
       

Sådan gør du, hvis du har mus i boligen: 

                                              

 

 

Det er efterår og nu begynder mus at søge inden døre. 

Musen har en enestående evne til at tvinge sig ind i vores boliger. Faktisk kræver det ikke mere end et hul på størrelse 

med en kuglepen, før musen kan klemme sig igennem. 

VAB anbefaler vores lejere følgende hvis der er problemer med mus boligen, og giver her et par tips til hvordan man bedst 

slipper af med mussene.   

• Sådan opdager du musen: 

Når du har mus i din bolig, har du sikkert allerede en god mistanke om det. Du har måske hørt lyde som om at       

der er nogle som kravler på loftet, i væggen eller under gulv?. I så fald kan det ofte være mus, der er på spil. 

Mus er af natur meget sky, så du ser dem oftest ikke direkte. De efterlader dog visse spor, der er tydelige.               

De mest almindelige spor er naturligvis ”ekskrementer”, eller at musen er begyndt at gnave i møbler eller 

ledningsnettet. 

• Sådan agerer du præventivt: 

Da mus kan komme ind i af selv de mindste sprækker, er det nødvendigt at disse lukkes, incl. lukning af åbninger 

ved ventilationskanaler. Har du kælderrum skal du sørge for at døre og vinduer er lukkede. Skal du åbne vinduer 

til udluftning m.v., bør du installere et fint trådnet, så der er lukket af bag det åbne vindue. 

Lad ikke fuglefoder flyde på jorden. 

 

• Sådan bekæmper du mus: 

Hvis musen først er inde i boligen, skal den bekæmpes, før den ødelægger isolering, ledninger mv., eller udgør 

en smittefare. 

Du bekæmper musen ved at: 

1. Opstille fælder. Musefælder er den bedste måde at fange mus på. Men det er ikke lige meget hvor du 

stiller dem, eller hvilken lokkemad du putter i fælderne. 

Husk at placere musefælderne de rigtige steder. Et godt sted at sætte fælder er i skabet under køkken- 

vasken. Har du mus et andet sted i din bolig, skal du sætte dem der. Husk de ikke skal være tilgænge-

lige for børn og hunde. 

Brug lokkemad, der lugter kraftigt (rosiner, spegepølse, Nutella, nødder mv. er god lokkemad til mus). 

Drop osten – den tørrer hurtigt ud og mister sin aroma. 

Brug hellere mange musefælder i få dage, end få fælder i mange dage. 

2. Ultralyd til bekæmpelse af mus i tagrum. Denne metode er billig, dog er der dog meninger omkring denne 

metode (eksperter siger den er virkningsløs, mens forbrugerne roser metoden). 

3. Undgå som udgangspunkt at bruge gift – særligt hvis der er andre dyr i boligen. 

 

• Kraftigt angreb af mus i boligen. 

Kontakt VAB for professionel hjælp. 

For at afdelingen betaler for professionel hjælp til bekæmpelse af mus, skal den konstaterede plage af mus i 

boligen betragtes som et væsentligt skadedyrsproblem. 

 
 
Claus Moesgaard 
teknisk direktør 

Vestsjællands Almene Boligselskab, Elmevej 4, 4450 Jyderup, Tlf.: 59 25 80 00, E-mail: vab@vab.dk 

mailto:vab@vab.dk

