
SKJEMA FOR INNSENDING AV SKADEDYRPRØVE 
 

Vennligst fyll ut og legg ved prøven: 
 

Prøven ble tatt: 
  

Dato:  Sted/kommune:  
 
 

Opplysninger om prøven 
  

Funnsted (F.eks. enebolig, hytte, bakeri): 

 
  

Funnsted, nærmere bestemt (F.eks. i skap, vinduskarm, kjeller, matvarer): 
 
 

Størrelse på angrep:  1 dyr 1-5 dyr Over 5 dyr 
  

Eventuelt andre opplysninger: 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon (svar på prøven blir sendt som brev i posten)  
  

Innsender (navn/firma): 
  

Postadresse: 
  

Postnr: Poststed: 
  

Tlf: E-post: 
  

Evt. referanse: 
 
 

Fakturaadresse (faktura sendes i posten eller som elektronisk faktura (EHF)) 
  

Innsender (navn/firma): 
  

Postadresse: 
  

Postnr: Poststed: 
  

Tlf: E-post: 

EHF-adresse: Evt. referanse: 
 
Utfylt skjema legges ved prøven og sendes eller leveres til: 
 

Postadresse: 
  

Folkehelseinstituttet 
Avdeling for skadedyrkontroll 
Postboks 222 Skøyen 
0213 Oslo 

Besøksadresse (prøven kan leveres i resepsjonen 
hverdager kl. 8-16): 
  

Folkehelseinstituttet 
Lovisenberggata 8, 0456 Oslo 



Informasjon om innsending av skadedyrprøve 

 

Prøvetaking 
Ved prøvetaking, vennligst pass på følgende: 

• Pakk helst flere individer samtidig, og gjerne forskjellige livsstadier (larver/voksne) 
• Pass på at skadedyrene er så hele som mulig (gir enklere og sikrere identifisering) 
• Ved innsending av treskadedyr kan om mulig en del av beskadiget treverk også 

sendes inn 
• Ved innsending av skadedyr i matvarer kan beskadiget emballasje/varer også sendes 

inn 
 
Pakking 
Ved pakking, vennligst pass på følgende: 

• Dyr som sendes med posten må være døde. Levende dyr kan plasseres i fryseren 
noen timer før pakking. 

• Pakk prøven forsvarlig slik at den ikke blir klemt og ødelagt i posten! Bruk hard 
emballasje som en boks, eske e.l. Dyr pakket i plastposer/upolstrede konvolutter blir 
knust, og vi kan ikke se hva det er!  

• Pass på at lokket på bokser/esker/plastrør ikke kan falle av 
• Ta gjerne tørkepapir (ikke bomull) løst på toppen av prøvebeholderen for å hindre at 

dyret kastes rundt under forsendelsen 
• Esker/konvolutter som inneholder prøver må være så solide at de ikke revner 
• Dersom prøven er knust vil vi kontakte deg, slik at du kan sende ny prøve 

 
Pris 
Identifisering av skadedyr samt veiledning om tiltak koster kr. 550,- pr. prøve. 
 
Svarfrist 
Fristen fra avdeling for skadedyrkontroll mottar prøven til svaret blir sendt ut er normalt satt 
til 2 uker. Ved høytider og ferier kan denne fristen være noe lenger. 
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