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Problem med vägglöss minskar
Mycket i vår tillvaro har påverkats under pandemin – även när det kommer
till vägglöss har det visat sig. Antalet fall minskade kraftigt förra året och
trenden håller i sig.
Problem med vägglöss har ökat stadigt för varje år fram till pandemin men år
2020 upplevde Nomor ett kraftigt trendbrott. Från att det tidigare kommit in
ca 24 000 årliga anmälningar kom det förra året endast in drygt 18 000 st.
– En en stor anledning till att vägglusangrepp ökat i omfattning de senaste
årtiondena är att vi reser mer än förr, säger Nomors skadedjursexpert Johan

Peterson.
– Under pandemin har vi hållit oss hemma mer än någonsin och därmed har
risken för spridning av vägglöss minskat vilket tros vara en förklaring till
trendbrottet, fortsätter Johan Peterson.
Trenden håller i sig
Antal anmälningar som kommit in hittills i år ligger i linje med förra året så
trenden ser ut att hålla i sig. Hur lättade reserestriktioner kommer att påverka
vägglössens framfart i Sverige framöver är för tidigt att säga men det kan
mycket väl bli att vi får se en uppgång igen.
En annan förklaring till trendbrottet kan också vara att drabbade hushåll
avvaktar med att anmäla på grund av rädsla för att smittas av covid-19. Det
kan också göra att antalet anmälningar ökar i takt med att restriktionerna
lättar och folk blir vaccinerade.
– Vi håller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer när vi besöker
våra kunder och eftersom det är lättare att bekämpa vägglöss ju tidigare de
upptäcks så uppmanar vi folk att inte skjuta upp det i onödan, avslutar Johan
Peterson.
Så undviker du vägglöss
Detta kan du själv göra för att undvika vägglöss under och efter resa:
•
•
•

•

•

Ställ bagaget i badrummet i hotellrummet medan du letar efter
spår av vägglöss.
Undersök madrassens sömmar och andra närliggande skrymslen
efter små svarta fläckar från vägglössens spillning.
Titta under sängen om du kommer åt. Hittar du en vägglus, ta ett
foto, visa för hotellpersonalen och be om att omgående få byta
rum.
Lägg aldrig väskan på eller under hotellsängen. Placera den
istället högt upp och långt borta från sängen, det gäller även
skor.
Packa inte upp kläder ur resväskan när du bor på hotell. Kläder
som du använt lägger du tillbaka i väskan (gärna i en försluten

•

•

plastpåse). Sprid dem inte i rummet.
Tvätta genast kläder du haft med dig på resan när du kommer
hem. Alla textilier som tål det bör tvättas i 60°C. Torktumla dem
sedan och/eller använd torkskåp. Det som inte kan tvättas kan
läggas i en plastpåse i frysen.
Ta aldrig in en resväska i ditt sovrum efter en resa. Placera den
utomhus alternativt förvara den i en plastsäck i din bostad.

Nomor är ett ledande tjänsteföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet
och miljö i Sverige. Vi finns representerade med åtta regionkontor och
tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra
huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell,
kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även
etablerade i Norge.
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