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Så er hvepse- og myresæsonen så småt ved at være skudt 
i gang, og vi gør os klar til kommende måneders travlhed. 
Vi vil derfor benytte lejligheden til at forsyne dig med lidt 
information om de mest almindelige skadedyr i 
sommerperioden. 

Om Hvepse 
Vi får hvert år mange henvendelser fra børnehaver, 
vuggestuer og skoler, hvor hvepse og børn er kommet på 
tværs af hinanden. Hvepse er mere aggressive end bier, 
især i sensommeren hvor hvepseboerne efterhånden har 
vokset sig store. Heldigvis kan de med det rette udstyr 
bekæmpes hurtigt og effektivt. 

Vi har 7 forskellige hvepsearter her i danmark, og 
desværre kan de være til stor gene, hvis de vælger at 
bygge deres bo tæt på befærdede steder. 

Hvepsedronningen starter i maj/juni måned 
med at anlægge8-10 celler, og hun passer selv det første 
kuld, indtil disse nye hvepse kan indgå i driften af 
hvepseboet. Hvepseboet består af ganske tyndt 
papirsmateriale, som flere hvepse har gnavet af gamle 
brædder, og tygget sammen med spyt. Man kan faktisk 
både se og høre hvepse, når de sidder og rasper i 
gammelt træværk

Alle hvepseboer går til grunde i slutningen af 
sensommeren, hvor kun de nye dronninger overlever, og 
går i hi vinteren over. Næste år bygger disse så nye 
hvepseboer, og det hele starter forfra igen. 

Hvepse er mulige smittekilder da de er kødspisere og man 
ser tit hvepse der sidder på ådsler og i skralde spande og 
lignende, hvor de sidder og gnaver kød af til deres små 
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Vi har 15 års erfaring med 
bekæmpelse af skadedyr og 
kører ud i hele Nordsjælland og 
Storkøbenhavn. 

Vi lægger stor vægt på 
effektivitet, service og 
pålidelighed. Det betyder vi 
rykker hurtigt ud, og sørger for 
nem fakturering via mobile Pay, 
dankort, girokort.
Samtidig yder vi gratis 
rådgivning til alle kunder alle 
dage ml. 8:00-22:00, hvis de har 
spørgsmål. 

Vores bekæmpelsesmidler er 
alle godkendte og ufarlige for 
mennesker. 

Vi yder også tilfredshedsgaranti. 
Det betyder at vi garanterer 
hvepse bekæmpelsen virker 
indenfor 3 uger, ellers kommer 
vi igen uden beregning. 
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hvepselarver, på samme måde som fluer. Hvepse er dog 
også nyttedyr, idet de voksne hvepse henter mange larver, 
bladlus, fluer og forskellige andre skadelige insekter til 
deres små hvepselarver.

Om Myrer 
Den sorte havemyre (Lasius Niger) er ganske normal i 
haver, på veje og på gårdspladser, og her i Danmark er det 
den myre man oftest støder på i bygninger og omgivende 
arealer. 

Myrer findes meget ofte under sten eller fliser, men de kan 
også bo i rådne træstubbe eller i fugtskadet træ i husene. 
Et planshuse som er støbt direkte på jorden, kan nemt 
være hjemsøgt af myrer, da myrerne gerne slår sig ned i 
jorden, under selve betongulvet. Herfra trænger myrerne 
op i boligen via revner i betonpladen f.eks. ved rør 
gennemføringer, fodpaneler, osv. 

Myrer lever mest af søde væsker, og i naturen især af 
bladluse-ekskrementer, men de kan også ernære sig af 
forskellige smådyr, som de så overmander. Et 
myresamfund kan have rigtig mange medlemmer. Normalt 
er det fra 5-10.000 medlemmer. 

Arbejdermyrerne kan trave langt omkring når de leder efter 
føde. Hvis én af dem finder noget godt, kan den fortælle 
det videre til sine artsfæller. Snart er en lang karavane af 
myrer på vej hen til stedet. En gang om året kommer der 
sværme af flyve myrer fra havemyrernes boer. Det er de 
nye hunner, som skal finde et sted at starte deres egen 
koloni. 

Det mest effektive bekæmpelse af myrer er selvfølgelig, at 
ødelægge selve boet, men det er sjældent muligt da sorte 
havemyrer bor under bygningen, og man derved ikke kan 
nå ind til selve kernen i boet. Er myrerne indendørs er det 
dog muligt at lægge spærrebaner af bekæmpelsesmidler, 
som myrerne vil træde på, og slæbe med ned i boet. 

Vi håber du har fået lidt nyttig information om hvepse og 
myrer, ellers er du meget velkommen til at kontakte os for 
spørgsmål. Det gælder naturligvis også spørgsmål 
vedrørende andre skadedyr. 

Med venlig hilsen

Finn Rosenkilde / 48 24 60 30

Direktør, HvepseEksperten.dk ApS
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Priser for 2015,             
eksl. moms:

Servicebesøg 680 kr

Standard 
hvepsebekæmpels
e under 3m højde

680 kr. 

Standard 
myrerbekæmpelse, 
indendørs

1.500 kr. 


