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Avdeling for skadedyrkontroll

• Avdelingsdirektør Preben Ottesen 

• Forsker Arnulf Soleng

• Forsker Bjørn Arne Rukke

• Forsker Anders Aak

• Rådgiver Heidi Lindsted

• Avdelingsingeniør Kristin Edgar

• Avdelingsingeniør Morten Hage

• Masterstudent Salma Ummey



Helsedepartementet har brukt over 170 mill. på nye 

folkehelsebygg. De vil trolig aldri eksistere andre 

steder enn på papiret.





Kurs for skadedyrbekjempere, 

startet i 2001

• 590 personer godkjent fra 2004 og fram til i dag

• 246 personer har tatt kurs, men er ikke godkjente

• 182 personer har tatt fornyingskurs



Tre kurs per år?

• To kurs første halvår, ett andre halvår

• For lang tid fra kurs til de kan bli godkjent

• «Vil hjelpe oss til å drive lovlig»

• Vil et ekstra kurs før sommeren gjøre at 

ferske skadedyrbekjempere kan komme 

raskere ut som godkjente bekjempere?





Nytt tema?

• Byggteknikk, kunnskap om bygninger

– Unngå skade på membraner og 

konstruksjoner

– Risiko for skjulesteder

– Rør/kabelgjennomføringer

– Drenasje, avløp etc.

– Isolasjon

– …. med mer



Tørkepulver

• Open access – tilgjengelig for alle

• Effekt av CO2-aktivering og tørkepulver



Kuldebehandling

• Open access – tilgjengelig for alle

• Kuldetoleranse ved 0⁰C til -10⁰C 



Stort veggedyrprosjekt?

• Håper på finansiering fra Norges forskningsråd (NFR)

• Formelle deltagere: forvaltning - Oslo kommune

- Oslo Boligbygg

forskning - Folkehelseinstituttet

- NIBIO

- BI

- NMBU

- Rutgers University

• En optimal prosess: a) forvaltning

b) bekjemping



Flått

• Kr. 70 millioner regionale EU-midler til forskning på 

flått og flåttbårne sykdommer

• 21 000 flått samlet i Norge 2016

• Analyseres for kjente og ukjente smittestoffer



Skjeggkreprosjekt?







Tjenester

• Skadedyrtelefonen

– 21 07 77 00, kl. 13-14, for publikum

– Populært tiltak, mange henvendelser

– Skadedyrbekjempere og helsepersonell 

kan ringe utfor denne tid på 21 07 70 00

• Identifikasjon av skadedyr

– Fornyet akkreditering i 2015

– Sammenliknende laboratorieprøver (SLP) 

med Norsk institutt for naturforskning 

(NINA), Trondheim

• Ny database for registrering, 

utsending av svarbrev og arkivering 

klart før sommeren 2017





www.fhi.no/skadedyr

http://www.fhi.no/skadedyr

