
9 juni 2014 

Sorkar och andra objudna gäster 

 
Vi var 12 kolonister som träffades och gav varandra tips om hur vi kan hålla objudna 
gäster borta från våra koloniträdgårdar.  
 
Vi pratade om 
Sorkar 
Rådjur 
Harar 
Bladlöss 
Liljebaggar 
Myror 
 
Avliva sorkarna: 
1. Fällor. Bästa fällan för att döda sorken är Supercat.  

 
 
2. Karbid i hålen 
3. Gas 
 
Att skrämma sorkar så de ej trivs på tomten. 
Sorkar tycker inte om vibrationer i marken, de tycker inte om när vi för en massa 
oljud, inte häller när vi gräver och bökar i jorden, de tycker inte om vissa lukter. 
 
1. Vindflöjel ( tex Gubben och gumman kan köpas från Leksands hemslöjd mail 
adress ärtraslojd@telia.com) 
Vindflöjlar kan sättas i ett ihåligt metallrör som fyllts med småsten, detta röret ska sen 
sättas i ett annat metallrör, typ stuprännerör som sätts ner i jorden med en massa 
småsten runt. På detta sätt blir det ett otrevligt ljud för sorkarna och marken vibrerar 
av vindflöjelns snurrande. 
 
Att häll i eller lägga i sorkhål 
2. "Kissevatten", dvs urin utspädd med vatten, 1+9. 
3. Ingefära 
4. Människohår, kortklippt 
5. Surströmming 
 
Att plantera som sorkar inte tycker om 
6. Kejsarkronor 

mailto:traslojd@telia.com


 
Rådjur 
1. Stolpar + en eller flera trådar tex blå nylontråd. 1,5 till 2 meter högt. 
2. Nät. Finns olika tex Allox kan köpas på Oscarsberg, finns också på Granngården 
Prisexempel 20 meter lång, 1,5 meter hög 379kr+ frakt 
3. Stolpar, hönsnät och tråd, 2 meter högt. 
4. Hår, fårull mm 
 
Harar 
Brädor, stolpar, kycklingnät 
 
Sniglar 
Snigelfällor, köpta eller hemgjorda 
http://nematoder.se/bygg-anders-snigelkiosk.php 
Sniglar tycker inte om kaffesump inte heller vitlök som hackats och sen får jäsa 
alternativt kokas. 
 
Liljebaggar 
Ta bort svart "gegga" under blad (äggen). 
Sprid traska eller kaffesump på marken runt liljorna 
 
Löss av olika slag, mjöldagg och andra svampar 
Recept 1. Blanda 1 liter vatten + 2 tsk såpa + 2 tsk bikarbonat 
Sprayas på men inte när solen skiner. 
Recept 2. Blanda vatten, såpa, rapsolja, bakpulver, T-sprit, diskmedel 
Recept 3. Köp algextrakt SM6 mot sjukdomar 100 ml flaskor. Tag 2 till 3 tsk till 10 
liter vatten 
 
Myror 
Vattna rikligt eller Häll ut Fun light, myrorna försvinner!! 
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