æg. 

 
Kakerlakker 

Kakerlakker er praktisk taget altædende, og de kommer frem om natten for at 

søge føde. Om dagen sidder de og gemmer sig i sprækker og revner – helst i 
mørke hulrum med god varme, som for eksempel bag elektriske apparater, der 

står tæt op ad en væg. Forebyg kakerlakker ved at placere elektriske 
apparater på en måde, så du kan komme til at gøre rent bag dem. 

 
Sølvfisk 

Sølvfisk eller sølvkræ skjuler sig om dagen i revner og sprækker og kommer 
frem om natten for at søge føde. Sølvfisk kan bedst lide fugtige steder og 

findes oftest i badeværelser eller køkkener. Støvsugning i sprækker og revner 
kan forhindre sølvfisk i at slå sig ned. Undgå for meget gulvvask, da dyrene er 

glade for fugt. 
 

Væggelus 
Væggelus kan suge blod fra både mennesker og dyr. Om dagen skjuler de 

sig og kommer så frem om natten for at finde føde. Væggelusenes 

yndlingssteder er i nærheden af sengen, bag på skabe og billeder, i sprækker 
ved paneler og lister, bag løst tapet og ved gennemføringer af rør og ledninger 

– det er her, du skal gøre grundigt rent for at bekæmpe. Har væggelusen slået 
sig ned i garderoben, kan de bekæmpes ved at vaske og eventuelt tørretumble 

tøjet eller fryse det i et par døgn. 
Hvis du med almindelig rengøring, fryser og tørretumbler ikke kan komme af 

med smådyrene og ønsker at bruge en insektgift, så læs etiketten grundigt og 
følg brugsanvisningen nøje. Vær opmærksom på, at midlet er godkendt af 

Miljøstyrelsen. Dette kan du se ved at der på etiketten står ”Omfattet af 
Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. 
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Tips om insekter i køkkenet 
Hvis du opdager insekter i fødevarer i køkkenet, er de oftest kommet 

ind i hjemmet via for eksempel en pose mel. Fødevarer, der står længe 

i skabene uden at blive brugt, kan blive et rigtig godt levested for små 
insekter. 

 
Mel, gryn, krydderier, tørrede frugter, nødder, mandler eller lignende er 

oplagte for insekter at slå sig ned i. Dyrene kan oprindeligt være kommet fra 
butikken, hvor varen er købt, fra lageret eller fra producenten. 

Insekterne kan sprede sig til nærliggende lejligheder, for eksempel via 
rørgennemføringer. Man skal være opmærksom på, at årsagen til, at dyrene 

udvikler sig godt kan være en høj fugtighed. I så fald er det ikke nok at 
udrydde dyrene – man bør også finde ud af, hvad den høje fugtighed skyldes 

og gøre noget for at nedsætte den. 
 

Bekæmp insekterne i fællesskab 
Hvis du bor i en større ejendom, er det vigtigt at være opmærksom på, at 

bekæmpelse af nogle insekter bedst lykkes ved en kollektiv indsats. Hvis du 

bor til leje, er det ejerens ansvar at sørge for at skadedyrene bliver bekæmpet 
– medmindre du selv har bragt skadedyrene ind i ejendommen, for eksempel 

via forurenede fødevarer. Hvis du selv ejer din bolig, har du dog selv ansvar 
for at bekæmpe dyrene. 

Du kan gøre en del for at forhindre, at insekterne slår sig ned i dine madvarer. 
Læs her de generelle tips. 

 
Tips  om insekter i køkkenet 

Forebyg insektangreb 

 Forebyggelse af insektangreb starter allerede, når du køber ind: Køb 

ikke for store portioner af fødevarer, som du ikke kommer til at bruge ret 
tit. 

 Opbevar fødevarerne tørt og køligt og i tætsluttende 
beholdere: Enten i plastposer eller for eksempel dåser med skruelåg. 

 Tjek dine varer: Undersøg ind imellem de varer, du ikke bruger ret ofte for 
insektangreb. 

 Sæt udsatte varer i køleskabet: Hvis du lige har haft en insektangreb i 
sit køkken, er det en god idé, at du i et stykke tid efter opbevarer de mest 

udsatte varer i køleskabet, indtil du er helt sikker på, at dyrene er væk. 
 Læg varerne kortvarigt i fryseren: Hvis du vil være ekstra sikker på ikke 

at komme til at indføre insekter via nyindkøbte varer (såsom mel, gryn, 
nødder, mandler og lignende) kan du komme varerne i fryseren i to døgn, 

inden de opbevares på hylden. 
 Støvsug grundigt: Støvsug ekstra grundigt ved paneler og i revner og 

sprækker i køkkenet. 
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Tre trin til at bekæmpe insekter 

1. Undersøg alle fødevarer og kasser de, der er angrebet af 
insekter: Hvis nogle af fødevarerne kun er under mistanke for at 

indeholde dyr, kan man redde varen ved enten at varme den igennem ved 

80 ºC i nogle minutter eller 60 ºC i en time eller ved at komme varen i 
fryseren ved -18 ºC i et par døgn. 

2. Gør grundigt rent: Gør rent i skuffer, skabe og hylder samt i revner og 
sprækker. Brug støvsuger frem for en fugtig klud – det gælder om at holde 

omgivelserne så tørre som mulige, da de fleste insekter godt kan lide fugt. 
3. Forebyg nye insektangreb (se ovenfor) 
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Tips om insekter i møbler og tøj 
Har du opdaget små huller i dit uldtøj, i tæpper eller møbelbetræk, kan 

der være møl eller tæppebiller på spil. 

 
Møl gnaver større huller i tekstiler på de samme steder, mens tæppebiller 

gnaver små huller, hvorefter de vandrer videre og gnaver et andet sted. De 
voksne møl kan ofte ses flyve rundt, så hvis man ikke har set flyvende møl i sit 

hjem, vil det typisk være tæppebiller, der har invaderet det. 
Klædemøl og pelsmøl angriber tøj i skabe og skuffer. Larverne gnasker helst i 

uldtøj, uldtæpper, pelsværk og møbelbetræk. Hvis de er meget sultne kan de 
også kaste sig over bomuld. De flyvende møl gør til gengæld ingen skade. 

 
Tæppebiller i stort antal gør skade 

Tæppebiller ligner små brune mariehøns, og de er mest aktive om foråret og 
hen på sensommeren. De kan lægge deres æg direkte i tekstilerne, og larverne 

laver små, spredte huller. En enkelt tæppebille i ny og næ gør ingen skade, 
men optræder de i større antal, eller konstaterer man huller i tøj eller tæpper, 

bør man finde ud af, hvor tæppebillerne kommer fra. 

 
Tips om insekter i møbler og tøj 

Møl 
Forebyg: 

 Pak uldtøj, pelsværk og lignende, der ikke bruges så tit, i tætsluttende 
poser af plast eller papir. 

 Bank, børst eller støvsug de angrebne tekstiler. Mølæg ligger meget løst i 

tøjet/tekstilerne og er meget skrøbelige, så de ødelægges derfor let. 

Bekæmp: 

 Tøm skabe og skuffer for tøj. Vask tøjet i vaskemaskine. Det, der ikke kan 
vaskes, kan du lægge i fryseren i 2-3 døgn. 

 Støvsug skuffer og skabe grundigt – især i sprækker og revner. 

 Støvsug eller bank større tæpper. Hvis det er frostvejr (helst helt ned til -
10ºC) kan man udnytte, at møl ikke kan lide vekslende varme: Sæt 

møblerne/tæpperne ud om natten og tag dem ind igen om dagen i 2-3 døgn 

i træk. 
 Når du er blevet møllene kvit, bør du opbevare det mølfri pelsværk eller 

uldtøj i tætte plasticposer, hvis det ikke bruges jævnligt. 
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Tæppebiller 
Forebyg: 

 Tæppebiller forebygges – ligesom møl – ved at man opbevarer det uldtøj og 
pelsværk, som man ikke bruger så tit eller gemmer væk om sommeren, i 

tætsluttende poser 

Bekæmp: 

 Først og fremmest bør du fjerne arnestedet, der typisk kan være en 
spurverede under taget, et filtunderlag, rørisoleringer af filt, glemte 

uldvarer, strikkegarn, nullermænd på utilgængelige steder eller en samling 

døde insekter eller en død mus på loftet. 
 Herefter gælder det om at gøre grundigt rent med støvsuger eller 

tæppebanker. 
 Vask uldtøj eller frys det i 2-3 døgn. 

 Opbevar nu det behandlede tøj i tætsluttende poser, indtil du er sikker på at 
være sluppet af med tæppebillerne. 

 


