Veileder om identifisering av skadedyr i bolig
For å finne ut om du står overfor et skadedyrproblem og i så fall hvilket, er det helt
avgjørende å få identifisert hva slags skadedyr som eventuelt er tilstede.
Ikke alle dyr du kommer over innendørs eller utendørs i hagen o.l. er skadedyr. Dersom du
for eksempel finner en markkakerlakk innendørs, skal du ikke sette i gang bekjempelse
fordi dette er en art som kun lever utendørs i norsk natur og ikke vil overleve og forplante
seg innendørs. Kommer du derimot over tysk kakerlakk innendørs skal denne arten
bekjempes med stor innsats. Det er også ofte stor forskjell på hvordan man skal bekjempe
forskjellige skadedyrarter. Noe er effektivt mot en art, mens samme type tiltak kan ha
ingen effekt på en annen. Kuldebehandling mot brun pelsbille er en effektiv bekjempelsesstrategi, mens dette for dens nære slektning pelsbille vil være lite virksomt fordi denne
lever utendørs i Norge året rundt og tåler kulde godt.
Hjelp til identifisering av dyr kan du få gjennom diverse litteratur og nettsider. Dersom du
synes dette er vanskelig, kan du søke hjelp hos et profesjonelt skadedyrfirma eller kontakte
oss på Folkehelseinstituttet.

Skal denne bekjempes? Nei, det
er en markkakerlakk.
(Foto: H. Heggen,
Folkehelseinstituttet)

Slik kan du få hjelp av Folkehelseinstituttet med identifiseringen av skadedyr samt skaffe
deg noe bakgrunnsinformasjon om dyra:





Se på faktaark om skadedyrarter som finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider, www.fhi.no/skadedyr. Her finner du bl.a. tegninger/foto av de vanligste
skadedyrene i Norge. I faktaarkene er det også informasjon om biologi og
bekjempelse av de ulike artene.
Send dyr for identifisering til Folkehelseinstituttet, Avdeling for skadedyrkontroll
(Adresse: Pb. 4404 Nydalen, 0403 Oslo). Informasjon om innsending finner du
under ”Tjenester” på våre nettsider, www.fhi.no/skadedyr
Ring Folkehelseinstituttets skadedyrtelefon (tlf 21 07 77 00) som er åpen hverdager fra kl 13-14.

Avdeling for skadedyrkontroll
identifiserer og svarer på spørsmål
om skadedyr (Foto: H. Heggen,
Folkehelseinstituttet)

Når dyret er kjent, må du vurdere om det skal bekjempes, og om du eventuelt skal utføre
bekjempelsen selv. Er problemet for stort, vanskelig eller du av andre årsaker ikke selv
ønsker å gjennomføre skadedyrbekjempelsen, kan du få et skadedyrfirma til å hjelpe deg
(Les mer i: "Veileder om kjøp av skadedyrbekjempelse").

Faktaboks
Hva er et skadedyr?
Et skadedyr er et dyr som på en eller annen måte plager oss
mennesker (sykdomsframkallende mikroorganismer regnes
ikke med i denne sammenhengen). Skadedyr kan skape stress
og mistrivsel, gi stikk eller bitt, spre sykdommer, gi allergi
samt forårsake materiell skade og økonomisk tap. Relativt
enkle forebyggende tiltak kan iverksettes for å forhindre
problemer med skadedyr. Når dyr allikevel påtreffes, må det
vurderes om disse er skadedyr og hva slags bekjempelse det
eventuelt skal settes i gang.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Avdeling for skadedyrkontroll

Tlf. 21 07 77 00
e-post: skadedyr@fhi.no

Eksempel på dyr som skal bekjempes er rotter, stokkmaur
og fruktfluer. Gulløye, saksedyr og markkakerlakk er
eksempler på dyr som ofte forviller seg innendørs men som
ikke trengs å bekjempes (Ill.: H. Elven, T. Haugskott).
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