
Myggbett kliar, jag vet ... 
... och blir man illa biten i början av myggplågan 
kan man till och med få lite feber, innan immun
systemet begripit vad det är frågan om och mobili
serat antikropparna. ThermaCell, gör små lådor av 
plast som laddas med en antimyggtablett och en 
gaspatron som sedan pyr ut - en för oss människor 
utlovad ofarlig rök- baserad på petroleumgaser. 
Gaspatronen räcker ca 12 timmar och varje tablett 
minst fYra timmar och håller myggor och andra 
liknande blodsugare på avstånd. Det utlovas en 
ungefår tjugo kvadratmeter myggfri zon. Man sätter 
enkelt fast sin ThermaCell i bältet, i ett hölster, och 
det fungerar faktiskt bra. För jägare och fiskare i 
staterna är detta idag nästan standardutrustning. 
I Sverige har detta inte riktigt slagit än. Kanske är 
vi traditionalister och håller kvar vid det gamla. De 
av oss som växt upp i skog och mark är ju praktiskt 
taget döpta i beckolja. 

"MyggA" som finns på apoteken är en annan bra 
produkt som skyddar mot både mygg, !mott och 
fästingar. Den sägs störa insekternas förmåga att 
uppfatta värmestrålning från sina offer. Finns som 
stift, "roll-on" eller spray. Vilket gör att man kan 
krigsmåla sig med myggstift, spraya eller rolla sig 
med insektsmedel. Eller så kan man prova hälsokost
varianterna, gjorda av lavendel- eller citrongräsolja. 
Fungerar hyfsat så länge man inte är i Norrlands 
kustland, där myggen ser alla sådana medel som en 
pikant kryddning, och där bara döden kan avlösa en 
från myggplågan. Kanske Idarar du dig ifrån myggen 
om du bränns på häxbål över en tjärstubbs-eld? 

Ett klassiskt tips i fält är att röka ut myggen. 
All rök är bra, men särskilt bra fungerar det om 
man lägger några kvistar färsk skvattram på elden. 
skvattram är en starkt aromatisk växt som finns vid 
myrar och sankmarker. Det går också bra att gnugga 
en skvattramkvist mellan händerna och sedan gnida 
in sig med det naturliga "myggmedlet". 

Men värst i mitt tycke är fästingarna. De är värst 
var de än sitter och oftast sitter de på de absolut 
värsta ställena- de där solen aldrig skiner och som 
man inte gärna vill visa för sin kompis, fru eller för
bipasserande fiskare. Än mindre vill man be någon 
nypa bort det lilla kräket som sugit sig fast, vart det 
nu än månde ha sugit sig fast. Nej, som regel blir det 
operation med rakspegel, tiddampa och pincetten 
från schweiziska armelmiven- på utedasset. 

Jag har haft borrelia två gånger. Bara en tids
fråga innan jag får det en tredje. Du märker att du 
fått borrelia genom att en röd ring, eller rodnad, 
uppstår runt fåstingbettet och att du börjar må 
riktigt dåligt. Men fåstingar kan som sagt hitta stäl
len på kroppen man knappt själv vet att man har, 
så det är inte säkert att du kommer att se den där 
ringen. Får du influensaliknande symtom under 
sommarhalvåret, kan det vara värt att uppsöka 
läkare. Det kan vara borrelia och det är ingenting 
man ska gå och dra på. 

Men även om borrelia är en otrevlig sjukdom som 
kan ge ledbesvär, trötthet och diffusa sjukdomskäns-
lor långt efter det att man kliniskt är botad, så kan 
fåstingarna sprida något ännu hemskare- TBE. En 
stygg hjärnhinneinflammation som i värsta fall kan 
leda till döden eller permanenta hjärnskador. Ing
enting att leka med. Bäst är så klart att helt hålla sig 
borta från fästingarnas rike. Det vill säga högt gräs 
och tät sly i södra och mellersta Sverige. Men som 
flugfiskare behöver man ofta gå genom högt gräs för 
att komma till den där ån där danican kläcker. Eller 
pressa sig igenom slyet ned till vattnet för att kunna 
lägga ut sitt kast. Kolla efter fåstingar då du fiskat 
!dart vid sådana platser som känns misstänkta. Och 
titta verkligen överallt! 

Något annat som är viktigt att tänka på är hur du 
!där sig. Har man vadare hittar de sällan in under "Men värst i mitt 
dem. Det finns även fåstingawisande klädesplagg, 
som till exempel Exofficio har tagit fram. En Exof- tycke är fcistingarna. 
ficio Bugsaway bandana runt halsen håller alla De är värst var de än 
stickande och potentiellt farliga insekter borta. 

När du väl har fått en fåsting finns det speciella sitter OCh oftast 
fåstingpincetter på apoteken. Man kan dränka · d o d b l 
krypen i smör eller olja tills de döda trillar bort av sitter e p a e a so ut 
sig själva. Eller nypa loss dem, men då kan den hul- värsta ställena ... " 
lingförsedda sugsnabeln bli kvar i sldnnet och bilda ~ 
svårläkta infektioner. Själv har jag köpt på mig några ~ · 
fästingborttagare för hundar och husdjur i den lokala 
djuraffåren. De ser ut som en glasspinne i plast med 
ett droppformat hål man trär kring fåstingen varpå 
man rycker, eller drar bort den. Uppfinningen kostar 
en !mapp tjuga och fungerar utmärkt. f-
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l • Exofficio sugsaway bandana ca 160 kr på Larfishing.com. l 
l l 

~ • Thermacell ca 360 kr i välsorterade friluftsbutiker, ~ 
l eller på www.acreto.se l 
l l 

~ • Fästingplockare från djuraffären ca 20 kr. ~ 
l l 
l • MyggA från apoteket. Finns som stift, spray ell~r r?ll-on. l 
l Luktar gott och fungerar bra mot både mygg och fastlngar. l 

~ Pris runt 100 kr beroende på produkt. ~ 
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