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Gnagerbekjempelse på landbrukseiendom

• Samme pensum som på Skadedyrkursene når det 
gjelder gnagere

• Samme type eksamen som på Skadedyrkurset med 
samme krav for å bestå

• Det er i 2018 gjennomført opplæring av ca 40 
personer som skal holde kurs for bønder

• Ett kurs i Oslo, ett på Værnes i september
• Viktig at Tilsynsmyndighet er på plass



Skadedyrkurs

• Del I: 3 1/2 dag
• Del II: 6 1/2 dag, starter 

torsdag etter lunsj
• Felles eksamen på del I & II

• Ikke økt strykprosent

• Mange kursdeltagere
• 33 påmeldte 3 uker før fristen  

• 25 er optimalt

• Siste: nå: 43 deltagere



• Bygningsteknikk
• Hvilke konstruksjonsmessige forhold skaper gode/dårlige 

forhold for skadedyr?

• Eks. temperatur, fukt, drenering, isolasjon, spredningsveier, 
kabelganger

• Bygningsovergripende tiltak
• Spredningsbiologi

• Skjeggkre, veggedyr, faraomaur, kakerlakker

• Skjeggkre egen forelesning

Nye temaer på skadedyrkurs



Veggedyr og skjeggkre 

• Hovedfokus flyttet fra veggedyr til 
skjeggkre
• Vekst i veggdyrbekjempelser synes å ha stagnert

• Skjeggkre fortsatt i vekst

• «Skjeggkre har vist seg nesten umulig å bli 
kvitt»
• Skadedyravdeling ved FHI prøver å gripe fatt i de dyr som til 

enhver tid synes å størst betydning for folkehelsen og som 
bekymrer folk mest

• Eks. hodelus, flått, veggedyr, skjeggkre, ulike maur, kakerlakker



Skjeggkre-rapport

• Generell kunnskap, litteraturgjennomgang
• (Bjørn Arne Rukkes foredrag)

• Fritt tilgjengelig på www.fhi.no/skadedyr
• Revidert 2019
• Kontinuerlig oppdatering av fakta-ark om 

skjeggkre

http://www.fhi.no/skadedyr


Flått

To store prosjekter (ScandTick Innovation og Russland-
prosjektet) 

Utbredelse av flått (og mygg) og virus/bakterier disse overfører

Variasjon i forekomst av virus/bakterier i flått gjennom året

Atferd av flått (årstid, temperatur, luftfuktighet) 

Modellering av tetthet av flått og virus/bakterier i henhold til 
vegetasjon og klima - risikoananlyse



• Repetisjon fra 2008, samme 41 barneskoler i Oslo, Bergen, 
Trondheim, Bodø og Tromsø

• 21 986 personer, 8506 barneskolebarn. 50% deltagelse
• Spørreskjema, lusekam og instruksjonsbrev

• Nåværende forekomst hos enkeltpersoner

• Tidligere forekomst i husstanden

• Alder, kjønn, antall i husstanden

• Rutiner for hodelussjekking – hvor ofte og hvordan

• Hvordan behandlet infestasjon

• Informasjon gitt andre om egen infestasjon

• Kostnader vedrørende behandling

• Kunnskaper om hodelus

• 2008: 1,63 % av barna med lus
• 2018: 1,69 % av barna med lus

Hodelus 2018



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
• Ca. 400 prøver per år

• Fått akkreditering tilbake

• Ny versjon av Labware kommer snart

• Nytt: Identifikasjon av midd



www.fhi.no/skadedyr



Treff via Google
Hodelus på 3.dje plass etter hpv-vaksine og influensa 2018

Også skjeggkre og veggedyr blant de mest leste

Blant FHIs mest søkte internettsider


