
 

    
SKÆGKRÆ 

Gode råd om skægkræ  

Hvad 

Ligner en sølvfisk, men større og med skæg. Kroppen er ca. 2 cm lang og hertil kommer to lange antenner. 

Skægkræet er ikke farligt for mennesker eller dyr, men den kan gøre skade på din bolig. Formerer sig med 

lynets hast. 

Hvor 

Lever, hvor der er tørt og varmt, ikke som sølvfisken hvor der er fugtigt. Oftest synlig om natten. 

Sætter sig bag reoler, paneler, klatrer på vægge, i skabe mm. 

Den går i madvarer, papirer/bøger, tøj mm. 

Hvordan bekæmpes den 

Der benyttes æde gift, som hverken skader mennesker eller dyr. Det lægges ud i små klatter i revner og 

sprækker, under skabe m.m. – tre gange med tre ugers mellemrum.  

Hvad kan du selv gøre: 

 Hold orden og gør rent 

 Undgå papkasser og tøjbunker 

 Sørg for at have gryn og mel i lukkede beholdere. 

Læs mere:  

https://www.bolius.dk/saadan-faar-du-bugt-med-skaegkrae-i-boligen-91693 

 

  

https://www.bolius.dk/saadan-faar-du-bugt-med-skaegkrae-i-boligen-91693


 

 

KAKERLAKKER 

Gode råd om kakerlakker 

Hvad 
Et insekt på 10-15 mm. med meget flade kroppe, følehorn og vinger, som finder nærmeste skjul, når du 
tænder lyset. De efterlader små ekskrementer, der mest af alt minder om dem fra en mus. Kakerlakker er 
ikke i sig selv farlige. Men de kan bære på sygdomme som fx salmonella. 
Hvor 
Kakerlakker følge ofte med hjem i kufferten eller i madvarer købt i udlandet. De har brug for varme 
omgivelser og vand for at overleve – fx mørke hjørner i køkken eller badeværelse, 
Hvordan 
Hvis kakerlakkerne har spredt sig, og det gør de hurtigt, er der behov for professionelle 
skadedyrsbekæmpelse. 
Tag to gode råd med på ferien: 

 Hold så vidt muligt kufferten muligt lukket og spred ikke tøjet på gulvet. 

 Lad være med at tage madvarer med hjem. 
  

Gode råd, når kommer hjem: 
Har du mistanke om, at du har været udsat for kakerlakker på din rejse: 

 Lad være med at slæbe kufferten ind i boligen. Sæt den udenfor. 

 Bær vasketøjet direkte til vaskemaskinen. Alt skal vaskes ved minimum 60 grader eller en tur i fryseren 
i 48 timer. 

  

Læs mere: 
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-kakerlakker-i-danmark-94524 

  

https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-kakerlakker-i-danmark-94524


 

 

 
VÆGGELUS 

Gode råd om væggelus 

Hvad 
Væggelus er lysebrune til mørkt rødbrune dyr. De har seks ben, er vingeløse og bliver 5-7 mm lange. 
De suger blod fra mennesker og efterlader bid, som klør, og de er svære at slippe af med. 

Hvor 
De bor, hvor der er mørkt og varmt; i senge, revner, sprækker og kufferter og kommer først frem om aftenen 
for at spise. 
Hvordan 
Inden den professionelle skadedyrsbekæmper, kommer til, skal du rydde grundigt op og støvsuge. 
Tag to gode råd med på ferien: 

 Løft madrassen i din hotelseng og tjek, om der lus eller bittesmå blodpletter, som er tegn på væggelus. 

 Undgå at ha’ kufferten stående tæt på din hotelseng, hold den så vidt muligt lukket og spred ikke tøjet 
på gulvet. 

  

Gode råd, når kommer hjem: 
Har du mistanke om, at du har været udsat for væggelus på din rejse: 

 Lad være med at slæbe kufferten ind i boligen. Sæt den udenfor. 

 Bær vasketøjet direkte til vaskemaskinen. Alt skal vaskes ved minimum 60 grader eller en tur i fryseren 
i 48 timer. 

  

Læs mere: 
https://www.bolius.dk/saadan-undgaar-du-vaeggelus-i-boligen-18056 

  

https://www.bolius.dk/saadan-undgaar-du-vaeggelus-i-boligen-18056


 

 

ROTTER 

Gode råd om rotter 

Hvad 
Rotter er en risiko for sundheden. De lever ofte i kloaksystemet og kan derfor være fyldt med bakterier, som 
de desværre kan overføre til mennesker. Problemerne med rotter har været stærkt voksende over de 
seneste år. Rotter er meget tilpasningsdygtige og kan derfor overleve de mærkeligste steder. Desuden 
yngler de ivrigt.  
Hvor 
Rotter kan leve alle steder. De kan bo i kloakker, afløb og vandløb. Men de kan også bo på lofter, under 
taget og i kældre. Rotter kan finde vej ind i boliger, fordi de er dygtige til at grave, svømme, klatre og gnave. 
De kan klatre op ad lodrette mure og springe langt. De kan klemme sig gennem ganske små huller på ca. 2 
cm i diameter. De kan også komme ind i boligen gennem afløb i køkken, bad, toilet og bryggers, hvis 
vandlåsen er defekt. 
Hvad kan du selv gøre 
Det er vigtigt at være opmærksom på utætheder i rør, kloakker og afløb.  
Kontakt ejendomsfunktionæren med det samme, hvis du opdager tegn på rotter.  

Tegn på rotter kan være: 

 Larm og pusle 

 Skarp lugt 

 Ekskrementer 

 Løbespor 

 Huller - både udendørs og indendørs.  
  

Læs mere:  
https://www.bolius.dk/rotter-i-boligen-18058 

  

https://www.bolius.dk/rotter-i-boligen-18058


 

 

MUS 

Gode råd om mus 

Hvad 
Der findes mange forskellige slags mus i naturen, men som udgangspunkt er der kun to slags, der søger 
indendørs.  
Hvor 
Mus lever typisk i haver og parker nær bebyggede områder. Hvis de finder en vej ind, kan de leve og 
formere sig indendørs året rundt. Har du mus i haven, skal du især være opmærksom i fra midten af august 
til begyndelsen af september, hvor de lavere temperaturer om natten får dem til at søge varme og føde inden 
døre. 
Hvad kan du selv gøre:  
Mus kan komme ind overalt. Der bør være opsat metalnet for alle ventilationsåbninger og metalskærme på 
lodrette, udvendige rør, så musene ikke kan kravle opad dem. 
Hold også alt spiseligt materiale uden for musenes rækkevidde. Foder til dyr og fugle skal opbevares i en 
spand med tætsluttende låg. Det forebygger også, at der kommer rotter på besøg. 
 
Læs mere 
https://www.bolius.dk/undgaa-mus-i-dit-hus-16358 

 

 

https://www.bolius.dk/undgaa-mus-i-dit-hus-16358

