
Sådan bekæmpes myrer i boligen 

Den sorte havemyre, som i virkeligheden er mere brun end sort, er den type myre, man oftest 

støder på i boligen, og det sker især ud på sommeren, når myrerne sværmer fra deres boer. Et 

myresamfund kan bestå af 5.000-10.000 myrer, og der er tre forskellige slags myrer: De 

vingede hanner og dronninger og de uvingede arbejdere. 

Hvis myrerne har deres bo udendørs, kan man bekæmpe dem ved at hælde kogende vand 

direkte ned i boet. Er boet lige ved husets sokkel, kan man i stedet bruge et vandingsmiddel 

med gift eller udlægge myrepudder for at forhindre myrerne i at rykke indenfor. 

Etplanshuse, der er støbt direkte på jorden, kan blive invaderet af myrer, der har deres boer 

under betongulvet og for eksempel trænger ind i boligen gennem revner og ved 

rørgennemføringer og fodpaneler. Myrerne kan også bo i isoleringsmaterialet mellem 

betongulvet og selve trægulvet.  

Den mest effektive måde at bekæmpe indendørs myrer på er altid at finde og ødelægge selve 

myreboet, men det er sjældent muligt, når myrerne bor under huset. Man kan måske se, hvor 

myrerne kommer frem, men selve boet kan være delt i flere afdelinger og befinde sig langt 

væk fra, hvor myrerne viser sig.  

Myrepudder kan bruges i bekæmpelsen, men myrerne lærer hurtigt at undgå det, og man skal 

være over dem hele tiden og blive ved med at pudre de steder, hvor de dukker op.  

En anden metode er at opstille myrelokkedåser, der indeholder forgiftet lokkemad. Man kan 

også få myregift på spraydåse, der kan bruges, hvor myrerne trænger ind. Den slags midler 

har ofte en langtidseffekt, men bør ikke bruges, hvor der opbevares eller forarbejdes fødevarer 

for eksempel i skabe og på køkkenborde. 

Det er ret almindeligt at have sorte havemyrer i huset, og det er heldigvis sjældent, at 

myrerne ødelægger noget. Myrerne kan være svære at komme helt til livs, og selvom man har 

fået bugt med dem et år, kan de sagtens dukke op igen.  

Arbejdermyrerne kommer langt omkring i deres jagt efter føde. Hvis en myre finder noget 

godt, tilkalder den sine artsfæller ved blandt andet at udlægge duftspor, og så kan der hurtigt 

være en hel myrekaravane på vej. God rengøring, hvor man fjerner krummer og andet, myrer 

kan spise, kan derfor være med til at holde problemet nede. 


