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Avdeling for skadedyrkontroll



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 ble i 2018 gjennomført opplæring av ca 40 
personer som skal holde kurs for bønder

• Nå ett kurs i året



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
• 36 påmeldte

• 25 er optimalt

• Del II deles i to kurs



• Større revisjon i år 
• Mer vekt på oppgaveløsning

• Hver ettermiddag på dagens temaer

Nytt på skadedyrkurs



Veggedyr og skjeggkre 

• Hovedfokus flyttet fra veggedyr til 
skjeggkre
• Skjeggkreproblemet stor sett løst

• Man har kommet under terskelen for stress

• Mange steder synes det som man er helt kvitt dem

• 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



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

Ny masterstudent på Babesia



Skabb

Skabb



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. 500 prøver per år

• Nytt: Identifikasjon av midd



Faktaark

• Nye ark
• Løpebiller, kortvinger, råtesnutebille (Euophryum confine)

• Startet revidering 2020
• Det skal oppgis referanser

• Ca. 10 ark ferdig

• Ca. 150 totalt 

• Mye lest
• Heidi gir snart detaljer



www.fhi.no/skadedyr


