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SKADEDYR

Ingenting gjør oss mer fortvilet enn om vi får rotter og mus rundt husveggene. 

Manglende ettersyn og renhold pekes ofte ut som en mulig årsak til skadedyrenes inntog. 

Lar du matavfall stå lett tilgjengelig, inviterer du mange «ubudne gjester» på et festmåltid.
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Hva er mitt ansvarsområde?
Andelseier har ansvar for å holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Det beste tipset en kan gi er å holde boligen ren og fri for matrester og søl. 
Dette lokker skadedyrene og gir oss en mengde ubehag.

De vanligste skadedyrene er:
• Rotter og mus • Maur • Kakerlakker • Biller
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Svart jordmaur 

Den vanligste maurarten vi finner inn 
i hus er nok Svart jordmaur, som ofte
danner kolonier i isolasjon under bet-
ongplate på mark eller i råtne bjelker el.

● Ikke la mat/matrester bli liggende 
utildekket. Spesielt ikke sukker-
holdige matvarer.

● Er maur et stadig tilbakevendende 
problem, bør det utføres forebygg-
ende behandling f.eks utvendig 
langs grunnmur for å forhindre 
maur å etablere seg innomhus.

● Kan bekjempes med ulike midler, 
kontakt vaktmester eller 
borettslaget.

Avfall/kildesortering Rotter og mus

Dette er de mest vanlige skadedyrene. I tillegg til at de gnager seg gjennom både
vegger, møbler og el-kabler kan de være smittebærer av mange forskellige sykdom-
mer som f.eks salmonella. Antallet varierer sterkt fra år til år avhengig av klima, 
tilgang på mat etc. Rotter/mus trenger svært liten åpning for å komme seg inn.

For å unngår mus og rotteplage bør du:
● Ha godt og regelmessig renhold 
● Ha forsvarlig lagring av mat og matavfall
● Sørg for tette ytterflater. Netting foran kjellervindu og ventiler 

må være uskadet.

Fjerning av mus og rotter:
● Effektiv bekjempelse skjer ved bruk av muse- eller rottefeller.
● Utlegging av rottegift bør gjøres av profesjonelle.

Trenger du hjelp?
● Ta kontakt med vaktmester eller styret.
● Ta kontakt med skadedyrfirma. 

Avfall av ulik karakter bør sorteres i
henhold til kommunens og boretts-
lagets retningslinjer og deponeres på
anvist sted. De fleste borettslag har
egne avfalls-
beholdere for 
kildesortering.

Ikke la søppel stå for
lenge i leiligheten,
men fjern avfall så 
fort som mulig.

Knytt avfallsposen
godt igjen.
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Stokkmaur

Stokkmauren kan gjøre stor skade hvis
man får den inn i boligen. Mauren gna-
ger seg gjennom treverket og etterlater
seg tuer og ganger i materialene. 

● Bekjempelse: 
Det er viktig å komme inn på et
tidlig stadium for å begrense og 
stanse insektsangrepene. Ta kontakt
med borettslaget, slik at skade-
dyrfirma kan kontaktes snarest.

Konsekvenser:
Insektsangrep over lengre tid, kan bety
at deler av bygningen må åpnes og
deler fjernes/erstattes/impregneres. 

Stripet borebille Kakerlakker Veps

Veps kan bygge bol på alle mulige plas-
ser i en bolig, ofte ved en takbjelke eller
inne i et hulrom i veggen. Vepsebol kan
bli over en halv meter i diameter.

● Ved fjerning av vepsebol anbefales å 
tilkalle et skadedyrfirma eller noen 
som har erfaring med dette.
Dette er ikke ufarlig! Ta kontakt
med borettslaget.

Borebillene er mest utbredt i kystklima
langs store deler av norskekysten. 
Larven lager ganger i trekonstruksjonen
samt møbler og andre tregjenstander.
I overflaten kan vi se 2 mm store hull 
i overflaten hvor det drysser ut hvitt
tremel. 

● Bekjempelse:
Se avsnitt om «Stokkmaur».
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Kakerlakker kan komme inn i boligen
via rør og ventilasjonsanlegget fra
naboleilighet, fra matvarer eller medtas
fra utlandet via bagasje. 

Den kan spre seg i hele huset og ses
gjerne på varme og fuktige flater 
(bad, kjøkkenbenk, soverom etc).

De er altetende innenfor matvarer og
kan også angripe lær, ull, papir og såpe. 
Kakerlakker i hus kan gi allergiske 
reaksjoner hos mennesker.

● Bekjempelse: 
Se avsnitt om «Stokkmaur».

51

Foto: Rentokil Skadedyrkontroll


