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Behandlings form og strategi

IPM – Etterkontroll og protokoll!

Gått fra sprøyting -> Varme - > Tørkepulver, feller og frys

Forebygging!

Gått fra 1 behandling i snitt - > 3 behandlings besøk

Enkel veggedyr 1 behandling

Vanlig veggedyr 2-4 behandlinger

Vanskelig veggedyr 5-7 behandlinger

Gått fra frys ikke inkludert -> frys inkludert
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Veggedyr – utnytt svakheten

De spiser bare blod

• Uansett hvor de er i rommet må de til verten for å få mat og drikke

Tørkepulver er veldig effektivt

• De er avhengig av å kunne holde på vann, ellers dør de

• Sperrebelte rundt seng/sofa
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Frys

Hva må fryses?

• Seng

• Sofa

Vi fryser alt for mye ting!

• Hvorfor fryser vi nyvaska klær

• Hvorfor tømmer vi hele hus

• Er det alltid nødvendig med frys?
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Pulver
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• Kommer som spray, eller pulver
• Dosering er kjempeviktig
• Bør brukes som sperrebelte
• 1-3 gram per m2, det vil si at 1 dl pulver holder til 

å behandle 50 meter med lister om du behandler 
10 cm opp på veggen og 10 cm ut på gulvet.
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Støtte til sanering; Damp, støvsuging, feller og 
CO2

Damp: tar dyr du ser og kan drepe dyr under lister og i sprekker i seng

Støvsuging: Fjerner dyr du ser, tar bort døde dyr, fjerner nymfer du ikke ser. 
Gjør det lettere å inspisere ved neste besøk, fjerner mulig allergener

Feller, for eksempel climb-up: Fanger dyr, gir en indikasjon på om sanering er 
ferdig, kan bidra til å isolere møbler slik at det blir vanskelig for veggedyr 
og klatre opp på dem. Om de ikke står på møbler bør de stå i hjørner på 
rom.

CO2: hjelpemiddel i tomme ubebodde leiligheter for å kontrollere om 
sanering har vært vellykket. Ikke nødvendig i bebodde leiligheter, der 
fungerer beboer som CO2 kilde
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Oppfølging og intervall

Vi anbefaler 2-3 uker intervall på veggedyr besøk

• 1. behandling – 2. behandling – 3. behandling – Etterkontroll (ferdig)

Da tar en veggedyr jobb med 3 behandlings-besøk 42-63 dager

• 1,5-2 måneder

En jobb med 2 behandlings-besøk tar 28-42 dager

• 1-1,5 måneder

Ved 6 ukers intervall tar 3 behandlinger 126 dager

• 4 måneder
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Resultater

Vi har dokumentert 2011 jobber fra 2015-2021 som totalt har 
fått 5506 dokumenterte behandlinger

I gjennomsnitt 2,74 behandlinger per jobb + EK

99 jobber har hatt 8+ behandlinger (4,9% av totalen)

De står for 1064 behandlinger som er 19,3% av innsatsen vår 
fra2015-2021

Uten de vanskelige jobbene er snitte for veggedyrsanering 2,3 
besøk + EK

1 jobb med 23 behandlingsbesøk

Med 2 ukers intervall 26 besøk, tom leilighet i 9 måneder 20 
besøk
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År
8+ 

jobber

2016 4

2017 5

2018 8

2019 19

2020 28

2021 35
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Espen Roligheten

Fagansvarlig skadedyr

Boligbygg KF Oslo

Espen.roligheten@bby.oslo.kommune.no

+47 975 92 308

Spørsmål?

mailto:Espen.roligheten@bby.oslo.kommune.no

