
 

Prisvindende musefælder, der både er effektive og i overensstemmelse med dyrerettighederne 

St Gallen, 23. februar 2021. Hvis mus begynder at formere sig i huset, kræver det øjeblikkelig kontrol, da gnavere kan forårsage omfattende 

skader og endda skade vores helbred. Flere og flere lægger stor vægt på at skåne dyr for unødig lidelse, så de søger effektive løsninger, 

der er i overensstemmelse med dyrerettighederne. Kvalitetsfirmaet fra Schweiz, SWISSINNO, har nogle vigtige nyheder i denne 

henseende. 

Virksomheden blev for nylig tildelt miljømærket "Blue Angel" for to innovative og effektive produkter til bekæmpelse af mus. Disse produkter 

er ”PRO SuperCat” musefælde og ”No See No Touch” musefælde. Begge bestod alle tests og fik derfor miljømærket. Det er en velfortjent 

ære takket være mange års engagement i skadedyrsbekæmpelsessystemer, der overholder dyrerettighederne. 

Naturlig kontrol af mus uden gift 

Hvis du vil fange mus eller bekæmpe en museplage hurtigt og effektivt, mens du overholder dyrerettighederne, har du ikke brug for giftige 

kemikalier eller billige musefælder, men snarere produkter af høj kvalitet, der er blevet grundigt testet og verificeret. SWISSINNO 

musefælder er den bedste løsning i denne henseende, netop fordi kravene er steget i de senere år. Det er ikke længere kun et spørgsmål 

om at dræbe dyret, men også om at gøre det på den mest effektive og miljøbevidste måde, mens det overholder dyrerettighederne. Ikke 

alle musefælder opfylder disse krav overbevisende, hvorfor det tilrådes at være opmærksom på både de etiske forhold og den tilbudte 

kvalitet, når man vælger produkter. 

Derfor er produkter, der er blevet tildelt mærker som "Blue Angel", en interessant mulighed. Miljømærket fra den tyske forbundsregering 

garanterer, at tildelte produkter skal opfylde de strenge krav med hensyn til brug, sundhed og miljøegenskaber. I tilfælde af musefælder skal 

kriterier som effekt, overholdelse af dyrerettighederne (tid, der kræves til aflivningsprocessen) og god ydeevne, overvejes. Niveauet for 

ydeevne er angivet med procentdelen af mus tiltrukket inden for maksimalt syv dage. For at modtage et mærke som "Blue Angel" skal 

vigtige kriterier være opfyldt. 

Musefælder, der overholder dyrerettighederne: PRO SuperCat og No See No Touch 

Både ”PRO SuperCat” og ”No See No Touch” er musefælder, der er overbevisende med hensyn til deres effektivitet, samtidig med at de 

muliggør gnaverkontrol, der respekterer dyrs rettigheder. PRO SuperCat er baseret på et patenteret "let fangstsystem", og den optimerede 

effektivitet af dens slagkraft forhindrer fejl fangster. Hovedfokus for ”No See No Touch” musefælde er evnen til at slippe af med mus uden 

nogensinde at skulle se dem. Musen lokkes i fælden, hvor den dræbes pålideligt uden at du ser noget af den. Med begge musefælder kan 

musene bortskaffes ved et tryk på en knap. Dette eliminerer behovet for direkte hudkontakt. 

Begge de nævnte fælder bruger en naturlig lokkemad, der tiltrækker dyrene og er et miljøvenligt alternativ til andet lokkemad. Dette er en 

anden fordel, der sikrer et miljøbevidst og bæredygtig brug af musefælderne. I begge tilfælde er fælderne ideelle til alle, der lider af en 

museangreb og søger en effektiv løsning til bekæmpelse af dyrene på en artsmæssig måde og uden unødig lidelse. 

SWISSINNO fortsætter med at sætte standarder for fremtiden 

”Blue Angel” er ikke den første pris for det innovative firma, SWISSINNO, og det vil ikke være den sidste. Desuden lægges der stor vægt på 

ikke blot at overholde gældende standarder, men også at sætte nye standarder. Med SWISSINNO vil skadedyrsbekæmpelse fortsat være 

betydeligt mere effektiv, miljøvenligt og i overensstemmelse med dyrerettigheder. Ifølge mottoet i virksomhed: "Vi beskytter det, du elsker". 

 


