
 - hvordan forebygge, 
oppdage og bekjempe 
angrep

Les mer om skadedyrkontroll på:
www.fhi.no/skadedyr
Her �nner du blant annet:

•  Veiledere om skadedyrkontroll:
    - Forebygging av skadedyrangrep
    - Identifisering av skadedyr
    - Bekjempelse av skadedyr
    - Skadedyrbekjempelse med pesticider
    - Kjøp av skadedyrbekjempelse

•  Fakta om ulike skadedyr
   Faktaark med tekst og bilder av alle typer skadedyr, bl.a.
   ulike maur, biller, kakerlakker, rotter og mus. Du kan lese
   om dyrenes utseende, biologi, hvilken skade de gjør og
   hvordan skade kan forebygges og dyrene bekjempes.

Les om tjenester på:
www.fhi.no/tjenester/skadedyridenti�sering
Vi utfører følgende tjenester:

•  Identifiserer innsendte skadedyrprøver
•  Svarer på telefonhenvendelser om skadedyr, hverdager
   mellom kl. 14.00 og 15.00. Tlf. 21 07 77 00
•  Svarer på e-poster med spørsmål om skadedyr.
   e-post: skadedyr@fhi.no

Utgitt av:
Avdeling for skadedyrkontroll
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Alle foto: Heidi Lindstedt
Trykk: Wittusen & Jensen

Skadedyr i
hus og hjem



ER DETTE ET SKADEDYR?
 

For å �nne ut om du står overfor et skadedyr-
problem, er det helt avgjørende å få identi�sert 
hva slags dyr som er tilstede. Ikke alle dyr du 
kommer over er skadedyr. Dessuten skal ulike 
skadedyrarter ofte bekjempes på helt forskjellig
måte. Hjelp til 
identi�sering av dyr 
kan du få gjennom 
diverse litteratur og 
på Folkehelseinsti-
tuttets nettsider. 
Dersom du synes 
dette er vanskelig, 
kan du søke hjelp 
hos et profesjonelt 
skadedyr�rma eller 
kontakte Folkehelse- 
instituttet.

HVORDAN BLI KVITT SKADEDYR?
 

Når du har identi�sert et skadedyr på eiendom-
men din og bestemt deg for å bekjempe det, er 
det �ere forhold du må ta stilling til: i hvilken 
grad skal skadedyret bekjempes (reduksjon eller 
total utryddelse), hvilke bekjempelsesmetoder 
skal benyttes, skal du bekjempe selv eller få 
profesjonell hjelp fra et skadedyr�rma?

Bekjempelsen kan bl.a. bestå i bruk av feller, 
kulde-/varmebehandling eller kjemikalier. Ved 
bruk av kjemikalier er det svært viktig å være klar 
over at disse også er giftige for mennesker. Det 
kan gå lang tid før kjemikalier brytes ned innen-
dørs, og de kan dermed være en helserisiko.

Dersom du velger å benytte profesjonell hjelp, 
bør du vurdere ulike �rmaer. Billigst er ikke alltid 
best. Du bør be om inspeksjon og plan for 
hvordan bekjempelsen skal utføres. Planen bør 
bl.a. inneholde planlagte bekjempelsesmetoder 
og informasjon om metodene har risiko for miljø 
og helse. Sjekk at personen som kommer er 
godkjent skadedyrbekjemper.

FOREBYGG ANGREP!
 

Alt levende, skadedyr inkludert, trenger visse 
ting for å overleve: vann, næring og steder der de 
kan leve og formere seg. Dersom du klarer å 
forhindre at skadedyr får tilgang på disse, vil 
sjansen for at skadedyr etableres reduseres 
dramatisk.
 
Eksempler er:
•  Tørre rom hindrer at dyr som f.eks. sølvkre og
   stripet borebille etablerer seg.
 

•  Matvarer lagret i tette beholdere hindrer dyr
   som melbiller og tørrfruktmøll i å etablere seg.
 

•  Insektnett foran vinduer og lufteluker samt
   tetting av sprekker i huset, hindrer at insekter,
   rotter og mus kommer inn.
 

•  Å fjerne busker og kratt inntil husveggen 
   ødelegger skjulesteder for rotter og mus.
 

•  For å hindre at du får med dyr som veggedyr og
   kakerlakker hjem, kan du holde ko�erten lukket
   på reise og fryse den ved hjemkomst.

Skadedyr i hus og hjem
- hvordan forebygge, oppdage og 
bekjempe angrep

Har du et dyr du lurer på hva er? 
Folkehelseinstituttet identi�ser-
er skadedyr.

Ikke alle dyr du �nner innendørs 
er skadedyr. Dette er en mark-
kakerlakk. Arten forekommer 
naturlig i Norge og skal ikke 
bekjempes (ill.: Halvard Elven).

Matvarer bør oppbevares i tette bokser. Da blir de ikke angrepet av 
skadedyr.

Profesjonelle skadedyrbekjempere skal være godkjent av Folkehel-
seinstituttet. Liste �nnes på www.fhi.no/skadedyr

Skal du benytte et skadedyr�rma? 
Vurder �ere �rmaer og sammenlign 
bekjempelsesmetoder.
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