Svartmyror
Det finns många olika arter av myror. En av de vanligaste är den svarta
trädgårdsmyran, ofta kallad svartmyra. Den bygger sina bon i jorden, ofta under
stenar eller plattor vid uteplatser.
Svartmyran livnär sig på sockerhaltig avföring som de mjölkar ur bladlöss. De äter
även växtsafter, pollen samt döda eller levande insekter.
Under våren när det är ont om föda utomhus söker sig svartmyrorna ibland in i
våra bostäder, i jakt på mat. För att undvika problem är det under våren viktigt att
hålla rent golv, bänkar och bord från matrester. Hittar myrorna mat bjuder de
snabbt in fler arbetsmyror.

Skador och problem
Svartmyran hör hemma i naturen där den har en viktig funktion. Problemen
uppstår när den i jakt på föda och vatten tar sig in i våra hus. Invasionen, som
vanligtvis pågår under våren kan upplevas irriterande och störande, men
svartmyror varken bits eller sprider sjukdomar.
Utomhus bygger myrorna ofta bon under altaner, terrasser och gångar. Det är
också här vi ser skadorna, främst i form av att myrorna underminerar bland annat
plattor, trappor och gångar.

Förebyggande åtgärder
Torka bort sött spill såsom socker, saft och läskedryck eller kaksmulor,
framför allt under våren.
Förvara attraktiva livsmedel i slutna behållare.
Töm soporna ofta.
Reparera vattenläckor och avlägsna fukt intill husgrunden.
Några dofter som svartmyror inte tycker om och håller dem på avstånd är
såpa, kanel, ättika, bakpulver, pepparmynta och renfana.
Täta håligheter vid dörrlister och i väggar.
Avlägsna eller trimma buskar intill huset som kan härbärgera bladlöss, där
samlas ofta svartmyror.
För att bli av med myrorna bör du lokalisera själva boet. Oftast är det
beläget under plattor, stenar och dylikt.
Om du misslyckas med att bli av med boet kan du placera ut myrdosor med
bete. Betet fraktas med hjälp av arbetarna till boet där drottningen
påverkas.

Bekämpning av Svartmyror

För att bli av med myrorna helt bör du försöka lokalisera själva boet. Om det inte
hjälper att ta bort boet kan du placera ut myrdosor eller myrmedel på platser där
du vet att myrorna passerar.

Ansvar
Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom
fastigheten ska kontakta hyresvärden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens
styrelse. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens
styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med
skadedjur och ohyra.
Äger du en villa eller ett hus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra
borta. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering, ofta är det
en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- eller hemförsäkring.

