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Skadedyr
Vi vil med dette skrivet sette fokus på et ganske ubehagelig tema, nemlig skadedyr.
De fleste av oss setter vel pris på dyreliv, men inne i vårt eget hjem ser vi helst at det ikke er så
mye dyreliv, i hvert fall ikke annet enn en hund, katt eller kanskje en undulat.
Dessverre så kan vi risikere å få besøk av langt mindre hyggelige skapninger. Noen er helt
harmløse, andre kan være ganske ubehagelige, og enkelte kan faktisk smitte oss med
sykdommer, noen til dels svært alvorlige!
Vi ønsker ikke å skape noen panikkangst hos deg, men vi vil informere deg litt om noen typer
skadedyr, og hvilke forhåndsregler du som bor her bør ta for å ikke få slike ubudne gjester inn.
Og er du så uheldig å få skadedyr inn i leiligheten din, så er det viktig at du gjør de rette tingene
slik at naboene dine ikke også får «besøk».
Det vanligste som finnes er mus og rotter. Det sies at det bor flere rotter enn mennesker i byen
vår, uten at vi kan gå god for det utsagnet, men at det er mange er det ingen tvil om. Rotter kan
føre med seg et utall sykdommer, noen svært alvorlige. I tillegg kan de ødelegge avløp og andre
materielle ting. For å sikre oss mot at vi får rotter hos oss så er det viktig at du ikke legger ut mat
til fuglene i borettslaget. Mat til fuglene trekker umiddelbart til seg rotter. Likeledes er det viktig
at du ikke kaster matavfall ned i toalettet. Dette kan resultere i rotter opp i avløpet, og i verste
fall opp i toalettet og inn i leiligheten din! At du bor litt opp i etasjene hjelper ikke, rottene
kommer seg opp på de utroligste steder. I tillegg til å ikke kaste matavfall i toalettet bør du alltid
holde lokket på toalettet stengt. Skulle du finne rotte hos deg, død eller levende, så husk å ikke
ta på den uten hansker. Som nevnt så er de store smittebærere.
Så har vi en del mindre kryp vi kan få inn i leiligheten vår. Mange av dem er harmløse, men
enkelte skal vi være litt ekstra oppmerksomme på. Kakerlakker for eksempel er noe vi ikke ønsker
inn til oss. Kakerlakken kan også være smittebærer av ulike sykdommer, og den ferdes både der
det er skitt og i matvarene våre, en lite heldig kombinasjon... Kakerlakker kan man fort få med
seg hjem i kofferten når man har vært ute og reist, så sjekk nøye bagasjen din når du reiser.
Det aller verste vi kan bli utsatt for er nok veggedyr. Ikke bare går den på mennesker og suger
blod, men den er nesten også helt umulig å bli kvitt hvis du først har fått den i hus. I tillegg så
formerer den seg svært raskt så det kan fort bli et mareritt og få disse krabatene i hus.
Forekomsten av veggedyr var mer eller mindre helt borte i Norge for noen år siden. Men blant
annet fordi vi nå reiser mye mer enn før så har vi fått flere og flere tilfeller av veggedyr hos oss.
Veggedyr spres med reisebagasje, brukte møbler, annet innbo og brukt sengetøy. De forekommer
gjerne på steder hvor det er stor gjennomtrekk av mennesker, som hotell, camping-hytter,
studenthjem og lignende. Herfra transporteres veggedyrene gjerne med til nye overnattingsteder
eller private hjem. Når veggedyret først har etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg
til flere rom eller andre leiligheter i samme bygning.
Veggedyret er rødbrunt og har en oval og sterkt flattrykt kroppsform og mangler vinger.
Voksne veggedyr er 5-6 mm lange og 3 mm brede. Nymfene ligner de voksne, men de er mindre
og lysere i fargen. Eggene er 1 mm lange og hvite. Når veggedyr suger blod, svulmer de opp og
får en mørkere farge.

Veggedyr lever utelukkende av blod, og dessverre, den foretrekker menneskeblod. Veggedyr
lever skjult i sprekker, bak lister, i stikkontakter men først og fremst i senger og madrasser. De
ligger i ro helt til de merker at du sover (ligger stille), da kommer de fram og biter og suger blod.
Før het det seg at veggedyr bare var ekkelt men helt ufarlig. Nyere forskning tyder på at de ikke
er så uskyldige, men at veggedyr kan være bærere av parasitter som kan forårsake alvorlig
sykdom. I tillegg vil en del oppleve relativt store utslett og bittmerker etter veggedyr.
Oppdager du kløe og/eller utslett/bittmerker på
kroppen så bør du derfor være på vakt, det kan da
være veggedyr som er på ferde!
Veggedyr legger igjen både egg, som er hvite, og
mørke avføringsflekker. Disse oppdager du ganske lett
hvis du titter under madrasser og senger.
For å forebygge slik at du ikke får veggedyr inn i leiligheten din så er det noen viktige ting du bør
huske på. Er du ute og reiser så sjekk alltid seng og madrass der du bor. Vær forsiktig med å ta
bagasjen ut av kofferten, hold mest mulig i kofferten og hold lokket på kofferten stengt.
Og husk, veggedyr bryr seg ikke om de bor på to-stjerners hotell eller fem-stjerners hotell, de
trives overalt der det er mennesker, så ikke tro at det bare er på billige skitne hotell det finnes
veggedyr, de kan finnes overalt! Når du kommer hjem fra reise så kan det være lurt å åpne
kofferten på badet. Der er det godt lys, og få steder for veggedyr og andre skadedyr og gjemme
seg.
Veggedyr kan også finnes på båter, fly, sykehus og prøverom så vær alltid på vakt. Andre ting du
også må være svært forsiktig med er å kjøpe brukte klær og ikke minst brukte møbler. Vi
fraråder å ta med brukte madrasser, sofaer og lignende hjem. Henter du en sofa eller seng fra et
loppemarked må du i hvert fall sjekke det svært nøye før du tar det med deg hjem, og aller helst
sette det noen dager på fryselager før du bringer det inn i leiligheten din.
Hva kan du gjøre hvis du får veggedyr? Først og fremst ta kontakt med styret eller vaktmester!
Du vil med stor sannsynlighet ikke klare å bli kvitt veggedyrene selv, de tåler nemlig stort sett alt
som finnes av gift. Det de ikke tåler er høy eller lav temperatur (60 grader eller mer, eller -18
eller mindre). Klær man mistenker det kan være veggedyr i kan derfor med hell vaskes på 60
grader eller mer, eller de kan fryses ned, men da må de ligge i fryser i minst 3 døgn. Møbler som
er infisert av veggedyr bør helst kastes, eller de må settes på fryselager.
Avslutningsvis vil vi bare si at det er verken flaut eller skambelagt og si at man har fått skadedyr.
Veggedyr for eksempel trives like godt i rene ryddige hjem som i skitne omgivelser, det eneste de
bryr seg om er tilgang på menneskeblod. Skadedyr formerer seg raskt og de sprer seg også fort
til naboer. Det er derfor svært viktig at du umiddelbart tar kontakt med styret eller vaktmester
hvis du mistenker at du har en eller annen form for skadedyr i hjemmet ditt.
Styret har avtale med skadedyrfirma som iverksetter nødvendig tiltak slik at du umiddelbart får
hjelp.
Er det noe du lurer på rundt dette så ta kontakt med oss eller vaktmester, vi er her for deg.
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