
 

Om protokoller og praksis 
 

For å tilfredsstille kravene om praksis ved søknad om godkjenning som skadedyrbekjemper skal det føres 20 

protokoller for bekjempelse av gnagere og 20 protokoller for bekjempelse av insekter (jf. Rundskriv I-2/2012 

Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere). 

 
Når skal dette skjemaet benyttes?  
 

Dette skjemaet skal benyttes når: 

1. Ca. 5 protokoller sendes inn for en vurdering av kvaliteten. 
 

2. Søker har levert 40 protokoller til godkjenning (20 til delgodkjenning), men ikke fått godkjent alle og 

må levere flere. 

 

Opplysninger om søker 

Navn: Fødselsdato: 

Privat adresse: e-post: 

  

Opplysninger om veileder 

Navn: e-post: 

  

Opplysninger om overordnede leder 

Navn: e-post: 

  

Informasjon om innsendte protokoller * 
  

Protokoller til godkjenning sendes inn av følgende årsak: 

 

 

Antall vedlagte protokoller på inspeksjon og bekjempelse av gnagere: 

 

Antall vedlagte protokoller på inspeksjon og bekjempelse av insekter: 

 

Dato: Signatur søker:____________________________________________ 

 

Skjemaet sendes sammen med protokoller* til: 
e-post: skadedyr@fhi.no Folkehelseinstituttet 

Avdeling for skadedyrkontroll 

Pb. 4404 Nydalen 

0403 Oslo 

 

 

 Søknad om godkjenning av protokoller 

*Veiledning for protokollføring finner du på neste side. 



Veiledning for protokollføring 
 

For å tilfredsstille kravene om praksis ved søknad om godkjenning som skadedyrbekjemper skal det føres 20 

protokoller for bekjempelse av gnagere og 20 protokoller for bekjempelse av insekter. 

 

Praksisen skal omfatte inspeksjoner, forebyggende tiltak og ulike bekjempelsestiltak. Arbeidsoppgavene skal 

være varierte når det gjelder omfang, bekjempelsesmetoder, hvilket miljø man bekjemper i og type skadedyr som 

bekjempes. 

 

Protokollene skal føres av søkeren og hver enkelt protokoll skal attesteres av veilederen. 

 

De ulike skadedyrfirmaer har litt forskjellig utforming av protokoller, men for å få godkjent praksis må søkerens 

protokoller minst inneholde følgende punkter: 

 

Generell informasjon 

 Tidspunkt for tiltaket 

dato/klokkeslett 
 

 Sted 

Adresse for tiltak, type lokale (bolighus, bakeri, skole osv.) 
 

 Oppdragsgiver 

Navn, adresse, kontakttelefon 
 

 Eier 

Navn, adresse og kontakttelefon dersom eier ikke er oppdragsgiver 
 

Informasjon om angrepet 

 Type skadedyr 

Art (basert på identifisering av dyret eller sportegn), størrelse på angrep 
 

Gjennomføring av bekjempelsen (protokollen skal inneholde informasjon om benyttede tiltak) 
 

FOREBYGGENDE TILTAK 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode* 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt tiltak (middel) 

Type tiltak (sanitasjon, sikring eller annet) 

MEKANISK BEKJEMPELSE 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt tiltak (middel) 

Type tiltak (feller, støvsuging, varme/kulde, 

ressursavgrensning, miljøendringer eller annet) 
 

KJEMISK BEKJEMPELSE 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt middel 

Handelsnavn, aktivt stoff (kjemisk navn), 

konsentrasjon av aktivt stoff i bruksblandingen, 

løsemiddel 
 

 Mengde (kvantum) bruksblanding benyttet 

Antall liter sprøytemiddel, antall gram gel, pulver, 

voksblokk m.m. 

BIOLOGISK BEKJEMPELSE 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt middel 

Handelsnavn på preparatet, organisme i preparatet 

 

 Nabovarsel 

Er distribuert/ Er ikke distribuert (må begrunnes) 
 

Etter bekjempelsen 

 Skader av tiltaket 

Utilsiktet søl med kjemikalier, personskader, ødeleggelse av bygningsdeler eller lignende 
 

 Resultat 

Umiddelbart resultat/ resultat fra etterkontroll. Etterkontrollen angis med dato 
 

* Se Forskrift om skadedyrbekjempelse § 1-3 for definisjon av ordene middel og metode 
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