
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.

ABC om skadedjur

Skadedjur som periodvis kan förekomma i stor mängd eller på annat sätt bli en olägenhet

Mögelbaggar
1–3 mm.

Gråsuggor
Upp till 18 mm.

Tvestjärtar
10–14 mm.

Fuktbaggar
1–3 mm.

Tusenfotingar
Upp till 50 mm.

Hussyrsa
14–20 mm.

Soldyrkare
1 mm.

Hästmyror
Bygger sam- 
hällen i bland 
annat kon-
struktionsvirke.
6–18 mm.

Blåhjon
Larven  
angriper
obarkat virke.
9–15 mm.

Praktbaggar
Angreppen 
liknar hus-
bockens.
12–20 mm.

Splintbaggar
Angriper
lövträdsvirke.
2–5 mm.

Mjuk
trägnagare
Larven angri-
per obarkat 
virke.
4–6 mm.

Strimmig
trägnagare
Larven angri-
per både kon-
struktionsvirke 
och trämöbler.
2–4 mm.

Husbock
Svår träskade-
görare, larven 
underminerar
konstruktions-
virke.
7–20 mm.

Skadedjur som angriper virke

Löss
Huvud-, kläd- 
och flatlöss 
angriper  
människan.
1–3,5 mm.

Vägglöss
Suger blod,
speciellt  
nattetid.
5–6 mm.

Fågelkvalster
Kan invadera
bostäder.  
Sticken är 
kraftigt
irriterande.
0,5–1 mm.

Getingar
Sticken kan  
orsaka allergisk 
reaktion. Att  
ta bort ett 
getingbo kan 
vara svårt och 
du kan behöva 
hjälp.

Skadedjur som besvärar människor

Skadedjur som angriper mat och textil

Kackerlackor
Allätare.
Kan spridas  
till hushåll  
med varor.  
10–35 mm.

Mottfjärilar
Lever av mjöl,
torkad frukt, 
nötter och dyl. 
14–25 mm
(mellan ving- 
spetsarna).
Larven kan
bli 10–15 mm.

Fläskängrar
Lever huvud-
sakligen av 
kött, ost
och torkad 
fisk. 6–12 mm.

Pälsängrar
Larven skadar
till exempel 
yllevaror och
pälsar. 4–5 mm. 
Larven kan bli 
10 mm.

Malfjärilar
Larven angri-
per ylle- och 
pälsvaror. 
12–14 mm 
(mellan ving- 
spetsarna).

Plattbaggar
Angriper 
främst mjöl- 
och gryn- 
produkter.  
2–3 mm.

Tjuv- och
mässings- 
baggar  
Allätare.  
Lever gärna  
i trossbottnar 
och dylikt. 
3–4 mm.

Bröd- och
tobaksbaggar
Larven lever 
helst i hårda 
specerier
och kryddor.
2–4 mm.

Mjölbaggar
Angriper främst 
mjöl- och gryn- 
produkter.  
4–6 mm.
Larven kan bli
10 mm.

Husor och
mjölor
Massförökas
i fuktig miljö.
0,5 mm.

Svartmyra
Invaderar hus
och hem på 
jakt efter föda.
2–4 mm.

Damm- och
boklöss
Stövsländor.
Trivs i fuktig
miljö. 1–2 mm.

Silverfisk
Trivs i mörka 
och fuktiga 
utrymmen.
10 mm  
som vuxen.

Råttor
Allätare.
Smittspridare.  
Kroppen kan 
bli 25 cm lång.

Möss
Allätare.
Förorenar  
och skadar  
material.  
Kroppen kan 
bli 10 cm lång.

Loppor
Djurloppor är
vanligast.  
De angri-
per även 
människor.
2–4 mm.
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