
Experimentera med placering av myggfällan
tills du uppnår bästa resultat.

Testa ett område för att se om det skulle vara en
bra plats för myggfällan genom att stå där en kort
tid och observera hur många myggor som dras till
dig. Kom ihåg att du är mycket mer attraherande
för en hungrig mygga än fällan, så om du bara lyck-
ades locka till dig någon enstaka mygga på den
tiden kan du inte förvänta dig att fällan ska attra-
hera hundratals. Om du däremot ser ett dussin
eller så är det antagligen en mycket bra plats. 

Slutligen kan fällans höjd över marken vara väldigt
avgörande. En del myggor vilar i gräset under
dagen, vilket talar för en lågt placerad fälla. Vindens
inverkan är dessutom mindre nära marken, vilket
ökar koncentrationen av CO2 -plymen och gör det
lättare för myggorna att följa den. Den optimala
höjden för fällan bör vara mellan 75 och 100 cm
från mark till enhetens ovansida.

Ha tålamod!
När du har placerat din fälla,  ge den tid att verka!
Myggor tenderar att föröka sig i cykler och det kan
ta upp till en eller ett par veckor innan du hittar
tidsramen då en grupp kommer fram ur sitt
förökningsområde och söker efter skydd och
näring.

Kom ihåg att blandningen av arter kan förändras
vartefter sommaren lider eller om vädret blir ovan-
ligt varmt eller kallt, blött eller torrt. Men för bästa
resultat ha myggfällan påslagen dygnet runt.

Sammanfattningsvis:
Dåliga platser för din myggfälla:

a. På en öppen eller solig plats.

b. På en blåsig plats.

c. Där den måste konkurrera med andra mål, 
som t.ex. människor eller djur.

Bra platser för din myggfälla:
a. I ett område med skog eller buskar skyddat 

från vinden.

b. Nära blommor eller andra växter med nektar.

c. Långt bort från andra CO2 källor.

d. Nära myggornas förökningsplatser.

I bilden nedan visas områden där det är lämpligt att
placera fällan och områden som inte är lämpliga.
Kom ihåg att fällan är platsspecifik och placeringen
är avgörande för framgångsrika resultat! 
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Konsten att fånga mygg 
Myggan-Din motståndare
Myggan har funnits på jorden i många miljoner år,
en tillräckligt lång tid för att dessa små otäcka plå-
goandar har utvecklat egenskapen att anpassa sig
till olika situationer och att effektivt hitta ett djur
eller en människa där de kan få tag på lite blod så
att de kan befrukta sina ägg. Myggorna har förskaf-
fat sig den tveksamma utmärkelsen ”jordens farli-
gaste varelser” på grund av de sjukdomar som de
sprider.

Ännu idag fortsätter entomologer som studerar
myggor att häpna över hur skickliga dessa små
plågoandar tycks vara på att undvika många av de
enkla fällor vi lägger ut för att fånga dem. På jor-
den finns flera hundra olika myggarter och var och
en av dessa har sin egen specialiserade ekologiska
nisch. De flesta arter söker upp däggdjur medan
andra söker sig till fåglar. Myggan som närmast
associeras med West Nile-viruset, Culex pipiens, är
en sådan fågelutnyttjare, vilket förklarar varför
döda kråkor är tidiga varningstecken på denna
sjukdom.

En annan artspecifik egenskap är var och när de
går till angrepp. En del arter gömmer sig för solen
i buskage under dagen och kommer fram på
kvällen för att söka efter en blodsmåltid medan
andra är aktiva under timmarna före gryningen.
Det finns så många variationer i beteendena hos
dessa olika arter, i vad som attraherar och avvisar
dem, att många böcker har skrivits … och kommer
att skrivas … av vetenskapsmän som vill förstå
dem för att kunna överlista dem.

Allt detta innebär att om du inte är en utbildad
entomolog och känner igen de arter som är aktiva
på din tomt blir det mycket svårt att veta exakt
vilken sorts mygga du kommer att ha att göra med.
Det finns dock en del beteenden som är gemensam-
ma för de flesta mygg och genom att känna till
dessa kan du placera fällan på bästa sätt.

Tillvägagångssätt
Myggfällan fungerar genom att använda de två mest
välkända mygglockmedlen: koldioxid (CO2) och
oktenol, men det kan hända att inte ens dessa två
fungerar lika bra med alla myggarter. Även om
mängden CO2 som fällan producerar är ungefär den
som en person producerar vid normal andning har
människor och djur många andra lockmedel, som
t.ex. svett, rörelse, form och infraröd strålning,
vilka alla gör att du är attraktivare än någon fälla vi
skulle kunna utveckla. Den största fördelen med
Mosquito Power Trap är att den tillräckligt väl
simulerar mänsklig andning, lukt och kroppsvärme
för att attrahera myggor till anordningen så att dess
fläkt kan suga in dem när de flyger tillräckligt nära.
Knepet med att fånga myggor är att maximera
denna fördel genom att noga välja den bästa platsen
att placera fällan på.

Av alla de kända lockmedlen är CO2 och oktenol de
mest allmänt erkända och mest använda av profes-
sionella entomologer för att fånga mygg. Många
forskare tror dock att myggor bara använder CO2 för
att hitta det allmänna området där en varmblodig
värd kan finnas och andra lockmedel för att sikta in
sig för det slutliga sticket. Många ämnen har testats
som “sista lockmedel” och några av dem har varit
lovande, bland annat ammoniak, köttbuljong, koles-
terol och till och med Limburger-ost! Överraskande
nog är till och med DEET (aktivt ämne i t ex myggs-
tift) ett bra mygglockmedel … det fungerar inte
genom att hålla dem borta, utan genom att förhin-
dra att de landar på din hud. Om du har DEET på
dig på en grillfest och personen som står bredvid
dig inte har det, gissa vad som händer!

En framstående forskare påstår sig ha god lycka
när han lägger svettiga strumpor på sina fällor. Man
har vetat i många år att svett är ett bra lockmedel
och de huvudsakliga aktiva beståndsdelarna i svett
är ammoniak och mjölksyra. Ingen har dock ännu
lyckats producera verkningsfull konstgjord svett
som attraherar myggor.

Om du själv vill pröva på att hitta på ytterligare
lockmedel att använda med fällan, kom ihåg två
saker: För det första, inte alla lockmedel fungerar
med alla arter. För det andra, använd bara mycket
små mängder, eftersom myggor är ytterst känsliga
för lukter. Regeln i det här fallet är att om lite är
bra så är antagligen mer dåligt.

Området
Placeringen av fällan är avgörande för ett lyckat
resultat! De två viktiga sakerna att tänka på när du
placerar fällan på tomten är källan och skyddet.

Källan är den plats varifrån myggorna kommer. Det
kan handla om en skogig eller sank plats på eller
utanför din tomt där myggorna kan föröka sig. Den
kan ligga upp till en halv kilometer bort; myggor
kan lätt flyga så långt för att hitta ett lovande
område.

Skyddet är de platser där myggor gömmer sig
under dagen, i skuggan och i närheten av blom-
mande växter som ger dem näring i form av nektar.
Täta lövverk har ytterligare en fördel på så sätt att
de håller luften still, så att CO2 har en chans att
ackumuleras och dra till sig fler myggor.

Regel nr. 1
Den första regeln vid placering av fällan är att plac-
era den där myggorna finns. Detta innebär att plac-
era den så nära skyddet du kan utan att ha den
helt omgiven av lövverket. En liten glänta i ett
skogs- eller buskageområde på avstånd från ditt
hus eller terrass skyddat från vinden skulle vara
idealisk. På inga villkor bör du placera fällan mitt
på gräsmattan eller intill terrassen, du kommer
antagligen inte att fånga en enda mygga.

Regel nr. 2
Den andra regeln är att placera fällan där CO2 med
vindens hjälp kan flöda mot källan. När myggorna
söker efter en blodsmåltid rör de sig mot vinden
attraherade av en plym med CO2 och myggfällan bör
därför ligga mot vindens riktning från förökn-
ingsplatsen(källan) sett.

Den idealiska platsen för fällan skulle vara en som
uppfyller båda ovanstående regler. På de flesta
tomter blir det dock inte ett självklart val att hitta
den bästa platsen. Om du måste välja mellan käl-
lan och skyddet, pröva först med skyddet.


