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Informasjon om veggedyr 

Forekomsten av veggedyr har økt over hele verden de siste 15 årene. De er nattaktive insekter som 

suger blod av sovende mennesker. Dette skadedyret kan være vanskelig og kostbart å bekjempe. 

Veggedyr er ufarlig, men er uønsket siden de påfører kløende bitt, gir søvnproblemer og stress samt 

annet ubehag. Dyrene kan krype inn i kofferter, bager eller sekker, og spres med bagasje fra et sted 

til et annet. I spesielle situasjoner kan også egg og dyr være på klær. Asylmottak og andre 

midlertidige overnattingsteder vil være utsatt for veggedyr siden antall personer som er innom per 

tidsenhet er høyt, samt at de kommer fra land hvor veggedyr er mer vanlig enn i Norge. 

Forhindre veggedyr  

For å hindre at veggedyr etablerer seg og spres videre, må man sørge for at bagasje, klær og 

personlige eiendeler ikke inneholder levende individer eller egg. Kulde- eller varmebehandling av 

gjenstander ved ankomst vil drepe eventuelle dyr. Under slik behandling må temperaturen i 

gjenstandene oppnå dødelig temperatur gjennom det hele (kjernetemperatur) over lang nok tid. 

Minus 20°C i tre døgn eller 48°C i en time er tilstrekkelig til å drepe veggedyr. Det er viktig å være klar 

over at det vil ta tid før kjernetemperaturen blir lav eller høy nok i kompakte gjenstander som for 

eksempel en lukket koffert eller sekk. Varmebehandling kan utføres i varmetelt eller andre tette 

kamre, og kuldebehandling kan gjøres i frysekontainere. Kulde- eller varmebehandling av klær vil 

også drepe kroppslus, som kan overføre sykdommer.  

Oppdage veggedyr  

Klarer man tidlig å oppdage at det er veggedyr til stede vil bekjempelsen bli mye enklere enn om 

insektene får tid å etablere seg og bli mange. Veggedyr etterlater spor i form av ekskrementflekker, 

blodflekker, larvehuder og døde dyr. Det kan være vanskelig å oppdage sporene dersom det kun er få 

dyr til stedet. Personalet bør læres opp til gjenkjenne veggedyrspor.  

 

Voksne veggedyr er 5-6 mm lange, rødbrune, sterkt flattrykte og har ikke vinger (Ill.: Hallvard Elven). 
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Tegn på veggedyr og rapportering 

Klarer man tidlig å oppdage veggedyr, vil bekjempelsen bli mye enklere enn om insektene får tid til å 

etablere seg og bli mange. I og nær sengene etterlater veggedyr spor i form av ekskrementflekker, 

blodflekker, larvehuder og døde dyr, som kan oppdages hvis man vet hva man ser etter. Det kan 

være vanskelig å oppdage sporene dersom det kun er få dyr til stedet. Personalet som klargjør 

boenhetene for nyankomne må derfor læres opp til å gjenkjenne veggedyrspor. Ved funn eller 

mistanke om angrep må man rapportere til overordnet som sørger for en fullstendig undersøkelse og 

gjennomføring av eventuelle bekjempingstiltak. 

 

Tegn på veggedyraktivitet:  
 
1) Blodflekker på laken, putetrekk og madrass. 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) Små flekker på laken og madrass 
    og/eller langs kanter og i hjørnene av  
     senga. 
 

 
 
 
 

3) Tomme insekthuder 
 
 
 
 
 

4) Levende veggedyr 
 
 

 
 

 


