Djur

GNAGARE
Bakgrund
Det är i praktiken fyra sorters gnagare som orsakar
problem för oss människor: brunråttan (Rattus
norvegicus), husmusen (Mus musculus), den större
skogsmusen (Apodemus flavicollis) och den mindre
skogsmusen (Apodemus sylvaticus). Brunråttan finns i
hela Sverige och trivs bäst i fuktiga miljöer som i
källare och avlopp. Den är allätare och kan till och med
uppträda som rovdjur. En hona kan få upp till 100
ungar på ett år och då ungarna blir könsmogna redan
vid 2-4 månaders ålder förökar sig råttorna mycket
snabbt. Det verkar som om det är tillgången på mat
som är avgörande för om råttor förökar sig eller inte.
Husmusen är nära knuten till bebyggelse och håller
gärna till i väggar, på vindar och under golv i våra hus.
Den är allätare men föredrar frön och spannmål. Även
husmusen förökar sig mycket snabbt om
förhållandena är goda. Skogsmusen lever främst
utomhus men kan under kallare perioder söka sig
inomhus för att finna värme och föda.

Förebyggande åtgärder är mer effektivt än
råttgift
Anledningen till att gnagarna ökar och utgör ett allt
större problem för oss människor kan ha flera orsaker
som nedskräpning, bristande sophantering och
klimatförändringar. Ett större bygge kan också
påverka gnagarna, då deras ostörda bostadsutrymme
påverkas och djuren tvingas söka sig till nya ställen.
”När det gäller att minska antalet gnagare är
information mer effektivt än råttgift. Det är därför
viktigt att människor är medvetna om råttors
levnadsvillkor och att vi alla jobbar tillsammans med
förebyggande åtgärder för att stoppa råttorna”,
säger Jan Jungerstam, biolog på Anticimex. Som
privatperson finns det mycket man kan göra för att
förebygga förekomsten av möss och råttor. Genom
att minimera tillgången på mat och ställen att
gömma sig på kan man minska risken att få problem
med gnagare.

Tänk på att:
• En kompost med hushållsavfall ska vara säker mot
skadedjur. Med det menas exempelvis att det inte
ska vara lätt för råttor och möss att ta sig in i
komposten. Glöm inte att botten ska vara tät eller ha
ett ordentligt nät/galler. Det är anmälningspliktigt att
man komposterar hushållsavfall (gäller ej
trädgårdsavfall).
• Om man lägger ut mat till fåglar eller andra vilda
djur, så lockar det även till sig ovälkomna skadedjur.
Lägg därför aldrig mat på marken. Fåglar matas bäst
med en fritt hängande foderautomat. Städa bort spill
som blir på marken.
• Ta reda på fallfrukt i trädgården som ligger på
marken.
• Täta håligheter i grunden och förse ventiler med
metallnät av rostfritt, koppar eller mässing (maskvidd
högst 5 mm och trådtjocklek minst 0,7 mm).
• Se till att gräset ät kortklippt runt huset och
plantera inte buskar och träd nära fasaden.

Mer information
Vi har även information och länkar på vår hemsida:
www.srmh.se. Vid frågor kontakta våra miljöinspektörer på telefon 08-578 663 00 eller mejla till
miljokontoret@srmh.se.
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