
Fallfrukt 

Därför ska du plocka bort fallfrukten 

De drar till sig allt från älgar, rådjur till mördarsniglar och getingar. Fallfrukt är mumma för diverse 
djur och insekter som kan ställa till problem i din trädgård. Det här bör du veta om fallfrukt. 

Varje höst går hundratusentals ton frukt till spillo, mestadels äpplen, runt om i svenska trädgårdar. 
Förutom att det är synd att så mycket frukt inte tas om hand så riskerar fallfrukten att ställa till 
problem i din trädgård om den får ligga kvar och ruttna. När fallfrukt som äpplen och päron etc. 
ligger och ruttnar på gräsmattan bildas det fukt och mögel och i värsta fall kan svampsjukdomar få 
fäste i gräset och skada mattan. 

Fallfrukt kan sprida mask 

Fallfrukt lockar även till sig getingar som gärna vill få i sig extra socker på hösten. Mördarsniglar och 
larver älskar att bosätta sig i nedfallna äpplen vilket kan bidra till fler larver som sedan tar sig upp i 
trädet och kryper in i den oplockade frukten. 

Har du riktigt otur så lockar de jästa äpplena till sig större djur, till exempel älgar och rådjur som kan 
ställa till med riktig oreda i din trädgård. För att inte tala om alla råttor som vill ställa till fest så fort 
de kommer till en trädgård full med fallfrukt. 

Det här kan du göra med din fallfrukt 

Med andra ord är det en bra idé att samla ihop sina nedfallna äpplen. I stället för att kasta allt på 
komposten kan du till exempel lämna in fallfrukten till återvinningscentraler. Där rötar man frukten 
till biogas som är ett miljövänligt drivmedel för bland annat bussar och bilar. 

Men om du som villaägare planerar att samla ihop fallfrukt och lägga ut den i naturen – undvik att 
lägga den nära trafikerade vägar.  

Viltolyckor? 

Genom att hålla din trädgård fri från fallfrukt, hålla komposter stängda och framför allt att inte 
medvetet lägga ut föda i syfte att mata rådjur. Ett villaområde eller en miljö med mycket trafik är 
ingen naturlig plats för ett vilt djur. Djuren söker sig till platser där tillgången på mat är stor oavsett 
var de ligger. Så snälla, hjälp oss att minska antalet trafikdödade djur genom dessa enkla åtgärder. 


