Fritidshus

FÖLJ

Stort test: Här är bästa myggjägarna
Billig skrämma eller dyr gasoljägare – hur mycket är ett myggfritt liv
värt?
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av Peter Pettersson



TESTER mindre än 2 tim sedan

I år är det myggår i stora delar av landet.
En plåga många av oss helst klara sig utan.
Vi har testat 11 hjälpmedel för att bli av med myggen – både nya, dyra
produkter och klassiska oljor.
Bästa utomhusräddaren? En smidig avskräckare för ett par hundralappar!




KOPIERA LÄNK

Vädret under våren och försommaren har lett till att myggen är mer aktiva i år. I östra
Svealand har de varit jäkligare än vanligt.
Visst brukar myggen komma framåt kvällen och på skuggiga, fuktiga platser, men att

få ett dussin myggbett på ryggen när man jobbar i trädgården i solsken är inte vanligt.
Tekniken går framåt även när det gäller sätt att ta död på eller avskräcka mygg. En
vanlig teknik är att myggfällor förses med doftämnen som lurar myggen att tro att det
är människor de kommer nära för att sedan ta död på dem på olika sätt. Eller så
använder man doftämnen som mygg inte tycker om så de håller sig borta.
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Det finns också myggfällor som använder ultraviolett ljus och el för att ta död på
myggen. Så det är lite beroende på i vilka situationer du vill hålla myggen borta när du
ska välja vilken produkt som passar bäst.
Och givetvis också kostnaden. De två "storjägarna" i testet kostar över 5 000 kronor
och behöver också gasol för att fungera. Fast då håller de nere myggpopulationen i
områden upp till 4 000-5 000 kvadratmeter.
Men om du vill ha ett bra myggskydd när du sitter på balkongen eller uteplatsen på
kvällen, eller är ute i naturen eller med båten, kan en Thermacell för runt 200 kronor
göra ett riktigt bra jobb.

Se upp för elolyckor
De produkter som kräver el som ska användas utomhus behöver du se upp med. Tänk
på att ha en jordfelsbrytare inkopplad så det inte sker några elolyckor.
Många av produkterna i testet kräver att du byter ut tabletter med medel mot myggen
var fjärde timme eller så.
Ingen av produkterna vi testat ger någon hundraprocentig myggfrigaranti. Men flera
gör ett riktigt bra jobb och håller myggen nere till ett minimum.
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FAKTA

Så gjorde vi testet
 Vi har valt ut produkter för olika behov och plånböcker.
 Från avancerade myggdödare för stora områden som marknadsledande Predator och
Mosquito Magnet, till enklare och billigare lösningar från Thermacelloch Mr.Mosquito samt
våra klassiska myggmedel.
 Vi har testat produkterna i södra Roslagen på olika villatomter där vi senaste månaden
noterat att det varit mycket mygg.
LÄS MER

TESTET




Predator Dynamic
STORJÄGARE
Pris: Från 6 290 kr.
Finns hos: Myggfri.nu.
DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Predator (rovdjur på engelska) är myggjagaren för dem som verkligen inte
gillar myggor och som har råd att lägga över 6 000 kronor på att få bort dem. En
vakumpump som drivs med gasol värmer upp tabletter med ämnen som ska få myggen
att tro att det är människor i närheten. När de sedan kommer nära sugs de in i
vakumsuget och ner i en plastkopp undertill. Ska klara stora arealer. Villatomten vi
testat på täcker den bra och antalet myggor minskar rejält när den fått stå och gå ett
tag. Bra överlag, men priset gör att helhetsbetyget åker ned.
Totalt betyg:
FAKTA

Predator Dynamic
Typ: Myggfångare.
Användningsområde: Utomhus.
Fungerar för: Många.
El: Nej.
Gasol: Ja.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: >5000 m².

LÄS MER





Silvalure Mosquito Trap AMT100
Pris: Från: 939 kr.
Finns hos: Stick.se.
DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Genom att en doftpatron som simulerar människor och djur löses upp med
el lockar Silvalure Mosquito Trap AMT100 till sig mygg som fångas in och torkas. Drivs
med el vilket kan vara enklare än att hålla på med gasol. Men tänk på att använda
jordfelsbrytare så elolyckor undviks. Med en adapter kan den också drivas med 12 volt.
Bra för camping och båtliv. Doftpatron med oktanol kostar cirka 250 kronor och räcker i
fyra veckor. Fångar även andra flygfän, men är inte lika effektiv som Predator Dynamic.
Totalt betyg:
FAKTA

Silvalure Mosquito Trap AMT100
Typ: Myggfångare.
Användningsområde: Utomhus.
Fungerar för: Många.
El: Ja.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: >1500 m².

LÄS MER



Bushman Insektsavstötande Spray
BRA MYGGMEDEL
Pris: Från 130 kr.
Finns hos: Myggfri.nu.
DELMOMENT
Funktion: 3
Användning: 3
Ekonomi: 5
Omdöme: Ett myggmedel som knappt luktar och som ändå fungerar. Det låter nästan
för bra för att vara sant. Men Bushmans spray fungerar riktigt bra och kladdar inte
nämnvärt. Leverantören hävdar att effekten ska sitta i minst tio timmar och åtminstone
över natten håller den när vi testar. Bra produkt. Men myggmedel blir nog aldrig
hundraprocentiga. fast Bushmans Insektsavstötande Spray är betydligt bättre än
Mygga och Djungelolja.
Totalt betyg:
FAKTA

Bushman Insektsavstötande Spray
Typ: Myggmedel.
Användningsområde: Kroppen.
Fungerar för: En person.
El: Nej.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: -

LÄS MER



Swissinno mygglykta
Pris: Från 199 kr.
Finns hos: Stick.se, Bauhaus, med flera.
DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Swissinnos mygglykta är en sorts lampa du kan ställa på en plan yta, eller
hänga upp någonstans. I toppen sticker du in en matta med ett medel som avskräcker
myggen och för att aktivera medlet sätter du ett värmeljus i lyktan. Då får du både ljus
och under cirka fyra timmar färre mygg omkring dig. Den är enkel att hantera. Men när
vi testar den dyker det ändå upp mygg när man är en bit i från lyktan.
Totalt betyg:
Typ: Myggavskräckare.
Användningsområde: Inomhus.
Fungerar för: Många.
El: Nej, värmeljusliknande.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: >20 m².





Djungelolja

GÖR INGEN NYTTA
Pris: Från 29 kr.
Finns hos: Apotek365, Hylte jakt & lantman, Mecindo, med flera.
DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Den gamla klassikern Djungelolja finns fortfarande. Men mot mygg fungerar
den lika dåligt nu som för 20-30 år sedan. Det luktar lite speciellt och du blir kladdig.
Men myggbett får du i alla fall. Den relativt nya utmanaren Mygga är mycket mera
effektiv även om den inte heller är toppen. Helt onödig att lägga pengar på annat än av
nostalgiska skäl, för den gör ingen nytta alls.
Totalt betyg:
FAKTA

Djungelolja
Typ: Myggmedel.
Användningsområde: På kroppen.
Fungerar för: En person.
El: Nej.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Nej.
Ytkapacitet: -

LÄS MER





Aquatain AMF anti-myggfilm 250 ml
BRA PREVENTIV EFFEKT
Pris: Från 539 kr.
Finns hos: Stick.se, Bestchoice.

DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Jag kan minnas som barn att vuxna hällde fotogen i stillastående vatten för
att döda mygglarverna riktiga myggår. Men nu finns en betydligt mera miljövänlig
metod. Aquatain AMF är en silikonbaserad vätska skapar en hinna över stillastående
vatten. Det gör att mygglarverna inte kan komma upp till ytan och hämta syre.
Lösningen verkar i cirka fyra veckor och 1 ml räcker till en kvadratmeter vattenyta. På
berget på toppen av sommarstugetomten bildas alltid vattensamlingar där myggen
frodas. Ett bra ställe för att se långtidsverkan av Aquatain AMF. Medlet är inte giftigt för
människor eller djur och det upplöses till ofarlig kvarts.
Totalt betyg:
FAKTA

Aquatain AMF anti-myggfilm 250 ml
Typ: Mygglarvsdödare.
Användningsområde: Utomhus.
Fungerar för: Många.
El: Nej.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: större område.

LÄS MER





Thermacell MR150
BÄST I TEST
Pris: Från 199 kr.
Finns hos: Stick.se, Bagaren & Kocken, Teknikmagasinet, med flera.

DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Thermacells portabla myggjagare är en positiv överraskning. Den använder
ett medel som löses upp av värme som produceras av en butangaspatron. MR150 ska
hålla 98 procent av myggen borta. Och vårt test visar på ett fantastiskt bra resultat.
MR150 ska klara upp till 20 kvadratmeter, men ute i ytterområdet från det blir effekten
sämre. Den är mycket lätt och smidig att ta med i alla möjliga sammanhang utomhus.
Bäst i test, inte minst med tanke på några extremt dyra konkurrenter. Här finns
utrymme att köpa flera vid behov.
Totalt betyg:
FAKTA

Thermacell MR150
Typ: Myggavskräckare.
Användningsområde: Utomhus.
Fungerar för: Många.
El: Nej.
Gasol: Butangaspatroner.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: >20 m².

LÄS MER





Mr. Mosquito
Pris: Från 169 kr.
Finns hos: Widforss, Gardenstore, Jula med flera.
DELMOMENT
Funktion:

Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Mr. Mosquito sitter i eluttaget på många hotellrum världen över. Den matas
med myggavskräckandemedel i tablettform som löses upp av apparaten och som
sedan ska klara att skydda ett område upp till 20 m². Luktar inte och fungerar faktiskt
ganska bra. Men den behöver en ny tablett varje natt och de kostar cirka tio kronor
styck.
Totalbetyg:
FAKTA

Mr. Mosquito
Typ: Myggavskräckare.
Användningsområde: Inomhus.
Fungerar för: Många.
El: Ja.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: 15-20 m2.

LÄS MER





Mygga Roll-on
Pris: Från 59 kr.
Finns hos: Apotea, Fältbutiken, Apotek365, Meds med flera.
DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Åtskilliga kvällar i skärgården liksom hemmavid har räddats av Mygga. Men
myggmedlet skyddar inte mot alla mygg. De blir dock färre när man tar på Mygga. Men

medlet både kladdar och luktar och man måste smeta på nytt efter någon timma. Inte
lika effektivt som Bushman, men bättre än Djungelolja.
Totalt betyg:
FAKTA

Mygga Roll-on
Typ: Myggmedel.
Användningsområde: På kroppen.
Fungerar för: En person.
El: Nej.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: -

LÄS MER





BugStar Insektsfångare Zapper 20 m2
Pris: Från 649 kr.
Finns hos: Stick.se.
DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: Zapper är ett onomatopoetiskt ord som beskriver hur det låter när myggen
kommer i kontakt med högspänningen inne i Bugstars Zapper. De attraheras av UV-ljus
vilket gör att den är mest effektiv när det är mörkt. Den kan ställas på diskbänken, eller
monteras på en vägg. Med jämna mellanrum får man tömma ur den. Dra ur sladden och
låt den svalna ordentligt innan du tömmer. Effekten är god.
Totalt betyg:

FAKTA

BugStar Insektsfångare Zapper 20 m2
Typ: Myggdödare.
Användningsområde: Inomhus
Fungerar för: Många.
El: Ja.
Gasol: Nej.
Batteri: Nej.
Förbrukningsmedel: Ja.
Ytkapacitet: >20 m².

LÄS MER



Mosquito Magnet Pioneer


AJ
Aftonbladet

FÖR MYGGHATARE
Pris: Från: 5 995 kr.
Finns hos: Bauhaus, Toxashop, Netonnet, Gardenstore, Elgiganten, med flera.
DELMOMENT
Funktion:
Användning:
Ekonomi:
Omdöme: En pryl för dem som hatar mygg. Mosquito Magnet Pioneer kan stå ute och
tuffa oavsett väder och täcker ett område på uppemot 4 000 kvadratmeter. Den
använder en patenterad giftfri teknik som inte får användas av andra tillverkare. Den är
lite besvärlig att installera eftersom den behöver nätanslutning utöver en PK10
gasoltub. Predators motsvarighet behöver bara gasol. Men Mosquito Magnet gör jobbet
bra och varken låter eller luktar. Men det höga priset drar ned totalbetyget.
Totalt betyg:
FAKTA

