
 

Så skyddar du byggnader mot råttor 

St. Gallen, 17.11.2021. Vissa skadedjur är vanligare under sommarmånaderna, medan andra söker sig till hösten, ofta i 
närheten av människor. Dessa inkluderar gnagare som råttor och möss. När temperaturen sjunker ger byggnader, garage, 
lusthus, golvutrymmen och avlopp utmärkta förutsättningar för dessa djur att söka skydd. Det är sökandet efter värme och mat 
som driver dessa djur. 

Att ha råttor i och runt det egna hemmet är för många inte något man kan tolerera. Och det finns goda skäl till det. De bär på 
sjukdomar. Ibland orsakar de avsevärda skador på byggnadens struktur, för att inte tala om möbler. Råttor kan ta sig in i 
byggnadens inre även genom små sprickor och hål, som de vid behov förstorar och håller öppna för sina vänner. De kan bita 
sig igenom trä, plast, tegel, murbruk, och till och med gjutjärn. 

Även om det kanske inte verkar så, är råttor extremt intelligenta och sociala djur. De lever tillsammans i flock. Att leva i flock 
gör det lättare att leta efter mat och ger också ett bättre skydd mot rovdjur. Om du hittar en råtta är de andra inte långt borta. 

Om de är utbredda i ett hus eller uthus är det dags att agera. Råttor förökar sig snabbt, honorna föder upp till tolv gånger per 
år och föder i genomsnitt åtta eller nio ungar per kull. Unga råttor når snabbt könsmognad, så de producerar då också avkomma. 
På så sätt kan en stor population byggas upp på mycket kort tid. När ett råttangrepp väl har upptäckts bör det därför åtgärdas 
så snart som möjligt. 

Hur blir du av med råttor? 

Förhindra råttor från att komma in 

Det bästa sättet att förhindra att råttor tar sig in är att hitta möjliga ingångar och försegla dem. Dessa finns ofta i dåligt upplysta 
hörn eller i passager genom rör eller elledningar. Med en ljus ficklampa är det lättare att hitta dem. Alla hål, sprickor och luckor 
som är 15 mm eller större bör tätas. Den motståndskraftiga stålullen Gnagarstopp från SWISSINNO är idealisk för detta. Till 
skillnad från konventionella tätningsmedel har detta motståndskraftiga material fördelen att gnagare inte kan tugga sig igenom 
det. Det är också lätt att använda: klipp bara av en bit och tryck in den i öppningen. Eftersom det är tillverkat av rostfri stålull 
och polymerfibrer kommer det att skapa en helt effektiv, permanent väderbeständig barriär både inomhus och utomhus. 

Skräm bort råttor med ultraljud 

Ibland finns det öppningar som inte kan förseglas med stålull som stoppar gnagare – till exempel vattenavlopp i källare och 
tvättstugor. Under sådana omständigheter klarar Gnagarskrämman med Ultraljud från SWISSINNO uppgiften. Denna lilla men 
kraftfulla apparat använder ultraljud för att driva bort råttor och andra djur. Människor kan inte höra dessa högfrekventa 
ljudvågor, men djuren tycker att de är obehagliga och undviker områden där ultraljudet sänds ut. Gnagarskrämman kan helt 
enkelt kopplas in i ett uttag i närheten av åtkomstpunkten. Om det inte finns någon strömkälla i närheten kan du använda den 
batteridrivna Gnagarskrämman. Apparaten har en batteritid på 6 till 7 veckor med en uppsättning batterier och täcker ett område 
på 20 m². Den batteridrivna skrämman är idealisk för vindar, trädgårdshus och andra platser där det inte finns några eluttag. 

Fånga råttor med fällor  

Fällor har varit det bästa alternativet för skadedjursbekämpning i århundraden. Swissinno Solutions AG tillverkar högkvalitativa 
fällor för både allmänheten och professionella användare. Fällorna är fabriksmonterade med ett naturligt, giftfritt och mycket 
lockande bete. Alla våra fällor är mycket användarvänliga och lätta att använda. De återanvändbara fällorna är robusta och 
med exakt funktionalitet. Med Råttfällan PRO SuperCat säkerställer den artspecifika och patenterade "Easy Catch"-utlösaren 
att råttorna alltid bara fångas i nacken. Dessa fällor skiljer sig från andra konventionella fällor genom att de garanterar att 
råttorna tas om hand på ett humant sätt. Den mycket höga slagkraften och det optimerade slagträet gör att råttorna dödas så 
snabbt och smärtfritt som möjligt utan att de lider. 

  



 

SWISSINNO: Kvalitet som gör skillnad  

Fällor av låg kvalitet är omänskliga och kan i värsta fall till och med leda till att råttpopulationer ändrar sitt beteende så att det 
inte längre är möjligt att kontrollera dem på ett framgångsrikt sätt. En smart lösning på råttproblemet: SWISSINNO:s produkter 
har fördelen att de inte plågar djuren i onödan utan tar hand om dem snabbt och effektivt. De är artspecifika så att de endast 
riktar sig mot de varelser som orsakar problem och inte stör andra djur. De använder inte heller gifter och kemikalier, vilket är 
bra för miljön, människor och husdjur. På SWISSINNO går höga standarder, innovation, hållbarhet och effektivitet hand i hand. 

Bekämpa råttor med gift  

Även om råttgift fortfarande används ofta och är ganska effektivt, avråder Swissinno Solutions AG från att använda giftbete. 
Giftbete får råttorna att dö långsamt och smärtsamt. Andra djur, både tama och vilda djur, riskerar också att skadas. De aktiva 
ingredienser som vanligen används (antikoagulantia) tar lång tid på sig att biologiskt brytas ned och ackumuleras i 
näringskedjan. Förgiftade djur dör ofta och ruttnar på otillgängliga ställen, vilket sedan leder till otäcka lukter, särskilt när man 
använder gift inne i byggnader. Även om det kräver mer ansträngning är det bättre att använda fällor, särskilt i hemmiljöer. 
Råttgift bör endast användas om användningen av fällor inte ger önskat resultat. 
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