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 1. gasoldriven fångare
Funkar så här: Lockar till sig mygg/
knott genom att simulera en män-
niskas utandning, doft och värme. 
När insekterna kommer tillräckligt 
nära sugs de in – och torkas eller 
dränks inom ett dygn. Du fyller på  
gasol, lägger i ny tablett med octenol  
(som luktar människa) och rensar 
bort de döda insekterna. Maskinerna 
är tysta, luktfria och kan stå ute i regn 
och rusk. Kan minska myggbeståndet 
på tomten.
passar: För stora problem med 
skogsmygg och knott. Hjälper inte 
lika bra mot översvämningsmygg.
pris: 5 000–13 000 kronor.
att tänka på: Bör placeras ut några 
veckor innan du ska vistas på plat-
sen, helst i början av juni vid första 
kläckningen. Gasol är också ett 
fossilt bränsle som ökar växthusef-
fekten vid förbränning.

 2. eldriven myggfångare
Funkar så här: Lockar in mygg/knott  
med blinkande LED-lampor, UV-ljus,  
fladdrande textil, värme och i vissa 
fall människoliknande doft. När insek-
terna kommer nära maskinen sugs 
de in av en vakuumfläkt och landar i 
fångstpåsen eller fångstbaljan. Tyst 
och luktfri.
passar: Dig med måttliga myggpro-
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praktiska råd
klä dig ljust. Myggorna får ”ramp- 
feber” – de förstår att de syns 
på ljusa tyger, blir oroliga och 
kan glömma bort att sticka. Där- 
emot känner de sig trygga på 
mörkt tyg och suger blod i lugn 
och ro.
Myggnät vid sängen håller myg-
gen borta medan du sover.
Undvik att vistas i våtmarker, vid 
vattendrag, sjöar och dammar  
så långt det går – särskilt i 
skymningen.
håll gräset på tomten kort och ta 
bort så mycket som möjligt av 
snår och buskage.
Låt det inte stå vatten på tomten – 
töm tunnor, krukor, skottkärran 
och så vidare.
stora svärmar? Vet du att du 
kommer att attackeras av stora 
svärmar kan du förebygga klåda 
och svullnad med vanlig allergi-
medicin som innehåller antihis-
tamin som minskar reaktioner. 
Finns på apoteket.

Lindra klådan
kyl med kallt vatten. Stryk på al-
solsprit eller kylbalsam. En svag 
hydrokortisonsalva kan också 
hjälpa. Smula en magnecyl i vat-
ten och smörj över bettet.

husmorstips 
Vitlök sägs hålla myggen borta. 
Liksom lukten av beckolja. 
Prova också att gnida in huden 
med persilja.
plocka in buketter med lavendel 
och rosmarin.
Bränn björktickor, fuktig torv och 
ormbunkar på tomten.
Biten? Rör en sked salt i ett glas 
med varmt vatten; badda. Bak-
pulver/äppelcidervinäger utrört i 
vatten – eller potatismjöl/honung 
direkt på bettet – ska också 
lindra. Liksom att låta blöta gurk-
skivor torka över bettet.

blem med skogsmygg på mindre 
tomt. Har visat sig effektiv i stall och 
lador där det vistas djur.
pris: 1 000–3 000 kronor.
att tänka på: Fungerar bättre i södra 
Sverige än i norra där det är ljust 
senare på kvällen. Vissa mygg låter 
sig inte luras av dessa apparater – 
varför vet man ej.

 3. Lykta
Funkar så här: Med hjälp av doften 
krysantemum skrämmer den mygg 
i en zon på cirka 20 kvadratmeter 
i upp till tolv timmar. Drivs av gas-
patron och myggmedelmatta. Tyst, 
luktfri och bärbar.
passar: På verandan, utflykten, 
utanför husvagnen/tältet, i båten.
pris: 300–400 kronor.
att tänka på: Använd ej inomhus.

 4. Mobil myggskrämma
Funkar så här: Med hjälp av doften 
krysantemum skrämmer den mygg 
i en zon på cirka 20 kvadratmeter 
i upp till tolv timmar. Drivs av gas-
patron och myggmedelmatta. Tyst, 
luktfri och bärbar – ryms i fickan.
passar: På verandan, utflykten, 
jaktpasset, utanför husvagnen/tältet, 
i båten.
pris: 300–400 kronor.
att tänka på: Använd ej inomhus. Fun-
kar ej på joggingturen – du ”springer 
ifrån” doften som skrämmer myggen.

 5. eldriven värmeplatta
Funkar så här: Skrämmer mygg i en 
zon på 10–15 kvadratmeter. Tyst 
och luktfri.
passar: Inomhus.
pris: 100–200 kronor.
att tänka på: Finns för vanligt eluttag 
och för husvagn/husbil med 12 volt.  

 6. Minifångare
Funkar så här: LED-ljus produce-
rar ett blått ljus, vars spektrum 
attraherar myggen som dras in i 
fläkten och dör. Tyst och luktfri, inga 
kemiska ämnen behövs.
passar: I barnens rum.
pris: 100–200 kronor.
att tänka på: Fläkten stannar auto-
matiskt om man nuddar produkten.

 7. Myggmedel på hud
Medel med ämnet Deet som skräm-
mer myggen. Ej för barn under tre 
år. Kemikalien kom ut på marknaden 
1957 och gör att myggor blockeras 
från att känna lukten av komponen-
ter i människosvett.

 8. appar
Myggrapporten – hjälper dig att hålla 
koll på var det finns mycket mygg, 
och varna andra. För Iphone. Ladda 
ner via Appstore.
Q Mosquito – ska skrämma mygg 
med ljud på hög frekvens.

Mosquito Magnet 
independence. 
suger upp och 
dödar insekter 
inom 4 000 kvm 
från maskinen. 
9 790 kronor.

amplecta aMt. 
kan fånga insekter 
inom 1 500 kvm 
från maskinen. 
1 400 kronor.

thermacell 
lykta. två 
flugor i en 
smäll – 
lykta och 
myggskydd 
i ett. 379 
kronor.

thermacell mobil. Lätt 
att ta med sig. skapar 
en ”bubbla” på 20 kvm 
där myggen håller sig 
borta. 368 kronor.

MrMosquito. 
plugga i elutta-
get. 145 kronor, 
refill 75 kronor.

plug-a – myggen 
lockas av ett 
blått ljus och 
sugs in i en fläkt. 
159 kronor.




