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SKJEGGKRE – ERFARINGER PR 17. FEBRUAR 2022 
 
På bakgrunn av henvendelse fra beboer har styret behandlet problematikken 
omkring skjeggkre i bygget. 
 
Kulsås Terrasse har som så veldig mange hus/bygg i Norge skjeggkre. Det sies at 
dette må man bare leve med. I sameiets vedtekter §4 Vedlikehold heter det bl a at 
seksjonseieren skal foreta nødvendige tiltak for å hindre/forebygge og redusere 
spredning av skadedyr, eks skjeggkre m fl.  
Det er flere måter å holde forekomsten av skjeggkre «i sjakk» på, noe sikkert flere 
beboere har erfaringer med, samt at det er mye informasjon å finne på nettet.  
 
Styret anmodet undertegnede lage et infoskriv om sine erfaringer. 
 
Jeg flyttet hit i des 2017, og kort tid etterpå oppdaget jeg skjeggkre. Jeg fikk nærmest 
«sjokk» da jeg skjønte hva det var, og ikke så lite skuffet da jeg ikke hadde fått noen 
opplysninger om dette i fbm kjøp av leiligheten. I tidligere styrereferat så jeg at 
problem med skjeggkre hadde vært behandlet flere ganger, men at den enkelte eier 
selv måtte ta affære.  
 
Jeg hadde kjøperforsikring og tok kontakt med forsikringsselskapet, men for å gjøre 
ei lang historie kort, kom jeg ingen vei der heller. Konklusjonene var at dette måtte 
jeg bare leve med, da det snart var i alle bygg. 
  
Kort oppsummert har jeg foretatt følgende aksjoner: 

• satt ut limfeller med agn spesielt der jeg hadde observert skjeggkre, 

• støvsugd spes langs gulvlister og under skap 1-2 g pr uke  

• pakket alt av papir, bøker etc, samt matvarer i tette plastbokser (hadde hørt at 
skjeggkre spiste bl a papir). 

• papp og papir som fulgte med nye varer etc. ble og blir umiddelbart kastet  

• tok i bruk Power Permetrin insektsspray som jeg sprayet langs alle 
gulvlister(både over og under, samt åpninger i vegg, f.eks der kabel og rør 
kom ut. Dette har jeg gjort 2 ganger, og siste gang i sommer. 

 
Etter dette kom det merkbart mindre skjeggkre i fellene, og status pr i dag er at 
fellene (satt ut oktober 2021) er fri for skjeggkre, enn så lenge!!!! 
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