Informasjon om praksis til deg som skal bli godkjent skadedyrbekjemper
Å være skadedyrbekjemper er en viktig og ansvarsfull jobb. For at du skal bli best mulig
rustet før du skal arbeide på egenhånd, må du delta på Kurs for skadedyrbekjempere på
Folkehelseinstituttet (FHI) samt ha praksis under en godkjent skadedyrbekjemper. I dette
skrivet gir vi deg informasjon om gjennomføring av praksis. Utfyllende informasjon om hvilke
krav som stilles for å bli godkjent skadedyrbekjemper gis i forskrift om skadedyrbekjempelse
med tilhørende rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere.

Mål for praksisen
I praksisperioden skal du få praktisk erfaring med skadedyr, hvordan man forebygger og
bekjemper dem, og hvordan man utfører arbeidet på en sikker og minst mulig helse- eller
miljøskadelig måte. Praksisen skal også bidra til korrekt kundebehandling, etisk
bevisstgjøring, faglig fellesskap og bransjeforståelse.

Gjennomføring av og krav til praksis (jf. rundskriv/forskrift)
Du opparbeider deg praksis ved å delta på ulike oppdag sammen med en veileder (en
godkjent skadedyrbekjemper). Praksisen dokumenteres ved at du skriver protokoller fra
oppdragene. Praksis skal omfatte inspeksjoner, forebyggende tiltak, ulike bekjempelsestiltak,
sikring og etterkontroller. Hver enkelt protokoll kan inneholde en eller flere av elementene
nevnt over, men hver enkelt protokoll trenger selvsagt ikke inneholde alle disse elementene
samtidig. Poenget er at man etter endt praksisperiode skal ha vært gjennom alle disse ulike
arbeidsoppgavene. Merk at flere protokoller fra samme adresse bare regnes som én
protokoll, selv om de omfatter alle de ulike arbeidsoppgavene nevnt over.
Arbeidsoppgavene skal være varierte når det gjelder omfang, metoder, hvilket miljø man
bekjemper i og type skadedyr som bekjempes.

En veileder skal være fysisk til stede på oppdragene. Det er veilederen som skal planlegge
bekjempelsen, men dette skal gjøres i dialog med deg slik at du får nødvendig opplæring. I
tillegg til å delta i planleggingen skal du delta på utførelsen av arbeidsoppgavene samt skrive
protokoll. For å sikre at du får med deg alle elementer en protokoll skal inneholde, anbefaler

vi at du noterer og krysser av i vedlagte sjekkliste når du fører protokoller. Det er viktig at din
veileder går igjennom protokollene sammen med deg og gir innspill på mulige forbedringer.

Du må til sammen føre og få godkjent 20 protokoller fra oppdrag med insekter og 20
protokoller fra oppdrag med gnagere og andre vertebrater. Siden vårens kurs denne gang
ikke er planlagt før i juni, kan du levere protokoller og søke om godkjent praksis allerede før
kurset.

Det er du sammen med din veileder, som er juridisk ansvarlige for at praksisen gjennomføres
korrekt i henhold til gjeldende regelverk i rundskriv og forskrift.

Godkjenning av protokoller og praksis
Det er FHI som godkjenner praksisen. Protokollene skal sendes til FHI sammen med et
søknadsskjema. Søknadsskjema er tilgjengelig fra www.fhi.no/skadedyrkurs. For å få en
vurdering av kvaliteten på protokollene kan du/din veileder, om ønskelig, først sende ca. 6
protokoller. Resterende protokoller skal sendes samlet. Protokollene bør fortrinnsvis sendes
som pdf-filer i e-post ettersom vi har mye hjemmekontor i disse dager. Ifølge forskrift om
skadedyrbekjempelse § 4-1, har FHI saksbehandlingsfrist på 30 dager (søker anses dog ikke
som godkjent dersom denne overskrides).

Dersom protokollene tilfredsstiller alle krav, vil praksisen være bestått. Dersom protokollene
er mangelfulle, vil du bli bedt om å sende flere protokoller. Vi anbefaler at du og din veileder
i størst mulig grad etterstreber å sende gode protokoller.

Praksis før kurs – nødvendige forberedelser
Normalt gjennomfører søker praksis etter kurs eller litt før og resten etter kurs. Når du nå
har mulighet til å gjennomføre hele praksisen før kurset, er det viktig at du lærer deg litt om
skadedyrbekjempelse på egenhånd. Du bør se på følgende:
•

Pensumlitteratur. Bøkene «Veien til godkjent skadedyrbekjemper» kan lastes ned fra
www.fhi.no/skadedyrkurs under «Kurslitteratur». Les helst alt som står i kursbok del
1 og kursbok del 2. Bøkene blir delt ut på kurset, men vi kan dessverre ikke sende
disse på forhånd.

•

Skadedyrforskriften og rundskrivet. Disse finner du på www.fhi.no/skadedyrkurs
under «Skadedyr - lover og forskrifter». De bør leses i sin helhet.

•

Skadedyrveilederen. Denne finner du her
https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/. I Skadedyrveilederen finner du
kapitler med generell informasjon og råd om forebygging og bekjempelse av
skadedyr samt mer spesifikke faktaartikler for over 150 dyr. Les gjerne kapitlene
under «Generelt om forebygging og bekjempelse av skadedyr» og faktaartiklene for
dyr som du gjennomfører oppdrag på.

Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål om praksisen, kan du kontakte FHI på e-post (skadedyr@fhi.no).

