
 

Krav til godkjenning 
Utdrag av Rundskriv I-2/2012 Om krav til godkjenning av skadedyrbekjempere: 

For å bli godkjent som skadedyrbekjemper må kurset for skadedyrbekjempere være fullført og bestått. Kurset 

skal til sammen ha en varighet på minst ti dager. Kurset er delt i to, kursdel I og kursdel II. Hver del skal ha 

en varighet på minst fem dager. Det skal tas en skriftlig eksamen for hver del. For å kunne bruke 

bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig kreves det at 

skadedyrbekjemperen i tillegg gjennomfører særskilt kurs. 

 

Det er et krav om at godkjente skadedyrbekjempere skal ha fått noe praktisk erfaring med skadedyr, hvordan 

man forebygger og bekjemper dem, og hvordan man utfører arbeidet på en sikker og minst mulig helse- eller 

miljøskadelig måte. Søkere må dokumentere at vedkommende har hatt praksis fra arbeid innen 

skadedyrbekjempelse under veiledning av godkjent skadedyrbekjemper. Det er søkeren som er ansvarlig for å 

skaffe seg og dokumentere nødvendig praksis. Praksis skal dokumenteres ved at søkeren under 

praksisperioden selv fører protokoller, etter nærmere angivelse fra Folkehelseinstituttet. Protokollene skal 

være attestert av veilederen og framlegges Folkehelseinstituttet sammen med søknad om godkjenning. Ut fra 

omfang og kvalitet på protokollene vil disse bedømmes bestått eller ikke bestått.  

 

Praksisen skal være utført i løpet av de fem siste årene. Praksis av minst en måneds varighet og minst 20 

bekjempelser på hvert av følgende områder er nødvendig: 

• Inspeksjon og bekjempelse av gnagere. Både forebygging/sikring og ulike mekaniske og kjemiske 

bekjempelsesmetoder skal ha blitt brukt.  

• Inspeksjon og bekjempelse av insekter. Både forebygging/sikring og ulike mekaniske og kjemiske 

bekjempelsesmetoder skal ha blitt brukt.  

 

Om man blir ferdig med et av områdene først, for eksempel gnagere, kan man få midlertidig delgodkjenning til 

selvstendig bekjempelse innen dette området i ett år. Forutsetningen er at kursdel I og II er gjennomført og 

bestått. For å bli godkjent skadedyrbekjemper må praksis på det andre området gjennomføres innen ett år 

etter første delgodkjenning. 

 

Opplysninger om søker 

Navn: Fødselsdato: 

Privat adresse: e-post: 

  

Opplysninger om veileder 

Navn: e-post: 

  

Opplysninger om overordnede leder 

Navn: e-post: 

  

Bekreftelse på varighet av praksis 
  

Det bekreftes med dette at søkeren har praksis av følgende varighet: 
         

          Minst en måned på bekjempelse av gnagere                        Minst en måned på bekjempelse av insekter 
  

Dato: Signatur veileder:_________________________________________ 

 

Søknad om godkjenning 

Jeg (søker) har bestått Kurs for skadedyrbekjempere del 1 og 2 og søker med dette om: 

 

Dato: Signatur søker:____________________________________________ 

 

Søknaden sendes sammen med protokoller* til: 
e-post: skadedyr@fhi.no Folkehelseinstituttet 

Avdeling for skadedyrkontroll 

Postboks 222 Skøyen 

0213 Oslo 

 

 

 

Søknad om godkjenning som skadedyrbekjemper 

*Veiledning for protokollføring finner du på neste side. 



Veiledning for protokollføring 
 

For å tilfredsstille kravene om praksis ved søknad om godkjenning som skadedyrbekjemper skal det føres 20 

protokoller for bekjempelse av gnagere og 20 protokoller for bekjempelse av insekter. 

 

Praksisen skal omfatte inspeksjoner, forebyggende tiltak og ulike bekjempelsestiltak. Arbeidsoppgavene skal 

være varierte når det gjelder omfang, bekjempelsesmetoder, hvilket miljø man bekjemper i og type skadedyr som 

bekjempes. 

 

Protokollene skal føres av søkeren og hver enkelt protokoll skal attesteres av veilederen. 

 

De ulike skadedyrfirmaer har litt forskjellig utforming av protokoller, men for å få godkjent praksis må søkerens 

protokoller minst inneholde følgende punkter: 

 

Generell informasjon 

 Tidspunkt for tiltaket 

dato/klokkeslett 
 

 Sted 

Adresse for tiltak, type lokale (bolighus, bakeri, skole osv.) 
 

 Oppdragsgiver 

Navn, adresse, kontakttelefon 
 

 Eier 

Navn, adresse og kontakttelefon dersom eier ikke er oppdragsgiver 
 

Informasjon om angrepet 

 Type skadedyr 

Art (basert på identifisering av dyret eller sportegn), størrelse på angrep 
 

Gjennomføring av bekjempelsen (protokollen skal inneholde informasjon om benyttede tiltak) 
 

FOREBYGGENDE TILTAK 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode* 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt tiltak (middel) 

Type tiltak (sanitasjon, sikring eller annet) 

MEKANISK BEKJEMPELSE 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt tiltak (middel) 

Type tiltak (feller, støvsuging, varme/kulde, 

ressursavgrensning, miljøendringer eller annet) 
 

KJEMISK BEKJEMPELSE 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt middel 

Handelsnavn, aktivt stoff (kjemisk navn), 

konsentrasjon av aktivt stoff i bruksblandingen, 

løsemiddel 
 

 Mengde (kvantum) bruksblanding benyttet 

Antall liter sprøytemiddel, antall gram gel, pulver, 

voksblokk m.m. 

BIOLOGISK BEKJEMPELSE 
 

 Begrunnelse for valg av middel og metode 

(i forhold til substitusjonsprinsippet) 
 

 Anvendt middel 

Handelsnavn på preparatet, organisme i preparatet 

 

 Nabovarsel 

Er distribuert/ Er ikke distribuert (må begrunnes) 
 

Etter bekjempelsen 

 Skader av tiltaket 

Utilsiktet søl med kjemikalier, personskader, ødeleggelse av bygningsdeler eller lignende 
 

 Resultat 

Umiddelbart resultat/ resultat fra etterkontroll. Etterkontrollen angis med dato 
 

* Se Forskrift om skadedyrbekjempelse § 1-3 for definisjon av ordene middel og metode 


	Navn søker: 
	Fødselsdato: 
	Privat adresse: 
	e-post søker: 
	Navn veileder: 
	Navn overordnede leder: 
	e-post veileder: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Dropdown4: [Godkjenning som skadedyrbekjemper (nødvendige attesterte protokoller er vedlagt)]
	Dato: 
	e-post leder: 
	Signatur veileder: 
	Signatur søker: 


