Nye rutiner ved skjeggkre
Hva gjør boligbyggelagene og boligselskapene hvis skjeggkre
oppdages i boligen? Her kommer viktig informasjon fra If og Tryg og
deres respektive samarbeidspartnere; Anticimex og Nokas
Skadedyrkontroll.

Det vingeløse insektet skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble påvist i
Norge først gang i 2013, og har i den senere tid skapt utfordringer også i
boligselskaper forsikret med Totalforsikring. Ettersom insektet p.t ikke lar
seg utrydde med kjente metoder, har vi ikke kunnet inkludere det i
skadedyrbekjempelsesdelen av Totalforsikring for boligselskap.
For å kunne gi boligbyggelagene og boligselskapene (via dere) god
informasjon om hvordan man skal forholde seg hvis skjeggkre oppdages i
boligen, har vi satt oss ned sammen med If og Tryg og deres respektive
samarbeidspartnere; Anticimex og Nokas Skadedyrkontroll (begge omtalt
som selskapene i det etterfølgende), og enes om følgende rutiner:







Selskapene reiser ut til kunden for å bringe på det rene om
henvendelsen gjelder sølvkre eller skjeggkre. Er det sølvkre starter de
behandling på vanlig måte. Er det skjeggkre får kunden beskjed om at
det dessverre ikke er dekket av forsikringen.
Selskapene skal likevel gi kunden en pakke med limfeller og
bruksanvisning/informasjon samt bistå vedkommende med å finne
stedene som frekventeres av flest insekter, og vise hvordan fellene
monteres og følges opp. Trenger kunden flere limfeller kan dette
kjøpes fra Skadedyrbutikken på tlf. 40601111 eller e-post:
post@skadedyrbutikken.no.
Alle kunder med Totalforsikring får 15 % rabatt og fast fraktpris i hele
landet på kr. 69,-. Oppgi rabattkode BBLP2017.
Viser det seg at det er utbredelse i flere leiligheter i samme bygning,
tar selskapene kontakt med styret eller vaktmesteren i boligselskapet,
og distribuerer informasjonsskriv og fellepakker for formidling til de
beboere som er berørt.

Vi håper at det på sikt skal være mulig å finne frem til varige utryddelses-

løsninger slik at vi kan inkludere også skjeggkre i Totalforsikringsvilkåret. I
mellomtiden ber vi dere vennligst informere ut til styrene om rutiner og fakta
om skjeggkre.

Mer om skjeggkre
Skjeggkre observeres nå hele året i store deler av landet. Mange av funnene
er fra moderne, nye og rehabiliterte leiligheter. Skjeggkre gjør lite skade,
men mange opplever dem som svært ubehagelige.
Likheten med sølvkre er påtagelig, men de to artene skiller seg fra hverandre
i størrelse, lange haletråder samt behåring langs hodet. Sølvkre blir en drøy
cm lang, mens skjeggkre kan bli nesten dobbelt så stor. I tillegg har
skjeggkre antenner og haletråder omtrent like lange som selve kroppen,
mens sølvkreenes er ca halvparten av kroppslengden. Både antenner og
haletråder knekker lett, så man ser ofte individer som avviker fra normalen.
Langs kanten av hodet og kroppen har skjeggkre tydelig hårvekst (skjegg),
dette har ikke sølvkre. Livssyklusen er relativt lang. Utvikling fra egg til
voksen tar normalt opp mot 3 år. Etter kjønnsmodning kan de voksne
skjeggkreene leve i ytterligere 3 - 4 år.
Skjeggkre er nattaktive og oppdages derfor ofte på morgenen når man skrur
på lyset.
Skjeggkre spiser både plante- og dyrematerialer. Små mengder brødsmuler,
mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer
vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand, så jevnlig rengjøring for å
redusere tilgangen på mat kan være hensiktsmessig. Voksne individer kan
også klare seg på materialer som papir på gipsplater, men full utvikling fra
nymfe til voksen krever en mer variert diett. Voksne individer kan overleve i
opptil 9 måneder uten å ta til seg næring.
Hvordan håndteres skjeggkre?
Siden skjeggkre utvikler seg langsomt vil stadig fangst av dem kunne holde
bestanden på et lavt nivå. De fanges best ved å benytte limfeller eller teip
plassert rundt i leiligheten der de observeres.
Det er ønskelig med jevnlig støvsuging slik at støv ikke ødelegger effekten av
limfellene. Dessuten vil en god støvsuging også kunne fjerne en del
skjeggkre. Støvsugerposen bør kastes eller fryses hver uke slik at den ikke
blir en spredningsvei.
Insektmidler vil kunne drepe skjeggkre, men da man i liten grad når fram til
skjeggkreenes gjemmesteder vil effekten av slik sprøyting være kortvarig og
i mange tilfeller ikke å anbefale.

Hvordan forebygge mot skjeggkre?
Det er for tiden ingen måte å forebygge mot skjeggkre. Det beste rådet er å
inspisere de steder der skjeggkre kan tenkes å leve, slik at de oppdages
tidlig og tiltak kan iverksettes. Områder der skjeggkre oppdages rengjøres og
gjenstander som de kan leve av, som pappesker etc, fjernes. Deretter settes
det ut limfeller.
Kan skjeggkre spre seg til andre leiligheter?
Skjeggkre kan vandre langs rørgjennomføringer, kanaler og lignende. Vi
antar derfor at de kan spre seg mellom leiligheter. Den beste måten å
forebygge mot dette er å holde mengden med skjeggkre nede.
Skjeggkre er nattaktive og vil ikke gjemme seg i gjenstander som stadig
flyttes rundt. Derfor er det svært liten fare for at besøkende i en leilighet
med skjeggkre får med seg skjeggkre hjem. Det er derfor ikke nødvendig å
opplyse om skjeggkre eller ta noen forholdsregler ved besøk.
Hva hvis leiligheten skal selges?
Det har vært noen rettsaker der selger er saksøkt for ikke å ha oppgitt at det
var skjeggkre ved salget. Til dels store erstatningsbeløp er tilkjent kjøper på
grunn av skjeggkre. Ved salg av leilighet må man derfor i egenærklæringen
opplyse om at det er observert skjeggkre i boligselskapet/bygningen, og det
må noteres om skjeggkre er observert i leilighet som skal selges.
Spørsmål?
Har du spørsmål eller kommentarer til ovennevnte kan din
forsikringsrådgiver i Boligbyggelagenes Partner kontaktes.
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