Ser du skadedyr?
Kontakt oss umiddelbart
Vi ønsker å undersøke hva det er, og løse
problemet så fort som mulig før det sprer seg
til hele bygget og til andre leiligheter.

Kakerlakker

Kakerlakker er et kjent skadedyr
Kakerlakker (Dictyoptera) regnes som svært
primitive insekter. Allerede for 250 millioner
år siden fantes det kakerlakker som ligner mye
på dagens arter.
Av de ca. 4000 artene av kakerlakker som
finnes på verdensbasis regnes imidlertid bare
omkring 20 som skadedyr. Mange av disse kan
man finne innendørs i Norge.

Kjennetegn
De fleste kakerlakker har en flattrykt kropp,
oval kroppsform, lite hode og lange
trådformete antenner som ofte er lengre enn
kroppen. De har tynne, raske løpebein.

Om det sprer seg til flere leiligheter i et
eiendomskompleks kan det ødelegge bygget
og påføre våre leietakere store problemer.
Send oss gjerne et bilde av hva du ser så vi
kan vurdere hvilke tiltak vi skal ta. Du kan
også ta direkte kontakt med et godkjent
skadedyrsfirma.

Kontakt din forvalter
Telefon: 22 40 57 00
E-postadresse: post@skb.no
Nettadresse: www.skb.no

Skadedyrfirmaer

STIFTELSEN KAARE BERG

Det er en oppdatert liste over godkjente
skadedyrsfirma på Folkehelseinstituttets
websider. De fleste tilbyr en gratis befaring.

De vanligste kakerlakkene som gjør skade
varierer i størrelse fra 0,5 cm til 4,5 cm.

Andre kjente skadedyr:
Gnagere, rotter, slanger, maur, biller, mygg,
midd, møll, edderkopper osv.

De fles
STIFTELSEN KAARE BERG
Tollbugata 11
0152 Oslo

Generell info om skadedyr.

Kontakt Folkehelseinstituttet
Ansatte ved avdeling for skadedyrkontroll
svarer på "Skadedyrtelefonen" alle hverdager
mellom kl. 13.00-14.00. Da kan du få svar på
alle mulige spørsmål om skadedyr.
Telefonnummeret er 21 07 77 00.
Webside:http://www.fhi.no/tema/skadedyr
Her finner du også mye informasjon om
skadedyr. De identifiserer innsendte
insekter, midd, parasitter og andre skadedyr,
samt gir råd om forebygging og bekjempelse
av de aktuelle skadedyrene.

Veggedyr; suger blod og er dårlige leietakere

Veggedyret

Hos Folkehelseinstituttet kan

Er du ansvarlig for at
små dyr kommer hjem
med deg etter ferien?
Da kan du bli holdt ansvarlig for prisen det
koster å bekjempe skadedyr i din leilighet og
alle naboleilighetene de sprer seg til.
Ta kontakt med oss så tidlig som mulig om du
ser skadedyr; da blir skaden minst mulig, samt
at vi setter pris på at du opplyser oss om
sitasjonen i vår eiendom.
Vær altså tidlig ute med å ta kontakt med oss
og eventuelt Folkehelseinstituttet. Her kan du
dessuten få preventiv informasjon om du skal
reise til et land hvor det mye skadedyr.
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prøver
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skadedyr. Kontakt dem for
detaljert og riktig informasjon
angående dette.

Identifisering av skadedyr samt veiledning
om bekjempelse koster kr. 150,- (eks. mva).
Dyrene kan sendes med posten. Det tar
normalt 1-2 uker før du får svar. Gå til
websiden deres for følgebrev og mer info om
dette:
http://www.fhi.no/tjenester/skadedyrident
ifisering

Veggedyret finnes innendørs i hele Norge. Det
er i de senere år blitt stadig mer vanlig, etter at
det nesten ble utryddet på 50-tallet.

Veggedyrets kjennetegn
Veggedyr er et blodsugende insekt, med flat,
oval og brunrød kropp. Voksne dyr er ca. 5 mm
lange, mens nyfødte er 1,3 mm.
Om dagen gjemmer de seg i sprekker i senger,
møbler, klær, gulv, vegger ol. Her etterlater de
ekskrementflekker, tomme larvehuder, døde
dyr og egg. Om natten kommer de frem og suger
blod av mennesker. Veggedyr kan overleve over
ett år uten mat (blod).
Det er kostbart og omfattende å fjerne
veggedyr. Leiligheten må saneres, samt at
møbler og klær settes på fryselager. Du må
selv flytte ut av leiligheten i en periode.

