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gallagher.eu/goodnature

GUIDE  
 

till att fånga råttor och möss

giftfri humanautomatisk
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WHY IS IT NECESSARY TO KILL RATS & MICE?
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THEY DAMAGE HOMES

Every year, rats and mice enter 20 million 
U.S. homes uninvited. They reproduce  
rapidly, and can cost thousands of dollars in 
damages and extermination costs. They can 
ruin equipment, spoil food and start fires by 
chewing on wires.

THEY CAN CARRY DISEASE

Rats and mice can carry diseases such as 
hantavirus, leptospirosis, bubonic plague 
and rat bite fever. They can host fleas and 
ticks that can carry lyme and other diseases.  

RODENT CONTROL METHODS

We believe that rats and mice deserve an 
instant and painless death. Sadly, some 
of the most common ways to kill rats and 
mice are incredibly cruel. Glue traps are a 
cruel way to end a rodent’s life and poisons 
result in a slow, painful death and exposes 
pets, other wildlife and children to the risk 
of harm. Every year vets treat thousands of 
pets for rodent poisoning.

We’ve trapped millions (seriously, millions) 
of rats and mice and the knowledge of what 
it takes to achieve success is highlighted in 
this guide.

RATS & MICE CAN...

• Damage your home or business

• Carry diseases

• Reproduce rapidly

• Cost you thousands of dollars

• Start fires by chewing through wires

• Contaminate food & countertops

VARFÖR ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT BEKÄMPA SKADEDJUR?

RÅTTOR OCH MÖSS...

• Skadar ditt hus och din trädgård

• Sprider sjukdomar

• Förökar sig mycket snabbt

•  Orsakar kostnader för tiotusentals 

kronor

•   Utgör en brandrisk eftersom de 

gnager sönder ledningar och kablar

•  Överför sjukdomar till maten och i 

köket

RÅTTOR OCH MÖSS ORSAKAR SKADOR 
PÅ HUSET OCH I TRÄDGÅRDEN
 
Råttor och möss gnager på kablar vilket kan leda 
till stora skador i ditt hus, och i värsta fall till och 
med orsaka bränder. De gnager också på möbler 
och balkar. Dessutom söker de hela tiden efter 
föda och de äter praktiskt taget allt.
 
Råttor och möss kan orsaka skador på flera 
sätt i trädgården, exempelvis genom att äta av 
grönsaker och frukt, och att gnaga på dörrar och 
sladdar. Dessutom skadar de gräsmattan genom 
att gräva hål och tunnlar alldeles under markytan.

 
DE SPRIDER INFEKTIONSSJUKDOMAR
 
Råttor och möss sprider sjukdomar via avföring, 
urin och saliv. Smittan överförs genom kontakt. 
Råttor och möss kan överföra patogener som 

orsakar sjukdomar såsom salmonella, Weils 
sjukdom eller leptospiros, tuberkulos och flera 
andra infektionssjukdomar. 

OLIKA BEKÄMPNINGSSÄTT
 
Goodnatures mission är att behålla den naturliga 
balansen, och tyvärr är det därför nödvändigt 
att bekämpa råttor och möss. Det finns många 
bekämpningsmedel och fällor som gör att djuren 
går en långsam och plågsam död till mötes. Och 
vid användning av bekämpningsmedel finns 
det dessutom en risk att husdjur eller andra 
djur skadas eller dör. Goodnatures lösning 
däremot, är giftfri och så skonsam som möjligt. 
Goodnature har fångat miljoner råttor och möss 
i hela världen och vi delar gärna med oss av våra 
kunskaper. Därför har vi sammanställt denna 
informationsskrift.
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TIPS FÖR BEKÄMPNING

TIPS FÖR BEKÄMPNING

NEOFOBI – FOBI FÖR ALLT SOM ÄR 
NYTT 

Råttor är neofoba. Det betyder att de är 
rädda för nya föremål i omgivningen och 
för det som de aldrig ätit tidigare. Det är en 
överlevnadsmekanism som gör råttan mycket 
framgångsrik under många olika omständigheter. 
Eftersom råttor är så misstänksamma mot 
förändringar i omgivningen är det svårt att locka 
dem i fällan. Därför krävs det tålamod och ett 
smart tillvägagångsätt. Här ger vi dig några tips.

VISSTE DU ATT? 

Råttor luktar på varandra för att ta reda på vad 
för slags föda som finns i närheten och om den 
är säker.

TA BORT ANDRA FÖDOKÄLLOR 

Det är viktigt att känna till på vilken plats råttorna 
och mössen äter. Den föda som finns där är en 
konkurrent till Goodnatures lockbete. Ta bort så 
mycket som möjligt av denna födokälla. Tänk dig 
att du har råttor i hönsgården. Då är det viktigt 
att lägga undan allt överblivet foder i en försluten 
tunna. Chansen att råttor och möss äter något 
nytt och okänt är större om de är hungriga.

ANVÄND EN KAMERA 

Ingen situation är den andra lik och om du 
använder en kamera är det lättare att få en 
överblick över situationen. 

LOCKA FÖRST 

Eftersom råttor är neofoba rekommenderar vi att 
sprida ut lockbetet nära och omkring fällan så att 
råttorna kan vänja sig vid den nya maten. När de 
har vant sig vid den nya födan ökar sannolikheten 
att de hittar lockbetet i fällan och känner sig 
trygga att äta av det.

SNIFF SNIFF
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HUR LOCKAR MAN DEM?

1. SPRID UT LOCKBETET 

Ta reda på var råttorna eller mössen har sitt gömsle 
och sprid ut små mängder lockbete vid öppningen. 
Det gör att de vänjer sig vid födan i fällan.

Rodent Detector 
Cards Rodent 
Detector kort 

Artikelnummer  483025 
Våra Rodent Detector kort 
hjälper dig att tänka som en 
råtta. För att vara en framgångsrik fångare är
det viktigt att du bedömer, inte gissar, var du ska placera 
din A24-fälla. Detektorkorten visar var råttor och möss i ditt 
område känner sig säkra att äta. Det är den platsen du
behöver för att installera din fälla, även om den kan vara 
någon annanstans än där du har sett eller hört dem.
Korten innehåller vår långa long-life beten för råttor och 
möss, vilket tester visar att de tycker är väldigt läckra. 
Genom att kolla in bitmarkerna på korten efter några nätter 
vet du var dina skadedjur äter och exakt var du ska placera 
din fälla.

Rat & Mouse Lure 
Pouch 

Artikelnummer  755015 
(10) / 083312 (1) 
Goodnature® Rat & Mouse 
Lure är långlivad, giftfri och 
smakar och luktar choklad. Det 
är så attraktivt för råttor att 24 av 24 väljer det som sin sista 
måltid. Eftersom alla våra lockar är giftfria är de säkra för 
dig, dina husdjur och djurliv. Det är vetenskapligt framtaget 
för långvarig attraktion i alla miljöer. Betet kan användas 
för att förfodra området runt din fälla, för att uppmuntra 
gnagare mot fällan.
Förpackning: 200 g

3. SLUTA LÄGGA UT LOCKBETET 

Sluta mata så att den enda platsen där de kan 
hitta födan är i fällan.

2. UPPREPA I FEM DAGAR 

Upprepa detta i fem dagar. Det gör att de börjar 
föredra den nya födan och det stärker det 
repetitiva beteendet.

Alla andra födokällor konkurrerar med 
Goodnature-fällan!

giftfri
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ANVÄND ETT ANNAT LOCKBETE

GE DEM NÅGOT DE TYCKER OM 

Om du vet vad råttorna och mössen tycker om 
att äta, exempelvis hundmat eller hönsfoder kan 
du försöka tillverka ett eget lockbete. Det har 
troligtvis kortare hållbarhet, och därför är det bäst 
att byta ut det efter några dagar.

JORDNÖTSSMÖR 

Jordnötssmör är ett populärt lockbete och ofta 
fungerar det bra. Men även i detta fall är det bara 
effektivt i två dygn, det blir nämligen snabbt dåligt. 
Så glöm inte att gillra fällan med nytt jordnötssmör 
varannan dag.

Om råttorna och mössen inte längre 
äter av lockbetet kan du byta ut det och 
experimentera med egna lockbeten.

LÄGET, LÄGET, LÄGET

Täckt, dolt och säkert 
 

Öppet, osäkert och 
konkurrens om födan

Garage

Köksskåp

Plank

Öppen plats

Frukt-  
eller nötträdTrädgård

Trädstam

Hundmat

Staplat 
trä

Skjul 

Komposten

Tak

Krypgrund

Påfyllningsbar 
lockmedelshållare för eget 
lockbete 

Artikelnummer  081936 
Hållare som du kan fylla med ett eget 
lockbete, passar Goodnature A24.
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FÅNGA MÖSS

FÅNGA MÖSS  

LÄTTARE ÄN ATT FÅNGA RÅTTOR 

Husmusen är en nyfiken och finurlig gnagare. Den 
är visserligen lättare att fånga än råttan men den 
förökar sig mycket snabbare. Så de har hunnit 
föröka sig redan innan du märker att du har möss 
i huset. 

Husmusen återfinns oftast i köket eller alldeles 
nära födokällan. De bygger sitt bo på vinden eller 
ovanför innertaket där det är varmare, för musen 
tycker inte om kyla.

LOCKA 

Även vid möss rekommenderar vi att sprida 
lockbetet kring och i närheten av fällan så att 
mössen kan vänja sig vid den nya födan. När de har 
vant sig vid den nya födan ökar sannolikheten att 
de hittar lockbetet i fällan och känner sig trygga 
att äta av det. 
 

SÄTT UT FLERA FÄLLOR 

Eftersom det i regel finns fler möss rekommenderar 
vi att sätta ut fler fällor. 
 

SLUTA INTE ATT FÅNGA DEM

Sluta aldrig, för det finns alltid fler möss än du tror, 
och även om du har fångat den sista just nu, så 
kommer det fler och då är fällan redan gillrad. 

ANVÄND EN KAMERA 

Ingen situation är den andra lik och om du 
använder en kamera är det lättare att få en 
överblick över situationen. 

VISSTE DU ATT?

I motsats till vad många tror är möss inte så 
förtjusta i ost. De äter hellre säd, choklad, frö, 
katt- och hundmat eller frukt. 
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VANLIGA ARTER AV RÅTTOR OCH MÖSS

RÅTTOR 

Brunråtta (även kallad kloakråtta, vandrarråtta, 
stadsråtta eller kort och gott råtta) 
(Rattus norvegicus) 
 
Brunråttan är större än de flesta andra arter av 
råttor, den har en längd på 22–30 cm (utan svans). 
Den kan nå en vikt på ungefär 500 gram. Den är 
allätare och äter även småfåglar och ägg, men 
också växter.

Black Rat (a.k.a. Roof Rat) Svartråtta (även kallad 
takråtta, skeppsråtta, hamnråtta och pestråtta)
 (Rattus rattus) 
 
Denna råtta är mörkare än brunråttan, och har en 
längd på 14–23 cm (utan svans).  Den väger lite 
mindre än brunråttan, ungefär 250 gram. Trots 
namnet svartråtta, kan den också ha en ljusare 
päls. Pälsen är ofta ruggig. Svartråttan är allätare 
och äter säd, frukt, växter, insekter och smådjur 
såsom fåglar. Den är särskilt förtjust i hund- och 
kattmat.

 
MÖSS 

Husmus  (Mus musculus) 
 
Husmusen har en mjuk, brungrå päls och har stora 
öron och ögon. Den är ungefär 7–10 cm lång (utan 
svans) och väger ungefär 10–45 gram. Det är en 
riktig allätare.  Husmusen är nyfiken och finurlig 
men den är också lättare att fånga än råttan.

 



8

EN FULLSTÄNDIG LÖSNING 
 
Goodnature® Rått & Mus Fälla dödar automatiskt 
24 råttor eller möss - efter varandra innan du 
behöver byta ut gasbehållaren.
Den levereras med en Digital Strike Counter som 
låter dig veta hur många råttor eller möss som har 
dödats. När räknaren når 24, vet du att
det är dags att byta ut gasbehållaren.
Lockbetet är dessutom giftfritt och alltså ofarligt 
för andra djur. Ett säkert sätt att bekämpa 
skadedjur. Gå in på vår webbplats gallagher.eu/
goodnature om du vill du veta mer om Goodnature 
eller be våra återförsäljare om mer information.

 

A24 RÅTT & MUS FÄLLA MED COUNTER

giftfri

automatisk

human
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SÅ HÄR FUNGERAR DET

ALLT BÖRJAR MED ATT SNIFFA 
 
Våra fällor skiljer sig från alla andra fällor på 
marknaden. Vår fälla använder kolsyrepatroner 
vilket gör att fällan återställs automatiskt. Råttan 
eller musen lockas av lockbetet och sticker 
in huvudet i fällan på undersidan och vidrör 
avtryckaren. Detta aktiverar fällan och djuret 
dör. Några sekunder senare återställs fällan 
automatiskt och den kan då aktiveras igen. Fällan 
kan aktiveras upp till 24 gånger, sedan måste du 
byta patronen.

 

SNIFF SNIFF 
Riktat lockmedel som 
håller länge lockar 
gnagare i fällan.

SMACK 
Gnagaren flyttar på 
avtryckaren för att komma 
åt lockbetet och aktiverar 
fällan.

AUTOMATISK 
ÅTERSTÄLLNING 
Fällan töms och återställs 
omedelbart när den 
dödat skadedjuret på 
ett skonsamt sätt enligt 
definitionerna för klass A.

SNIFF SNIFF 
Lockmedlet håller länge 
och fortsätter att locka 
gnagare och begränsar 
skadedjursbeståndet.

ASÄTARE 
Olika asätare kalasar på det 
döda djuret under fällan.

SÄKER FÅNGST 
 
Goodnature har låtit fällan genomgå många och 
omfattande test för att säkerställa att fällan alltid 
aktiveras när den ska. Så snart en råtta eller mus 
sticker in huvudet ska fällan aktiveras, djuret ska 
inte lida, och eftersom det inte finns något gift är 
fällan mycket skonsam. Dessutom finns det ingen 
risk att andra djur eller husdjur som äter upp 

råttan eller musen skadas av giftet. 

A24 RÅTT & MUS FÄLLA MED COUNTER

Har du fler frågor om hur fällan 
fungerar? Gå in på vår webbplats 
www.gallagher.eu/goodnature
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CO2-kapsel 

Artikelnummer   725056 (30) / 745603 (1) 
CO2-kapseln är det som driver din fälla, vilket gör att den automatiskt 
kan återställa och döda 24 råttor eller möss innan den behöver bytas 
ut. För att maximera livslängden på din fälla rekommenderar vi att du 
använder Goodnature® CO2-kapslar.

Digital räknare Goodnature A24 

Artikelnummer   745696   
Det digitala fångsträkneverket räknar antalet gånger som fällan 
aktiveras. När räkneverket visar 24 är det dags att byta kolsyrepatron. 
Det kompakta och smarta räkneverket är enkelt att skjuta på A24-
fällans kolsyrepatron.

Rodent Detector Cards Rodent Detector kort 

Artikelnummer  483025 
Våra Rodent Detector kort hjälper dig att tänka som en råtta. För 
att vara en framgångsrik fångare är det viktigt att du bedömer, inte 
gissar, var du ska placera din A24-fälla. Detektorkorten visar var 
råttor och möss i ditt område känner sig säkra att äta. Det är den 
platsen du behöver för att installera din fälla, även om den kan vara 
någon annanstans än där du har sett eller hört dem. Korten innehåller 
vår långa long-life beten för råttor och möss, vilket tester visar att 
de tycker är väldigt läckra. Genom att kolla in bitmarkerna på korten 
efter några nätter vet du var dina skadedjur äter och exakt var du ska 
placera din fälla.

Påfyllnings behållar 1 år   

Artikelnummer  750850 

• 2x CO2 Kapsel
• 2x Automatic Lure Pump (ALP)
• 1x Rodent Detector Kort

Rat & Mouse Lure Pouch 

Artikelnummer  755015 (10) / 083312 (1) 
Goodnature® Rat & Mouse Lure är långlivad, giftfri och smakar och 
luktar choklad. Det är så attraktivt för råttor att 24 av 24 väljer det 
som sin sista måltid. Eftersom alla våra lockar är giftfria är de säkra 
för dig, dina husdjur och djurliv. Det är vetenskapligt framtaget för 
långvarig attraktion i alla miljöer. Betet kan användas för att förfodra 
området runt din fälla, för att uppmuntra gnagare mot fällan.
Förpackning: 200 g

giftfri
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A24 Rått & Mus Fälla med Counter   

Artikelnummer  758641 
Goodnature® Rått & Mus Fälla dödar automatiskt 24 
råttor eller möss - efter varandra innan du behöver byta ut 
gasbehållaren. Den levereras med en Digital Strike Counter 
som låter dig veta hur många råttor eller möss som har 
dödats. När räknaren når 24, vet du att det är dags att byta 
ut gasbehållaren. Fällan kommer med ett fäste som enkelt 
kan fästas på en trädstam eller en trästolpe i din trädgård. 
Om ditt gnagarproblem är inomhus, eller om du lättare vill 
flytta runt fällan, kan du lägga till ett Trap Stand till din 
beställning.

Blocker för A24 

Artikelnummer  483018 
Vi har designat vår A24-fälla för att endast rikta in sig mot 
specifika skadedjur. Chansen att fånga allt du vill skydda är 
mycket liten.
Även om Blocker för A24 inte är en nödvändighet, eftersom 
vissa djur kan vara nyfikna, är det ett extra skydd du kan ha 
för att vara helt säker.
Om du har mycket små husdjur som är fria att vandra i 
närheten av fällan, rekommenderar vi att du lägger till 
Blocker för A24.
Tillverkad av 100% återvunnen plast.

Automatic Lure Pump 

Artikelnummer  758702 
Goodnature® Automatic Lure Pump är utformad för att göra 
det lättare att hålla råttor under konstant kontroll.
Pumpen är ett setup-and-forget system, vilket minskar 
antalet gånger du behöver kontrollera din fälla till bara två 
gånger om året. När den har installerats och aktiverats fyller 
pumpen på din fälla med chokladbete automatiskt under sex 
månader. Genom att säkerställa att din fälla hela tiden har 
påfyllt bete ökar effektiviteten.

A24 Trap stand 

Artikelnummer  725643 
Goodnature® A24 Trap Stand är bra för när ditt 
gnagarproblem är inomhus eller om du behöver flytta din 
fälla runt för att rikta in dig mot flera platser. 
Den är perfekt när du inte har ett träd, stolpe eller ett 
väggutrymme att fästa fällan i. Du kan fästa fällan i 
trädgårdar, tak, skjul eller under din diskbänk.

giftfri
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