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Myror 

Trädgårdsmyror eller Svartmyror som de ibland 
kallas är sociala djur som bygger bon, s.k. 
samhällen. Under vår och sommar när myrorna 
letar föda kan de ibland leta sig in i bostadshus 
eller andra platser där människor inte vill ha 
dem. Myrorna hittar snabbt rester av sött t.ex. 
söta livsmedel och när en myra funnit något 
ätbart lägger den ut ett doftspår som leder 
hundratals nya myror till platsen.  
 
Myrorna gör oftast ingen skada och därför bör 
man tänka efter innan man bestämmer sig för 
att bekämpa dem. I första hand bör man försö-
ka ta reda på varför myrorna tagit sig in i huset 
och noga städa bort rester av livsmedel samt 
våttorka de ytor där myrorna går med rengö-
ringsmedel för att ta bort doftspåren. 
 
Myrdosan innehåller ett bete som myrorna bär 
till boet, där myrdrottningen och larverna blir 
matade. När myrdrottningen påverkas upphör 
boet att fungera och myrinvasionen upphör.  
 

Före användning 

 Läs på etiketten innan myrdosan an-
vänds. 

 Kom ihåg att myrdosan skall förvaras 
och användas så att barn och husdjur 
inte kan komma åt den. 

 Myrdosan aktiveras genom att bryta 
bort de två tapparna som sitter i kan-
ten på myrdosans ovansida. 

 Om du får bete på huden – tvätta 
med tvål och vatten 

 Myrdosan inte får kastas bland de 
vanliga hushållssoporna utan är s.k. 
farligt avfall. Använd myrdosa lämnas 
på miljöstationen i din kommun. 

 

Användning av myrdosa 

Myrdosan får användas mot myror i och om-
kring byggnader. Myrdosan kan placeras inom-
hus eller i nära anslutning till byggnad utomhus. 
 
Myrdosan innehåller ett bete med ett lockämne. 
Du aktiverar dosan genom att bryta bort de två 
tapparna på dosans ovansida. Myrorna får nu 
fri tillgång till betet. 
 
Undvik att placera myrdosan på alltför fuktiga 
eller varma platser (i direkt solljus mm). Placera 
alltid myrdosan skyddat så att barn, husdjur 
eller vilt inte kan komma åt den. Placera myr-
dosan där många myror rör sig. Ju fler myror 
som fraktar bete till boet desto säkrare resultat. 
Kontrollera att myrorna verkligen kommer fram 
till myrdosan. Om så inte är fallet bör dosan 
placeras på en annan plats, där så många 
myror som möjligt söker sig in i den. 
 
Låt myrdosan stå kvar till dess att myrorna har 
försvunnit. Myrdosan är aktiv i flera veckor. 
 
Observera att myrdosan inte får slängas bland 
vanligt hushållsavfall utan ska lämnas på kom-

munens miljöstation.

 


