
 Kommunikationsansvarig: Anne Ostelius, 072-500 07 20, 08-517 634 64, anne.ostelius@anticimex.se 

 

PRESSMEDDELANDE 

     Gröndal, mars 2014 

Långsprötad silverfisk – en bokslukare med mustasch 

En ny art av silverfisk har under det senaste året fått spridning i Sverige, rapporterar Anticimex. 
Den långsprötade silverfisken dök upp i Sverige redan på 90-talet men har den senaste tiden 
påträffats på flera platser i landet. Allt tyder på att den långsprötade silverfisken Ctenolepsima 
longicauda är här för att stanna. 

– Senaste året har vi haft ett par fall med den långsprötade 
silverfisken i bostäder i både Stockholm och Göteborg. 
Sannolikt finns den på fler ställen i landet, säger Thomas 
Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex. 

Den långsprötade silverfisken är ingen stor skadegörare, även 
om de sedan flera år har orsakat en del bekymmer i 
museimiljöer. Silverfisken angriper gärna papper och textilier, 
särskilt om det finns stärkelseklister som i till exempel 
inramade tavlor och bundna böcker. Den föredrar torrare 
miljöer snarare än badrum där vi är vana att silverfiskar trivs.  

 
De långa antennerna och spröten som har gett insekten sitt namn är tillsammans med en borstig 
mustasch vid mundelarna dess tydligaste signum. 
  
– Den nya silverfisken är större och kraftigare än den vanliga och har längre spröt. Samtidigt är den 
ganska lätt att förväxla med vanlig silverfisk och vi bedömer att vi kommer hitta den oftare nu när vi 
vet att den finns.  

Som alla silverfiskar har den långsprötade ett tropiskt ursprung vilket gör att den inte klarar sig i 
svenskt utomhusklimat. Vårt inomhusklimat med varmt och torrt året om passar däremot utmärkt.  

– Sannolikt har den kommit inresande med oss människor. Vi vet att de sedan tidigare finns i till 
exempel Tyskland och Holland, och insekter slinker lätt med i handbagage eller resväskor.  
 
Läs mer om den långsprötade silverfisken 
 
Ladda ned en illustration av silverfisken 
Ladda ned jämförande illustration 
 
För mer information, kontakta: 

Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert 
Tel: 0705-72 76 05 
Epost: thomas.persson.vinnersten@anticimex.se 
 

Anne Ostelius, kommunikationsansvarig 
Tel: 072-500 07 20 
Epost: anne.ostelius@anticimex.se 
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Fakta om den långsprötade silverfisken 

Silverfisken tillhör ordningen silverborstsvansar och har existerat i 300 miljoner år. De är nattaktiva 
och hittas i hela världen. Det finns ungefär 370 arter, varav tre i Sverige: silverfisk, ugnssmyg och 
långsprötad silverfisk. 
 
En fullvuxen långsprötad silverfisk är större än sina släktingar men små individer kan vara svåra att se 
skillnad på. De långa antennerna och spröten som har gett insekten sitt namn är tillsammans med en 
borstig mustasch vid mundelarna dess tydligaste signum. Mustaschen blir kraftigare vid varje 
ömsning och de gråa fjällen mörknar med åldern. En långsprötad silverfisk blir 15-19 mm lång och 
kan leva i upp till sju år.  

De första svenska observationerna av den långsprötade silverfisken gjordes redan i mitten på 
nittiotalet, så helt ny är den inte i landet. Då var det en insektskunnig person som i sitt eget hem 
hittade silverfiskar som inte tillhörde någon av de vanliga svenska arterna. 

Tips och råd för att hålla den långsprötade silverfisken borta från ditt hem 

• Renhållning är A och O. Regelbunden rengöring minskar tillgången av föda för insekten. 
• Täta springor och sprickor där vi vet att silverfiskar trivs.  
• Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme under lång tid på golvet. 

Så blir du av med långsprötad silverfisk 

Misstänker du att du har långsprötad silverfisk kan du börja med att sätta ut klisterfällor. Sök efter 
kärnområdena, det vill säga platserna där de håller till, och placera fällorna där. Den långsprötade 
silverfisken är inte är bunden till fuktiga platser på samma sätt som den vanliga silverfisken. Därför är 
det svårare att säga var man ska leta efter den, men då de tycker om stärkelse och annan 
kolhydratrik föda kan de till exempel finnas i tapetkanter och bakom lister. Noggrann och 
regelbunden städning (dammsugning) bidrar också till att bli av med silverfiskarna. 
 
Om du har stora mängder silverfiskar kan du kontakta ett saneringsföretag för hjälp. 

 

 Om Anticimex 
Anticimex är ett internationellt serviceföretag som grundades i Sverige 1934. Vi skapar trygga och hälsosamma 
inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar och arbetar inom områdena skadedjur, 
livsmedelshygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö. Vi har mer än 3 000 anställda och 2,2 
miljoner kunder. Under 2013 uppgick den sammanlagda omsättningen till cirka SEK 3,3 miljarder. Läs mer på 
www.anticimex.se 
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