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Svart jordmaur (”Sukkermaur”)
Denne maurtypen kan vi finne 
inne i hus på jakt etter mat. Den 
er svært glad i søt mat, og hvis 
en slik kilde først er funnet vil 
maurene legge ut  luktspor slik at 
store mengder maur strømmer mot 
matfatet. 
Svart jordmaur har reir i jord, 
sand eller råtten treverk ute. 
Innganen til reiret er ofte under 
en stein eller helle. Ettersom svart jordmaur liker å 
ha det varmt, vil den gjerne slå seg ned innendørs. 
I motsetning til stokkmauren vil svart jordmaur ikke 
gnage i frisk trevirke. Den søker å slå seg ned 
i  myke bygningsmaterialer som råteskadet tre og 
isoporisolasjon. 

Bekjempning av svart jordmaur er mest effektiv hvis 
man bekjemper mauren der den har sitt reir. Hvis 
reiret/reirene finnes, og bekjempes opphører også 
eventuelle problemer inn.

Bruk Pulver Mot Maur enten strødd eller vannet ut, 
og la stoffet virke der mauren befinner seg. Er det 
maur inne brukes Spray Mot Maur eller Effekt Mot 
Maur. Sprøyt på maurstien(e), samt der man ser at 
mauren kommer inn.

Midler Mot Maur

Produsent:

Vår maurprodukter er, som våre øvrige produk-
ter, organisk fremstilt. Det vil  si at vi benytter 
naturens egne “råvarer” til fremstilling av skade-
dyrsmidler og plantevermidler. Du som bruker 
får effektive produkter som i tillegg ikke tilfører 
omgivelsene kjemisk gifter. 
Trygt for deg, godt for miljøet!

Hurtigvirkende



De fleste av oss har ved en eller flere anledninger 
vært i kontakt med eller opplevd maur. I Norge 
finnes det mange maurtyper, og felles for de 
fleste er at de ikke er skadelige for mennesker, 
men kan gjøre skade på bygninger/hus. Det 
største problemet er nok likevel at man finner det 
uappetittlig og til sjenanse med maur krypende 
”alle steder”.

For å bekjempe maur kan det være en fordel å vite litt 
om de mest vanlige maurtypene i Norge, og hva som 
kjennetegner disse typene.

Den bekjempelsen vi ønsker å gjøre som 
privatpersoner er som regel annerledes enn det 
skadedyrsfirma utfører, og derfor vil informasjonen 
i denne folderen begrense seg til hobbybruk.

Stokkmaur
Stokkmauren kjennetegnes ved et 
sort hode, og en rød/brun kropp 
Stokkmaur er en maurtype som 
finnes over hele landet, og denne 
maurtypen kan gjøre skade på 
bygninger. Skaden oppstår 
i forbindelse med maurens arbeid 
for å lage reir, ved at den graver 
i tre eller isolasjonsmateriale. 
Stokkmauren er svært varmekjær, og av den grunn 
søker den til de steder i huset hvor varmen finnes, 
bad, kjøkken og lignende. Gulv med varmekabler er 
godt egnet for reir. 
Stokkmauren spiser ikke trevirke, men graver det 
ut for å lage reir. Ved synlige (små) hauger med 
fin sagflis er det med stor sannsynlighet gravende 
stokkmaur. 

Det kan være vanskelig med en effektiv bekjempelse 
av stokkmaur, men som med all maurbekjempelse 
er det viktig å finne reiret/reirene. Hvis det finnes reir 
utendørs i nærheten av huset som kilde for maur som 
kommer inn, bør dette/disse bekjempes også

For å bekjempe stokkmaur bør en bruke Felle Mot 
Maur, eller Pulver Mot Maur. Pulver Mot Maur kan 
strøs ut, eller vannes ut. 

Rød Skogsmaur
Rød skogsmaur har de fleste 
sett som har vært på tur i skog 
og mark. Mange har nok også 
plukket i maurtuen der denne er 
synlig ettersom det ofte er store 
ansamlinger med maur i tuen. 
Kanskje flere hundre tusen maur.
Rød skogsmaur er aggressiv. 
Dette merker vi gjerne ved at de 
biter og spruter maursyre. 
De fleste har vel opplevd svie og kløe etter kontakt 
med skogsmaur.
Rød skogsmaur bor i tuer laget av barnåler og annet 
organisk materiale, samlet i en haug. Tuen er både 
over og under bakkenivå. I sine naturlige omgivelser 
er skogsmauren et nyttedyr, blant annet gjennom å 
spre frø, samt at den også er viktig næring for fugler.

Rød skogsmaur vil normalt ikke gjøre skade på 
mennesker eller hus, men dersom de etablerer seg 
inne kan reirmateriale som taes med inn forårsake 
fuktproblemer.

Dersom skogsmauren etablerer seg inne bør man 
søke å fjerne den. Det er viktig også å stoppe 
tilgangen av nye maur, og dersom maurtuen er nært 
huset bør tuen bekjempes. 

Til bekjempelse av maurtue brukes Pulver Mot 
Maur som blandes i vann og helles der tuen 
befinner seg. Sørg for at også den delen av tuen 
som er under jordflaten bekjempes.




