
 

Hur man gör sig av med en mullvad 

St Gallen, 15/09/2021. Trädgårdsentusiaster, jordbrukare och landskapsarkitekter har alla en gemensam fiende: 
mullvadar. Deras fula små kullar förstör idylliska trädgårdar, idrottsplatser och fält för odling av fodergräs. I de senare 
fallen är mullvadshögarna särskilt skadliga eftersom deras jord kan blandas med gräset vid klippning, vilket kan 
orsaka problem med ensilaget. Detta kan till och med leda till sjukdomar hos nötkreatur, får och hästar. Därför är 
det så viktigt att hålla mullvaden borta eller under kontroll, vilket är mest effektivt med mullvadsskrämmor eller 
mullvadsfällor. Men tänk på att det är olagligt att döda mullvadar i vissa regioner och det kan till och med leda till 
allvarliga straff! 

Kan jag döda en mullvad?  

Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom mullvadar i vissa länder är skyddade arter och det är förbjudet 
att döda dem enligt lag. Detta gäller till exempel i Tyskland, Österrike, Kroatien, Slovenien, Serbien och Finland. I 
andra regioner finns det dock andra regler som tillåter användning av fällor för att ta itu med mullvadsproblem. Det 
gäller bland annat Italien, Belgien, Ryssland, Bulgarien, Danmark, Nederländerna, Lettland, Litauen, Estland, 
Sverige och Storbritannien. I Schweiz får fällor endast användas om de dödar mullvaden snabbt och på ett humant 
sätt som förhindrar onödigt lidande. 

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på fällans kvalitet och se till att den är utformad just för att döda mullvadar. 

Den effektiva Mullvadsfällan SuperCat från SWISSINNO är idealisk för detta. Fällan är enkel att installera. Lokalisera 

tunneln och sätt ned fällan. Den fungerar i båda riktningarna och när den aktiveras dödar den dem snabbt och 

tillförlitligt, vilket minimerar allt lidande. SuperCat-fällan fungerar helt utan bete, så ingenting står i vägen för en 

flexibel och giftfri användning. Den är också förstahandsvalet vid kommersiell tillämpning av skadedjursbekämpning 

för att effektivt bekämpa mullvadar i trädgårdar, på gräsmattor och fält. 

Levande fällor rekommenderar inte för mullvadar  

Det kan låta motsägelsefullt att det av djurskyddsskäl är bättre att avliva än att fånga djuren levande. Att fånga 

mullvadar levande är dock inte rekommenderat och kräver rejäl ansträngning. De levande fällor som finns i handeln 

är smala plaströr som måste installeras i tunneln med stor försiktighet, och deras framgång är ganska låg. När 

mullvaden väl är inne i plaströret blir djurets päls våt av urin, de andas in fukt och svett, vilket snabbt kan leda till 

hypotermi. De infångade djuren utsätts också för en allvarlig stressnivå och överlever bara några timmar i fällorna. 

För användaren innebär detta att fällorna måste inspekteras var 3-4:e timme och sedan tas bort nattetid. Även om 

man lyckas, kvarstår frågan om vad man ska göra med det fångade djuret. Att släppa ut mullvadar på en annan 

egendom är endast tillåtet med ägarens samtycke. 

Driv effektivt bort mullvadar med hjälp av ljudvågor och vibrationer 

Om du vill bekämpa mullvadar utan att döda dem bör du välja en så tillförlitlig metod som möjligt. Hembyggen som 
nässelvatten, hundhår, malkulor, eteriska oljor, kattavföring, vitlök etcetera bör inte användas, eftersom de försöker 
driva bort mullvadar med starka lukter. Deras effektivitet är också mycket begränsad: mullvaden stänger de 
drabbade passagerna och gräver helt enkelt nya, och du måste upprepa behandlingen med huskurer och många 
av dem har liten eller ingen effekt alls på mullvaden. 

Ljudbaserade avskräckare som kan användas oavbrutet, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, är mycket 

effektivare. Den Solcellsdrivna Mullvadsskrämman från SWISSINNO är ett bra exempel på detta. Den fungerar inom 

en radie på ca 650 m² och avger ljudvågor och vibrationer var 40:e sekund som driver bort skadedjur som mullvadar 

och sorkar utan att orsaka skada. Den är 100 % säker för djur, även om den är mycket irriterande! Det integrerade 

uppladdningsbara batteriet och solpanelen gör att den fungerar helt självständigt och är aktiv dygnet runt. 

Mullvadsavvisare är också perfekt lämpade för förebyggande användning eftersom de inte har någon störande effekt 

på husdjur eller människor, och mullvadar undviker helt enkelt området helt och hållet. På så sätt kan du driva bort 

en mullvad på ett djurvänligt sätt för gott och utan att använda några gifter. 
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