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Den vanliga silverfisken är en vinglös, ljusskygg och silverglänsande så kallad fjällborstsvans som kan bli upp till 12 mm 

lång. De är normalt helt harmlösa gäster i huset som klarar sig bra på de smulor som finns tillgängliga även i de mest 

välordnade hem.  

Silverfisken är vanlig i skafferier och badrum där den kommer fram om natten. De föredrar att hålla till i kök och 

våtutrymmen eftersom de gärna vill ha hög luftfuktighet och tillgång till vatten. Silverfisken kommer inte upp från 

avloppet som många tror, utan gömmer sig i sprickor och springor i våra hus. 

Silverfisken lever av stärkelse- och sockerhaltiga varor såsom mjöl och bröd, men kan även leva på kött. Eftersom 

silverfisken även kan livnära sig på papper, såsom böcker och tapeter, anses den vara en skadegörare på t ex muséer 

och i arkiv. 

Arten kommer ursprungligen från Nordamerika och 

Karibien, men har spridit sig till Europa på grund av 

människan.  

Den långsprötade silverfisken har tre långa spröt som 

sticker ut från änden. Den lever på samma sätt som den 

vanliga silverfisken, men vistas däremot gärna i torra 

utrymmen. 

Ugnssmygen liknar till det yttre vanlig silverfisk men 

föredrar att leva i en varmare miljö uppåt 37
o
C och trivs 

därför i t ex restaurangkök och bagerier. Den klarar även 

av att leva i torra miljöer. 

 

Eftersom silverfiskar kan livnära sig på så många olika material i våra bostäder så kan det också vara svårt att förebygga 

mot dem. Här nedan följer några tips på vad du kan tänka på. 

Höra av dig till ditt skadedjursbolag för att få silverfiskfällor 

skickade till dig som läggs ut där silverfiskarna normalt rör 

sig.  

Ett husmorsknep är att rulla ihop en tidning och lägga i 

stråken där silverfiskarna rör sig. Tidningen kommer då 

utgöra ett utmärkt gömställe för silverfiskarna. Efter en tid 

slängs sedan tidningen – som då förhoppningsvis är full 

med silverfiskar. 

Det enklaste är att hålla så rent och torrt som möjligt i 

badrum, skafferier och längs med golvlister. Dammsug 

hellre än att våttorka eftersom silverfisken trivs i fuktig 

miljö. 

Eftersom silverfisken gärna gömmer sig i sprickor och 

springor så kan tätning vara ett bra sätt för att skapa en 

ogästvänlig miljö. Det kan göras t ex med latexfog, silikon 

eller spackel. Prata med en fackman om hur det görs bäst 

hemma hos dig.  

Finns det ett stort antal silverfiskar på ett och samma ställe 

kan det vara ett tecken på en fuktskada. Syns inga tecken 

på fuktskada kan det vara en dold. Prata med en fackman 

om hjälp, tips och råd. 

 

 

Har du fler frågor kring silverfisk eller hur man förebygger problem med skadedjur, kontakta Nomor på 0771-122 300 

alternativt på www.nomor.se. 


