
Bestyrelsens råd vedr. skægkræ. 
 
Skægkræ er meget svære at udrydde. Det kræver, at alle gør en kæmpe indsats. Ikke alene i denne 
forening, men i tilstødende foreninger, hvorfor det vil være noget nær umuligt helt at komme dem 
til livs. Derudover hvis man vil investere i at bruge kemikalier (gel), der kun kan bruges af 
professionelle, så skal man sikre sig, at de indeholder indoxacarb, som har vist at have et positivt 
resultat. 
 
Det kan man selv gøre: Køb et stort antal fælder for at finde ud af, hvor insekterne kom fra. 
Fælderne er også indikatorer for, hvor mange individer gæster vores lejlighed. Hver fælde dækker 
ca. 4 kvadratmeter. Brug dem også på badeværelset. De fanger de voksne individer, hvilket 
reducerer “the population”.  
  
Prøv i en periode at gøre rent hver dag; hver dag støvsuge og smide køkkenaffald ud. Vær særlig 
opmærksomme på køkkenskabe, reoler, bøger (støvsug dem alle). Skyld afløb med kogende vand, 
etc. Selv om man ikke kan udrydde dem for evigt, så skriver flere norske og engelske 
undersøgelser, at gift sammen med ekstra rengøring har en positiv effekt.  
  
Skægkræ kan lide stuetemperatur. Hvis man reducerer temperaturen i fx ens soveværelse under 
16 grader, så kan man også opleve en reducering. Eller over ca. 32 grader!! De kan heller ikke lide 
hurtige temperaturforskelle.  
 
Man skal for alt i verden undgå fugt! Derfor ingen gulvvask ved panelerne. Helst støvsugning - husk 
at smide støvsugerposen i skraldespanden. Man kan også bruge limtape med sirismel (det skal 
man ikke, hvis man har børn). Skægkræ er kannibaler, og derfor skal man lade de døde individer 
blive i fælden, så de øvrige artsfæller bliver fanget. Deres livscyklus er på ca. 7 år. Det tager dem 3 
år at blive voksne! Baby skægkræ er svære at se. 
 
Skægkræ er ikke farlige for mennesker, men ulækre. Hvis de vandrer i ens køkkenskabe, skal man 
smide alt ud. Man skal helst lukke alle madvarer i bøtter eller plastikposer. Man kan også finde 
skægkræ mellem ens duge og viskestykker. Derfor skal skabene støvsuges løbende. Just in case.  
  
Konklusion: For at reducere dette problem skal gift kombineres med ekstra meget rengøring. Ikke 
bare i en lejlighed, men i alle lejligheder. Hele foreningen samt de tilstødende foreninger skal 
behandles. Det er sådan set en umulig opgave. Derudover skal vi være opmærksomme på, hvad 
vores bagage bringer med sig, når vi er ude at rejse og når vi bestiller varer fra udlandet. 
Skægkræ lever i bedste velgående i papkasser, som man får med posten. 
 
 
Her er to artikler, som måske har interesse. 
https://www.fhi.no/en/op/ skadedyrveilederen/other- insects/long-tailed- silverfish/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC7142507/ 
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