
Vejledning til fælder mod skægkræ   

 

 

Tak for deres køb af 

fælder til fangst af 

skægkræ. 

 

Før brug anbefales det, 

at du læser denne 

manuel eller ser 

videoen af hvordan du 

opsætter fælden/ 

fælderne korrekt. 

 

Brug evt. QR-koden for 

at komme direkte til 

videoen eller besøg 

www.SilverFish.no 

 

God fangst :) 

Flasken SKAL opbevares stående efter brug. 

Om lokkemidlet 

- Indeholder ingen pesticider. 

 

- Det er oliebaseret og kan derfor lave 

mærker på tekstiler og overflader. 

 

- Der kan gå op til 2 uger, før det begynder 

at tiltrække skægkræ. 

 

- Skift først fangstkopperne, når det 

indeholder mere end 50 skægkræ. 

 

- Kan være opsat og fange skægkræ i flere 

måneder . 

Rengøring af fælden 

Fælden kan vaskes, brug mild sæbe og en våd klud.  Det er vigtigt at 

undgå, at området i midten af fælder får ridser. 

Pres fælden jævnt ned på 

fangstkoppen. 

Sæt fangstkoppen på et hårdt 

og jævnt underlad. Sæt også 

fælden på et lignende 

underlag. 

Hæld en næsten fuld måleske 

(ca 3 ml) med lokkemiddel op i 

en fangstkop.  

 

Hele bunden skal være dækket. 

Ryst flasken med lokkemiddel. 

Sådan at midlet ikke faster sig til 

bunden. Det kan kræve grundig 

rystning eller omrøring. Begynder 

der at samle sig bundfald før du 

ophælder, bør du ryste igen. 

Pres fangstkoppen 

jævnt op indtil den 

sidder fast. 

Tryk lågen på fælden. Pres godt til, hvis den skal sidde 

godt fast. Ønsker du løbende at kontrollere fælden, bør 

du ikke sætte låget alt for godt fast. 

Fælden virker fint 

uden låg, men sikrer 

at du ikke får støv og 

lignende i fælden. 

Samt at husdyr ikke 

kan få adgang til 

fælden. 

Sæt fælden/fælderne ud, se næste side for tips til dette. 

Udskiftning af fangstkopper, gøres ved at skubbe 

fangstkoppen ud af fælden. Rengøres efter behov. 

http://www.silverfish.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Side 2 av 2 

Tips og tricks: 

Vær ikke bange for at flytte fælderne rundt i huset for at få den bedst 
mulige fangst. Et nyt sted skal fælderne efterlades i mindst en uge, inden 
de flyttes videre.  

Fjern evt madrester. Fjern krummer på gulve, borde og bænke. Hvis du har 
kæledyr, skal du huske at rengøre efter de har spist fra madskåle etc. 

Hvis du vil sammenligne fangsten i flere fælder over en længere periode, 
kan du skrive antallet ned eller tage et billede af fangstkoppen, så du kan 
sammenligne fra tid til anden.  

Det lille "øre" i det ene hjørne af fælden kan bruges til at få fat i, når 
fælden løftes. Det kan bruges til at trække en fælde ud, der står under et 
møbel. 

Kontrol af skægkræ: 

 

▪ Først skal du kortlægge bestanden. Har du set mange skægkræ i et 

bestemt rum, kan der sagtens være insekter i øvrige rum i huset. 

 

▪ Fordel fælderne i alle rum i huset, der er over 16C. Placer dem dem 

gerne tæt på steder, hvor skægkræ kan komme ind i rum fx ved 

døre eller rør. 

 

▪ Lad fælderne være, indtil et mønster begynder at danne sig, om 

hvor skægkræ færdes. Har du har mange skægkræ, kan du danne 

overblik efter en uge. Det kan dog ofte tage flere uger. 

 

▪ Flyt fælder fra de rum med begrænset fangst - til rum hvor du 

fanger meget. 

 

▪ Du kan fortsætte med at flytte fælderne rundt for at se, hvor du er 

mest plaget. Fælderne kan også placeres på hylder og i loftsrum. 

 
▪ Når et rum ser ud til at være tømt for skægkræ, kan du flytte nogle 

fælder til andre rum for at kontrollere, om der er skægkræ andre 

steder i bygningen. 

Opsæt fælderne til detektion og fangst (ved brug af 3 fælder) 

 

▪ Sæt en fælde i et rum, der opretholder en højere temperatur end 

resten af hjemmet. 

 

▪ Sæt en fælde, der hvor du pakker genstande ud af tasker og kasser. 

Det kan fx være, hvor du pakker tøj og lignende ud, når du kommer 

hjem fra arbejde, skole eller efter afhentning af børn. Sæt også en 

fælde hvor skægkræ kan komme til fra en naboejendom, fx via 

vandrør, kabler og andre installationer. 

 

▪ Sæt en fælde centralt i huset, fx ved trappe eller gang. 

Genbrug: Rester af lokkemiddel kan bortskaffes som madaffald. Brugsanvisning 
og papæske er sorteret som pap / papir. Alt andet i pakken smides som restaffald. 

Sæt fælder til overvågning efter fangst 
 

▪ Anbring fælder som til detektion/overvågning. 

 

▪ Anbring også fælder, hvor de fleste skægkræ er observeret før fangst. 

Nye skægkræ vil sandsynligvis trives, hvor tidligere skægkræ har 

opholdt sig før. 


