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Forord 
 

Denne veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Hussopp 

Forsikring og beskriver kunnskapsstatus om skjeggkreet per 2019. Folkehelseinstituttet er en 

beredskaps- og kunnskapsinstitusjon under Helse- og omsorgsdepartementet og derfor 

uavhengig av kommersielle interesser. Sentralt i forskningen på skadedyr står 

«substitusjonsprinsippet», som betyr at man skal tilstrebe forebygging og bekjempelse av 

skadedyr på en måte som er minst mulig skadelig for helse og miljø. Det er derfor vesentlig å 

fremme giftfrie metoder som alternativ til pesticidbruk i innendørs miljøer – en svært viktig 

oppgave innen folkehelsen. Avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet skal være 

Norges ledende forskningssenter for trygg forebygging og bekjempelse av skadedyr i menneskers 

nærmiljø. Skjeggkreet har vist en betydelig økning i norske boliger de siste årene, uten at det 

foreligger en god forklaring på hvorfor. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om denne arten ved 

hjelp av en litteraturgjennomgang som kan belyse skadedyrets styrker og svakheter og 

identifisere potensielle bekjempningsløsninger. Litteraturgjennomgangen er en del av et større 
prosjekt som har til hensikt å utvikle bekjempings- og forvaltningsrutiner for skjeggkre. 

Skjeggkreet er lite studert og all vitenskapelig litteratur som ble funnet gjennom artsnavnet 

Ctenolepisma longicaudata i litteraturbasene Web of Science, SCOPUS og PUBMED har blitt 

gjennomgått. I tillegg ble referanselistene i samtlige av disse artiklene brukt for å finne gammel, 

ikke-søkbar litteratur. Utvalgte vitenskapelige arbeider som omhandler de nært beslektede 

artene sølvkre (Lepisma saccharina), fyrkre (Thermobia domestica) og Ctenolepisma lineata, som 

også forekommer innendørs, ble brukt som referansepunkter for utvidet kunnskap om 

bekjempingsstrategier og adferd samt for å kaste lys på biologiske aspekter som ikke er studert 

hos skjeggkreet. Denne veilederen er fritt tilgjengelig elektronisk på www.fhi.no. Dette er versjon 

2 av veilederen. Den første utgaven ble publisert i 2018. Trolig vil det også framover komme nye 

utgaver siden ny kunnskap om effektiv bekjempningsmetodikk vil framskaffes. Denne 

informasjonen er viktig å formidle til skadedyrbransjen og andre interessenter. 
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1 – Skjeggkre og andre relevante arter 
Skjeggkreet (Zygentoma; Lepismatidae - Ctenolepisma longicaudata) hører til børstehalene som 

er blant de eldste insektene på jorda (Truman & Ball, 1998; Whitington et al., 1996). 

Evolusjonært oppsto de før insektene fikk vinger, og de anses derfor som primitive insekter 

(Hasenfuss, 2002). Blant børstehalene finner man 550 beskrevne arter (Elven & Aarvik, 2018). 

De fleste er flate og dråpeformet av utsende, øynene er små, antennene og haletrådene er lange 

og kroppsdelene er dekket med hår eller skjell (Sturm, 2009b). Børstehalene deles inn i 

familiene Lepismatidae, Nicoletiidae, Ateluridae, Lepidothrichidae og Maindroniidae. De to 

første finnes over hele verden, men det er bare i familien Lepismatidae vi møter 

innendørslevende arter. Børstehaler det kan bli mange av innendørs tilhører tre slekter, og de 

mest typiske representantene er skjeggkre, 

sølvkre og fyrkre (Bennett et al., 2010; Mallis et 

al., 2011; Robinson, 2005). Disse tre artene har 

tydelige forskjeller i foretrukket livsmiljø (Heeg, 

1967b; Lindsay, 1940; Sweetman, 1939; Tremblay 

& Gries, 2006), og det er derfor viktig å kunne 

skille mellom dem slik at bekjempingen blir så 

rasjonell og effektiv som mulig.      

 

1.1 – Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) 
Ctenolepisma-slekten har rundt 100 arter og flere 

av dem kan finnes innendørs (Goddard et al., 

2016; Molero-Baltanas et al., 1997; Molero-

Baltanas et al., 2012). I Norge er skjeggkreet og 

perlekreet (Ctenolepisma calva) registrert 

(Mattsson, 2014; 2018). Skjeggkreene blir store 

hvis de lever under gode forhold. Maksimal 

kroppslengde uten antenner og haletråder er 

antatt å være 18 mm (Pape & Wahlstedt, 2002). 

Normal størrelse for voksne ligger rundt 12 mm 

(Robinson, 2005). Her beskrives voksne skjeggkre 

(Figur 1), mens de små nyanseforskjellene 

mellom stadiene og forskjeller mellom kjønnene er 

beskrevet under livssyklus (Kapittel 2.1). 

Skjeggkreet kan sees på som noe spraglete i fargen, 

siden skjellene veksler mellom grå og brune toner. 

De fremstår derfor som mindre sølvglinsende enn 

sølvkreet. I enden av den flattrykte, langstrakte og 

tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre 

påfallende lange haletråder. Den midtre peker rett 

bakover og er tilnærmet like lang som 

kroppslengden, mens sidetrådene ofte peker 

vinkelrett ut til siden. Hodet har to antenner og 

man kan i tillegg se to kortere kjevefølere. Sett 

ovenfra vil pannen og sidekantene fremstå som 

mye mer hårete hos skjeggkreet enn hos sølvkreet. 

Hårenes form (Figur 2) og plasseringer av børstekammer er sikre artskjennetegn hos skjeggkre 

(Se bestemmelsesnøkkel i Appendiks A).  

Figur 1. Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata). 

Tegning -  Preben Ottesen, © FHI 

Figur 2. Forskjellen i utforming av de kraftigste 

hårene hos skjeggkre (Ctenolepisma 

longicaudata) og sølvkre (Lepisma saccharina). 

Tegning -  Preben Ottesen, © FHI 

 

Skjeggkre 
 

 

 

 

Sølvkre 
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1.2 – Perlekre (Ctenolepisma calva) 
Perlekre er hvitfarget siden skjellene er hvite. Den midtre haletråden er like lang som kroppen, 

mens sidetrådene er 2/3 av kroppslengden og peker vinkelrett ut fra kroppen. Perlekre er like 

hårete som skjeggkre, og de kraftigste hårene er sagtannet. Det siste bakkroppssegmentet er 

kortere enn det er bredt. Maksimal kroppslengde er 8 mm. 

 

1.3 – Sølvkre (Lepisma saccharina) 
Lepisma-slekten har mange kjente arter, men det er kun sølvkreet vi finner innendørs. Voksne 

sølvkre blir normalt rundt 10-12 mm 

(Robinson, 2005). Sølvkreet er jevnt farget og 

sølvglinsende (Figur 3). Fargen varier fra mørk 

grå til lys og sølvskimrende. Sølvkre har kortere 

haletråder sammenlignet med skjeggkre og i 

hvilestilling peker sidetrådene ofte skrått 

bakover. Den midtre haletråden er kortere enn 

halve kroppslengden. Sammenlignet med 

skjeggkre fremstår ikke sølvkreet som hårete, 

men spesielt hode og de fremre partiene har en 

del utstående hår. Artsspesifikke detaljer er gitt 

i nøkkelen (Appendiks A).  

 

1.4 – Fyrkre (Thermobia domestica) 
Thermobia-slekten har også mange arter, men 

det er fyrkreet man treffer på innendørs. 

Fyrkreet er meget likt skjeggkreet ved at det er 

stort og hårete og ved at haletrådene er lange og 

holdes nesten vinkelrett ut til siden. Fyrkreet vil 

normalt fremstå med et noe mørkere bryst enn 

skjeggkreet og i tillegg beskrives de som mer 

parallellsidet slik at dyret ikke blir like jevnt 

avsmalnende bakover (Lillehammer, 1964). For 

sikkert å skille fyrkreet fra skjeggkre, må man se 

på fargetegninger i kombinasjon med 

artsspesifikke plasseringer av børstekammer 

og hår (beskrevet i nøkkelen i Appendiks A).  

 

1.5 – Andre arter 
I tillegg til de tre beskrevne børstehalene er flere forskjellig arter funnet i bygninger i forskjellige 

deler av verden (Mallis et al., 2011). Ctenolepisma lineata og Acrotelsa collaris er relativt vanlige i 

USA, Thermobia campelli finnes i lagrede matvarer og Nicoletia meinerti i drivhus, mens 
Ctenolepisma ciliata, Ctenolepisma diversiquamis og Ctenolepisma targionii hører med blant de 

mer sjeldne gjestene (Mallis et al., 2011; Molero-Baltanas et al., 1997; Robinson, 2005). Som en 

kuriositet kan det nevnes at i norske bygg som er oppført i eller nær fjæresonen, har det noen 

ganger forvillet seg inn hoppebørstehaler, de såkalte steinsprettene Petrobius brevistylis og P. 

maritimus (NIPH_Pest-Statistics, 2019) 

 

Figur 3. Sølvkre. Tegning -  Halvard elven, digital 

fargejustering - Preben Ottesen, © FHI.  
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2 – Skjeggkreets biologi 
Skjeggkreet er svært lite studert, og man har i praksis ingen beskrivelser som gir informasjon 

om hvordan de lever ute i naturen. Skjeggkreet kan trolig betegnes som en ekte «anthropocore», 

siden de har en unaturlig utbredelse på de fleste kontinenter, samtidig som de er avhengig av 

menneskeassistert spredning for reproduksjon på tvers av avgrensede populasjoner (Goddard 

et al., 2016; Molero-Baltanas et al., 1997; Wygodzinsky, 1972). 

  

2.1 – Livssyklus 
Skjeggkreet er et ametabolt insekt. Det betyr at individene som klekker fra egget er små, men 

relativt like de voksne, og at de vokser seg gradvis større gjennom hudskifter (Figur 4). Insekter 

som vokser på denne måten blir passive i lang tid før hudskiftet. De går gjennom en rekke indre 

fysiologiske endringer før de bryter ned deler av det gamle skallet, splitter huden på langs og 

kryper ut som fornyede og litt større individer (Gullan & Cranston, 2014). Hos skjeggkreene 

ligger størrelsesveksten mellom stadiene på 10-25 %, men dette er avhengig av næringstilgang 

og forholdene i miljøet (Lindsay, 1940). Vedvarende ugunstige forhold kan derfor gi noe mindre 

individer enn man forventer. Skjeggkreene blir voksne og har fullt utviklede kjønnsorganer etter 

14 utviklingsstadier (Lindsay, 1940). Etter kjønnsmodning fortsetter de med hudskifter og vekst 

helt til de dør, men økningen i størrelse avtar siden ressurser flyttes fra vekst til overlevelse, 

reproduksjon og reparasjon av skader (Delany, 1957; Lindsay, 1940). Når børstehaler skifter 

Figur 4. Illustrasjon av skjeggkreets (Ctenolepisma longicaudata) utvikling fra egg til voksent individ. Utviklingstid for de 

Figur 4: De forskjellige stadiene er hentet fra Lindsay (1940) og angir hastighet under konstante og optimale forhold, 

mens spennet i den totale livssyklusen er basert på en forventning om sub-optimale og variable temperaturforhold 

gjennom døgnet og året. Tegning – Preben Ottesen © FHI 
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hud, reparerer de skader de har pådratt seg og kan regenerere tapte kroppsdeler (Buck & 

Edwards, 1990). Tiden de tilbringer i hvert stadium avhenger av temperatur og næringstilgang, 

men det er antatt at de under gunstige forhold kan utvikles til voksne i løpet av 18 måneder 

(Delany, 1957; Lindsay, 1940). Selv om vårt innemiljø er stabilt, vil døgn- og årstidssvingninger i 

temperatur og fuktighet forringe forholdene i perioder og på den måten forlenge livssyklusen 

(Figur 4). Man har for eksempel sett at sølvkreets utviklingstid mer enn dobles når man går fra 

stabile og optimale laboratorieforhold til mer «naturlige» forhold (Delany, 1957). I et variabelt 

miljø er det derfor mest sannsynlig med en livssyklus som strekker seg mot tre år for 

skjeggkreet. Voksne individer kan også overleve i noen år (Lindsay, 1940). Dette gir skjeggkreet 

et bemerkelsesverdig langt liv til insekt å være.     

  

Eggene kan plasseres enkeltvis eller i 

grupper. Normalt vil det legges rundt 10 egg 

av gangen (Delany, 1957). Hvert egg er ovalt 

med en glatt overflate, de er lyst kremfarget 

til gulbrune (Figur 5), 1,15 mm lange og 0,83 

mm brede (Lindsay, 1940). Hunnene presser 

eggleggingsrøret inn i kriker og kroker 

(Videolink i Appendiks F), slik at eggene ligger 

skjult og beskyttet på steder med gunstige 

forhold for overlevelse og utvikling. I kulturer 

tilbys skjeggkre og andre børstehalearter 

bomull som eggleggingssubstrat (Whitington 

et al., 1996; Woodbury & Gries, 2013a). Ved 

romtemperatur, 20-22 °C, bruker egget rundt 

2 måneder på å klekke (Lindsay, 1940).  

 

Ut av egget kommer det første stadiet (ca. 2,9mm). Det 

skiller seg fra de andre stadiene ved å være lyse, 

halvgjennomsiktige og nesten hårløse, og ved at de har 

kortere haletråder og antenner (Figur 6). De har også et 

klekkeorgan i form av en liten kant i pannen som de bruker 

til å åpne egget. Ved romtemperatur tilbringes kun få dager 

i dette stadiet. Førstestadiet beskrives som tregt og passivt, 

og det er i stand til å skifte hud uten å spise (Lindsay, 

1940). Førstestadiet er trolig lite aktivt siden det har med 

seg tilstrekkelig næring fra egget og blir derfor sjelden 

observert.  

 

Det andre og tredje stadiet (ca. 3,4-4,4mm) har en form 

som ligner på de større skjeggkreene, men de har færre 

hår, mangler skjell og er også noe mindre avsmalnende mot 

halepartiet (Figur 7). Ved gunstige temperaturer tilbringes 

kun 1- 2 uker i hvert av disse stadiene (Lindsay, 1940). 

Figur 5. Egg fra skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) 

Foto; Morten Hage, © FHI.  

Figur 6. førstestadiet av skjeggkre 

(Ctenolepisma longicaudata). Foto; 

Morten Hage, © FHI.  
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Andrestadiet er forholdsvis lyst, 

mens det tredje stadiet er 

kremfarget med en svakt lilla farge 

rundt kantene på ryggskjoldet og 

ved halepartiet.  

 

I fjerde til syvende stadium (ca. 

4,8-5,5mm) er nymfene veldig like 

de voksne individene, men mangler 

strukturer koblet til reproduksjon 

(Figur 8). De kan best beskrives 
som miniatyrutgaver av de voksne 

siden de er skjellkledd, har den 

karakteristiske dråpeformen og 

lange haletråder og antenner. Ved 

gunstige temperaturer vil hvert av 

disse stadiene vare i 2 til 7 uker, og lengden de tilbringer på hvert trinn øker gradvis fra stadium 

til stadium (Lindsay, 1940).   

 

Kjønnsmodningen inntreffer gradvis fra 

stadium åtte til tretten (ca. 5,7-9,7mm) og 

nymfene blir enda likere de voksne individene 

(Figur 9). Indre strukturer utvikles, og på de 

bakre deler av kroppen kommer styli og delvis 
utviklede kjønnsorganer til syne. Disse 

karakterene sitter på dyrets underside og er 

vanskelig å se uten stor forstørrelse. Tiden de 

tilbringer i hvert av disse stadiene er noe lenger 

og strekker seg fra 5 til 9 uker per 

utviklingstrinn (Lindsay, 1940). Allerede fra 

stadium 8 er det mulig å skille kjønnene fra 

hverandre gjennom forskjeller i 

kjønnsåpningene. Disse forskjellene blir også 

gradvis tydeligere, men er først relevant som 

kjennetegn fra stadium 14 når reproduksjonen 

begynner.  

 

I stadium 14 og i de senere stadier (ca. 10-

18mm) regnes skjeggkreet som voksne (Figur 

10). Da er alle reproduksjonsorganer fullt 

utviklet. Hunner og hanner er veldig like, men 

der hunnene har en smal V-formet åpning 

bakerst på bakkroppens underside og et 

eggleggingsrør, har hannene en mer U-formet 

åpning og en penis (innfelt i Figur 10).       

Figur 7. Andrestadie av skjeggkre 

(Ctenolepisma longicaudata). 

Foto; Morten Hage, © FHI.  

Figur 8. Utseende på skjeggkre 

(Ctenolepisma longicaudata) i 

stadie 4 til 8. Foto; Morten Hage, 

© FHI.  

Figur 9. Utseende på skjeggkre (Ctenolepisma 

longicaudata) i stadie 9 til 13. Synlige styli er et tegn på 

påbegynt utvikling av kjønnsorganer. Foto – Morten 

Hage, © FHI.  

Styli 
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Det totale reproduktive potensialet for insekter 

er koblet til de abiotiske forholdene, 

næringstilgang og aldring (Chapman, 2013; 

Price et al., 2011). I kulturer og under gode 

forhold lever skjeggkre lenge, og hunnene legger 

mange egg. Dette gir dem evnen til å danne store 

populasjoner. En kjønnsmoden skjeggkrehunn 

kan trolig legge egg det meste av livet, men den 

totale mengden egg som produseres har aldri 

blitt målt. I større laboratoriekulturer har det 

blitt lagt rundt 50 egg per hunn pr år (Lindsay, 

1940). Det indikerer et maksimalt potensiale på 

100 til 150 egg hvis de overlever i 3 år etter 

kjønnsmodning, og hvis fruktbarheten holder 

seg høy. Andre børstehaler viser 

sesongvariasjoner i reproduktiv innsats, mens 

skjeggkreet har en konstant produksjon av egg 

året gjennom (Delany, 1957). Man vil derfor 

trolig se en forholdsvis jevnt økende vekst i 

populasjoner som befinner seg i 

helårsoppvarmede boliger.  

 

2.2 – Naturlig utbredelse og habitat 
Skjeggkreet ble tidlig på 1900-tallet beskrevet 

som et vanlig innendørs skadedyr i Sør-Afrika, 

Australia og på øyer i nærliggende havområder 

(Heeg, 1969; Lindsay, 1940; Womersley, 1937). 

Registreringer fra utendørsmiljøer og naturen 

består av enkle observasjoner fra undersiden av 

steiner i nærheten av menneskelig aktivitet 

(Heeg, 1969; Molero-Baltanas et al., 2017). 

Andre børstehalearter og hoppebørstehalene 

(Archaeognatha) har en bedre beskrevet biologi. 

De lever ofte i overgangen mellom jordbunn og 

vegetasjon og finnes derfor i strølag og under 

steiner, i små hulrom (Figur 11) og dyreboliger, 

samt i assosiasjon med maur og termitter 

(Delany, 1957; Molero-Baltanas et al., 2017; 

Molero-Baltanas et al., 2010; Molero-Baltanas et 

al., 2012; Robinson, 2005). De kan enten livnære 
seg på enkle dietter bestående av grønnalger, 

muggsopp, lav, pollen eller annet 

plantemateriale, eller ved å være altetende insekter som bidrar til resirkulering og nedbrytning 

av organisk materiale (Robinson, 2005; Sturm, 2009a; b). Skjeggkreet er tilsynelatende blant de 

altetende artene og er i innendørs miljøer registrert å forsyne seg av både stivelse, sukker, 

proteiner og fett (Bennett et al., 2010; Gold & Jones, 2000; Lindsay, 1940; Mallis et al., 2011). På 

grunn av kalde vintre og til dels lave sommertemperaturer vil ikke skjeggkre klare seg utendørs 

i Norge, og det «naturlige» habitatet er derfor oppvarmede bygninger. Insektfaunen innendørs 

er variabel, men man ser ofte at bygningsmasse på bakkenivå (kjeller og førsteetasje) har størst 

Figur 10. Voksent skjeggkre (Ctenolepisma 

longicaudata). Kjønnsåpninger hos hunn og hann er 

innfelt i bildet. Foto; Morten Hage, © FHI.  

Figur 11. Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) på 

trerot i laboratoriekultur. Foto; Morten Hage, © FHI.  

Hann                                                                  Hunn 
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antall insekter og at artsdiversitet og antall påvirkes av både innredning og konstruksjon (Leong 

et al., 2017; Robinson, 2005). Disse fordelingsmønstrene vil trolig også være synlig hos 

skjeggkreet, men preferanser og fordeling i bygninger er så langt ikke detaljert beskrevet.  

 

2.3 – Abiotiske preferanser 
De fleste insekter har evnen til å overleve i et vidt spekter av miljøer, men utenfor optimale 

forhold vil påvirkningen av miljøstresset ofte være høy og resultere i svakere individer og 

begrenset populasjonsutvikling (Price et al., 2011). Derfor kan man finne delvis avgrensede 

populasjoner til tross for mulighet for aktivitet i større arealer. De tre vanligste 

innendørslevende børstehalene er et fint eksempel på denne populasjonsdynamikken i det 

urbane økosystemet. Sølvkreet foretrekker rom med høy luftfuktighet og finnes derfor stort sett 

i våtrom, i rom med pågående fuktskader eller i miljøer som over lengre tid holder høy 

luftfuktighet (Molero-Baltanas et al., 1997; Sweetman, 1939). Selv om de kan bevege seg ut av 

disse rommene og operere i tørre miljøer, vil tørkestresset normalt bli for stort hvis de besøker 

for eksempel soverom eller stuer. Sølvkre regnes som et uproblematisk skadedyr som 

bekjempes eller holdes i sjakk ved hjelp av utbedring av fuktskader, fuktregulering og enkle 

bekjempingstiltak som for eksempel lokal bruk av forgiftet sukkerholdig åte. Fyrkreet, som 

krever både høy fuktighet og veldig høye temperaturer (Sahrhage, 1954; Sweetman, 1938), 

finner man ofte i varme områder langt 

fra Norge, og det er tvilsomt om fyrkreet 

vil klare å utvikle seg i normale norske 

bygg. De foretrekker temperaturer rundt 

35-37 °C (Tremblay & Gries, 2006), og 

siden slike miljøer ikke er vanlig i Norge, 

er fyrkreet svært sjeldent tilstede 

(Lillehammer, 1964). De kan eventuelt 

dukke opp i forbindelse med varme 

maskinrom eller i andre spesielle 

miljøer som i bakerier og lignende, men 

fyrkrebekjemping vil kun handle om 

temperaturregulering lokalt for å unngå 

overlevelse og reproduksjon. 

Skjeggkreet dukker nå hyppig opp i norske 

bygg fordi det er en betydelig overlapp 

mellom deres foretrukne miljø og slik vi 

ønsker å ha det hjemme hos oss selv. Man 

kan derfor møte på skjeggkre i de aller fleste 

rom i våre helårsoppvarmede boliger (Figur 12).        

2.3.1 – Lys  
Skjeggkreene er nattaktive dyr som skyr lyset. Med unntak av enkle adferdsstudier (Heeg, 

1967b) er lysets innvirkning lite studert hos skjeggkreet. Man vet imidlertid at deres nære 

slektning fyrkreet har en døgnrytme som justerer dag- og nattaktivitet gjennom en syklisk 

dempet aktivitet i nervesystemet (Kamae et al., 2010; Kamae & Tomioka, 2012; Závodská et al., 

2005), og sett i kombinasjon med at det er vanskelig å finne skjeggkre på dagtid, samt «dag-natt-

aktivitet» i konstant opplyste forsøk (Lindsay, 1940), er det rimelig å anta at skjeggkreene også 

benytter seg av tilsvarende mekanismer. Lys er derfor med på å avgjøre hvor man vil møte 

skjeggkre. På dagtid vil de foretrekke mørke skjulesteder i møbler, sokler og bokhyller, under 

forskjellige gjenstander, eller befinne seg bak lister og andre hulrom i konstruksjoner. På 
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Figur 12. Fordeling av skjeggkre (Ctenolepisma 

longicaudata) i forskjellige typer rom (n=354, 
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nattestid er skjeggkreene aktive på jakt etter næring (Lindsay, 1940) og vil da kunne bevege seg 

vekk fra sine foretrukne skjulesteder. 

2.3.2 – Temperatur 
Skjeggkreene trives i temperaturer fra 20 °C til 26 °C. Kommer man under 20 °C vil livssyklusen i 

stor grad forlenges siden tiden de tilbringer i hvert stadium da blir mye lenger. Utviklingen 

stopper opp ved 16 °C, men i motsetning til de minste nymfene som dør etter noen uker på 10 

°C, vil større individer overleve lenge i temperaturer helt ned mot 0 °C (Lindsay, 1940). Det 

finnes ingen informasjon om sammenhengen mellom kuldegrader og tiden det tar før døden 

inntreffer hos skjeggkre. Dette er følgelig et tema som bør studeres for å avdekke eventuelle 

tilpasninger og mekanismer for kuldetoleranse. I den andre enden av temperaturskalaen finnes 

det noe bedre kunnskap, men det er vanskelig å identifisere en nøyaktig optimaltemperatur og 

presise grenser for overlevelse ved høye temperaturer. Man vet at klekke- og utviklingstid går 

ned med økende temperaturer helt opp mot 30 °C, samtidig som at overlevelsestiden blant 

større nymfer og voksne individer går fra måneder til uker når man overstiger 26-28 °C 

(Lindsay, 1940). Ved 24 °C, rett før man møter brytningspunktet mellom rask utvikling og 

overlevelse, avtar også aktiviteten hos skjeggkreene (Lindsay, 1940). Dette kan tyde på at 

optimumstemperatur er rundt 24 °C, mens adferdsstudier med fri bevegelse over 

temperaturgradienter indikerer en selvvalgt temperaturpreferanse på rundt 20 °C (Heeg, 

1967b). Sammenlignet med for eksempel veggedyr, som også opptrer som skadedyr i innendørs 

miljøer, tåler skjeggkreene varmestress dårlig (Lindsay, 1940; Rukke et al., 2015; Rukke et al., 

2018). Varmestresseksperimenter antyder at skjeggkre vil oppleve dramatisk dødelighet ved 

lang eksponeringstid i temperaturspennet 35-40 °C, og at de kun vil overleve i timer ved 

temperaturer over 40 °C (Lindsay, 1940). Dette samsvarer med den forkortede 

overlevelsestiden mellom 30 °C og 35 °C, men siden overlevelse under varmestress ofte er 

koblet til interaksjoner mellom temperatur, fuktighet, adferd og fysiologi (Chown & Nicholson, 

2004) bør grundige studier utføres for sikkert å kunne beskrive eventuelle negative effekter for 

både individer og populasjoner.  

2.3.3 – Fuktighet 
Skjeggkre er ansett å tåle tørrere miljøer enn de andre vanlige innendørs børstehalene. Både 
sølvkre og fyrkre har sin optimale utvikling i miljøer med luftfuktighet over 75 % (Sahrhage, 

1954; Sweetman, 1938; 1939), mens fuktighetskravet er noe lavere hos skjeggkreet. I perioder 

vil skjeggkre overleve tørre forhold, men over tid vil 55 % luftfuktighet utgjøre en markert 

grense. Selv med tilgang på mat overlever ikke skjeggkreet mer enn et par uker ved luftfuktighet 

under 45 % og maksimalt en måned ved 50 % luftfuktighet, mens de klarer seg fint i mer enn 3 

måneder ved 55 % luftfuktighet (Lindsay, 1940). Nylagte egg og de første utviklingsstadiene har 

strengere fuktighetskrav og dør enda raskere ved luftfuktigheter under 55 %. Mikroklimatiske 

forhold i sprekker og små hulrom vil være avgjørende for overlevelse siden skjeggkre har 

muligheten til å flytte seg til steder med gode forhold for utvikling. Det er uklart om skjeggkreet 

kan drikke vann eller kun inntar væske gjennom maten. Skjeggkreet har derimot evnen til å 

absorbere vann fra lufta (Heeg, 1967a) og kan ha en bedre overlevelse enn antatt ut i fra 

luftfuktighetsmålinger. Ved å tilbringe tid tett ved fritt vann eller hvis luftfuktigheten stiger i 

kortere perioder, kan de hente inn mye av væsketapet de har pådratt seg i tørre omgivelser 

(Heeg, 1967a; Lindsay, 1940). Under tørre forhold vil det derfor være vanskeligere for dem, men 

tilgang på lokal fuktighet vil trolig være den avgjørende overlevelsesfaktoren. 
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2.4 – Næringskrav og metabolisme 
Skjeggkre og flere av de andre innendørslevende artene er rapportert å kunne fordøye stivelse 

og karbohydrater fra papir (Delany, 1957; Lasker, 1957; Lindsay, 1940; Treves & Martin, 1994; 

Zinkler & Gotze, 1987). Mikroorganismer i børstehalenes fordøyelsessystem er en noe uklar 

faktor, men de bidrar trolig til nedbrytningen, fordøyelse eller som et slags kosttilskudd 

(Woodbury & Gries, 2013a; b; c; Woodbury et al., 2013). Til tross for denne spesialtilpasningen 

er ikke papir optimal næring for skjeggkre. Skjeggkre krever tilskudd av proteiner for å oppnå 

full utvikling og flere av de mindre stadiene er ikke i stand til å skifte hud på enkle dietter 

bestående kun av karbohydrater. Evnen til å overleve lenge på papir er derfor trolig forbeholdt 

de senere stadier i utviklingen. Hos insekter er produksjon av egg koblet til høyt inntak av 

proteinrik føde, og sentrale insekthormoner er basert på ressurser som aminosyrer og 

kolesterol i fett (Chapman, 2013; Gullan & Cranston, 2014). For å sikre rask og fullstendig 

utvikling i laboratoriekulturer, holdes børstehaler på en helhetlig diett bestående av proteiner, 

karbohydrater, fett og andre essensielle stoffer (DeVries & Appel, 2013; Wang et al., 2006; 

Whitington et al., 1996; Wijenberg et al., 2013).     

Skjeggkreet kan vandre langt for å finne mat, men hvis de kommer til en god næringskilde vil de 

ofte bli værende i nærheten av denne (Mallis et al., 2011). Det finnes flere observasjoner av 

skjeggkre som spiser døde insekter, og dette er trolig en viktig proteinkilde i innendørsmiljøer. 

Kannibalisme er også utbredt blant skjeggkre (Delany, 1957), og døde individer av egen art 

fortæres ikke bare for energien, men trolig også for å få tak i essensielle næringsstoffer og 

symbionter (Woodbury & Gries, 2013a; c; Woodbury et al., 2013). Karbohydrater, som i 

hovedsak benyttes som energi, kan stamme fra papir, kornprodukter og sukker, mens selv 

ørsmå matrester som for eksempel fett, smuler, korn, frø og lignende kan utgjøre viktige 

kosttilskudd ved å tilføre både grunnleggende næringselementer og essensielle sporstoffer. For 

nærstående slektninger av skjeggkreet er det også observert variasjon i dietten i henhold til 

temperatur. For sølvkreet er for eksempel sukker en foretrukket energikilde ved lavere 

temperaturer, mens proteiner og fett står høyt på menyen ved høyere temperaturer når de har 

raskere vekst og en mer intens populasjonsutvikling (DeVries & Appel, 2014). Voksne individer 

av både sølvkre og fyrkre har også en lav basal metabolisme (lav forbrenning ved hvile) og har 

derfor gode evner til å overleve lengre perioder uten mat (DeVries & Appel, 2013). 

Observasjoner av lang levetid på begrensede ressurser (Lindsay, 1940) tyder på at skjeggkre 

også innehar de samme egenskapene som sølvkre og fyrkre når det kommer til indre fordeling 

av energi og andre ressurser. 

 

2.5 – Adferd og sanseapparat 
Alle dyr er avhengig av et velutviklet sanseapparat for å kunne utføre essensielle oppgaver som 

fører til overlevelse og reproduksjon (Stevens, 2013). Børstehalene er primitive insekter (Sturm, 

2009a; b), men de har likefullt grunnleggende sanser som syn, lukt og smak, samt mekaniske 

organer for registrering av fuktighet, temperatur, berøring og vibrasjoner (Berg & Schmidt, 

1996; 1997; Farris, 2005; Hadicke et al., 2016; Hasenfuss, 2002; Heeg, 1967b; Lindsay, 1940; 

Missbach et al., 2014; Woodbury & Gries, 2007). Hos mange av de høyerestående insektene har 

sanseapparatet ofte utviklet seg videre til spesialiserte organer, mens børstehalene trolig 

besitter en noe enklere form for oppfattelse og evaluering av miljøet de befinner seg i 

(Christensen, 2005; Hansson & Stensmyr, 2011; Haverkamp et al., 2018). 

2.5.1 – Øyne og syn 
Skjeggkreets øyne består av 12 fasetter og kan derfor beskrives som små og enkelt oppbygget. 

Deres anlegg for å se og orientere seg i forhold til miljøet er ikke studert, men nattaktive insekter 
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som fyrkre og veggedyr har enkle øyne av liknende oppbygning og kan skille objekter, 

lysintensitet og farger (McNeill et al., 2016; Tremblay & Gries, 2006). Fyrkreene viser også 

preferanse for sorte eller mørke objekter på en måte som indikerer at synet er en bidragsyter 

når de lokaliserer egnede skjulesteder (Tremblay & Gries, 2006). Ettersom skjeggkre ikke har 

punktøyne vil fasettøynene også fylle rollen som lysmålere og som for fyrkreet trolig bidra til 

regulering av døgnrytmer (Kamae et al., 2010; Kamae & Tomioka, 2012; Závodská et al., 2005). 

Man har også sett at lysnivået de opplever påvirker preferanse for temperatur og fuktighet slik 

at mindre gunstige forhold kan aksepteres så lenge det er mørkt (Heeg, 1967b). 

2.5.2 – Lukt og smak 
Evnen til å registrere kjemikalier ved hjelp av sanseorganer lokalisert på antenner og munndeler 

er antatt å være like gammel som insektene selv og avhenger av muligheten til å fange opp 

stoffer i lufta eller på et substrat, samt å tolke dette signalet (Hansson & Stensmyr, 2011; 

Haverkamp et al., 2018). Antennene hos de fleste børstehaler har mange sansestrukturer 

(sensiller) som er karakteristiske for både kontakt- og avstandsdeteksjon av kjemikalier (Berg & 

Schmidt, 1996; 1997; Hadicke et al., 2016; Hansen-Delkeskamp, 2001; Missbach et al., 2015), og 

hjernen inneholder strukturer som kreves for håndtering av signalet (Farris, 2005). For 

skjeggkreet er disse egenskapene lite studert, men det er vist at kontakt med spesifikke stoffer 

påvirker adferdsmønstre og fører til aggregering (Woodbury & Gries, 2007; 2013b). 

Avstandsdeteksjon av flyktige signaler som for eksempel matlukt er ikke studert, men studier av 

antenner hos de vanligste innendørslevende børstehalene peker på at både smak- og 

luktesansen vil være en faktor for adferdsregulering (Hadicke et al., 2016; Hansen-Delkeskamp, 

2001; Missbach et al., 2015).  

2.5.3 – Mekaniske sanser, fuktighet og temperatur 
I antennene og i haletrådene finner man også sansestrukturer som er koblet til 

temperaturregistrering, fuktighetsmålinger og berøring (Berg & Schmidt, 1996; 1997; Hadicke 

et al., 2016). Disse organene er lite studert, men generelt sett brukes de til habitatvalg, bevegelse 

og registrering av berøring (Chapman, 2013). For fyrkreene er temperatursansen avgjørende for 

hvor de etablerer seg (Tremblay & Gries, 2006), og mekanoreseptorer i halene og antennene til 

både sølvkre og fyrkre er trolig bidragsytere for å unngå farer (Berg & Schmidt, 1996; 1997; 
Hadicke et al., 2016). En underfundig observasjon er også gjort hos både fyrkreet og sølvkreet. 

De har evnen til å detektere svak elektrisk strøm og viser tendenser til å stanse og aggregere 

over objekter som inneholder et spenningsfelt (Wijenberg et al., 2013). 

2.5.4 – Aggregerende adferd og paringsdans 
Aggregerende adferd betyr at individer samler seg i grupper for å oppnå en fordel. Denne typen 

adferd er tilstede blant både skjeggkre, sølvkre og fyrkre og baserer seg på artsspesifikke 

signaler (Tremblay & Gries, 2003; Woodbury & Gries, 2007; 2008; 2013a; b). For skjeggkreet 

kan dette gi fordeler ved at signalet indikerer et fordelaktig mikroklima og kort vei til mat. 

Samtidig gir individansamlinger redusert predasjonsrisiko, økt tørketoleranse, økt tilgang på 

partnere og raskere vekst (Gullan & Cranston, 2014; Price et al., 2011; Sweetman, 1938). Når 

næringssøk kombineres med aggregeringssignaler som dyrene selv slipper ut, vil 

individansamlinger bli selvforsterkende der man har tilgang på både mat og gunstige forhold 

(Bennett et al., 2010; Mallis et al., 2011). Dette kan forklare hvorfor man finner noe høyere 

tettheter i baderom og på kjøkken (Figur 12). Signalet som danner grunnlaget for aggregeringen 

er basert på mikroorganismer i skjeggkreenes tarmsystem. Bakterien Enterobacter cloacae og 

soppen Mycothypha microspora gir aggregering hos fyrkreet, mens det kun er soppen som gir 

respons hos skjeggkreet (Woodbury & Gries, 2013a; b). Ytterlige detaljer er ikke studert hos 
skjeggkreet, men hos fyrkreet kan mikroorganismene overføres fra individ til individ ved at 
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avføring eller annet forurenset materiale spises, og de kan fungere som både næring og et slags 

kosttilskudd for de tidlige stadiene (Woodbury & Gries, 2013c; Woodbury et al., 2013).  

Der man har ansamlinger av skjeggkre foregår også reproduksjonen. Børstehaler har 

paringsritualer som er spesifikke for de enkelte artene. Fyrkreets og sølvkreets «paringsdans» er 

beskrevet  og består av en sekvens av kontakt og «dans» før det spinnes silketråder som leder 

hunnen til en spermiesekk (spermatofor) som befrukter henne uten direkte kontakt mellom 

individene (Sturm, 1997). Selve dansen er ikke beskrevet hos skjeggkre, men tråder og 

spermatoforer er funnet (Walker et al., 2013). 

 

 

3 – Skade 
Den mekaniske skaden skjeggkreene gjør er forholdsvis begrenset og delvis koblet til 

næringsopptak. Siden de er i stand til å spise det meste, kan de gnage og gjøre skade på en rekke 

vanlige produkter som for eksempel papir, tapet, bilder, bøker og de fleste tørre næringsmidler. 

Tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer angripes også, mens tøy fra dyr, som 

for eksempel ull, ekte silke og pels, angripes sjelden (Bennett et al., 2010; Mallis, 1941; Mallis et 

al., 2011). Det er viktig å understreke at eventuelle gnageskader i privat sammenheng er av 

begrenset betydning. Alvorlig skade inntreffer først når objekter av høy verdi berøres, og det er 

derfor problematisk med skjeggkre i biblioteker, museer og historiske samlinger der 

uerstattelige objekter kan forringes og ødelegges (Szpryngiel, 2018).  

Negativ omtale i media kan gi svekket omdømme og økonomisk tap for handelsstanden, 

overnattingssteder og andre tjenesteleverandører hvis bedrifter kobles til skjeggkre og 

eventuell spredning av skadedyret. Dette er også relevant for borettslag, utleiere, skoler og 

barnehager som likeledes kan få et dårlig rykte. Skjeggkreene i Norge har også spilt en rolle i et 

økende antall eierskiftesaker. Dette er per dags dato den største økonomiske betydningen de 

kan få. Denne noe uvanlige skaden skyldes trolig at skjeggkreet er et «nytt» skadedyr, og man 

kan forvente fortløpende endringer i rettspraksis og omfang hvis man får etablert rutiner for 

håndtering av problemet eller enes om terskelverdier (se kapittel 5.2). I tillegg til de forholdsvis 

store økonomiske kravene fra kjøpere av en skjeggkre-infestert bolig, har en slik praksis en 

samfunnsmessig betydning ved at ressurser i rettsvesenet bindes opp. 

Psykisk ubehag koblet til forekomst av skjeggkre i boliger er i privat sammenheng en viktig 

faktor. Det kjølige klimaet i Norge med forholdsvis tette hus og leiligheter gir et begrenset 

innslag av insekter innendørs. Når dette kombineres med høy levestandard og gode hygieniske 

forhold, vil mange i praksis ha en null-toleranse for insekter innendørs. Skjeggkreet oppleves 

derfor av mange som en invasjon av våre private områder selv om man nesten ikke ser noe til 

dem, og den fysiske skaden er marginal. Det psykiske ubehaget forsterkes ytterligere gjennom 

en ubegrunnet frykt for sosial stigmatisering og en misforstått kobling mellom skjeggkre og 

uhygieniske forhold. Høy tetthet av skjeggkre er åpenbart en ikke-akseptabel situasjon og bør 

håndteres, mens lave tettheter koblet til deler av bygg vil kunne være akseptabelt i perioder. Det 

er også viktig å være klar over at bekjemping kan være tidkrevende, og at tilbakefall av 

tilsynelatende vellykkede bekjempelser kan bidra til at ubehaget man opplever forsterkes og 

strekker seg ut i tid.   

Allergiske reaksjoner mot insekter forekommer. Man kan få en reaksjon etter bitt eller stikk, 

men også etter å ha pustet inn eller svelget proteiner (allergener) fra insekter (Arlian, 2002). 

Koblingen mellom astmatiske reaksjoner og insekter er ikke entydig, men allergener i 
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ekskrementer og insektsrester er en potensiell faktor i sensibilisering og forverring av astma 

(Arlian, 2002). Kakerlakker er godt studert i forhold til insekt-indusert allergi, og det typiske 

bildet er at folk av lavere sosioøkonomisk status har høyere innslag av kakerlakker og derfor 

mer av denne typen problemer (Gore & Schal, 2007). Redusert eksponering oppnås kun ved 

kontroll av kakerlakkene og fjerning av allergener (Rabito et al., 2017). Børstehaler kan trolig 

også bidra til denne typen problemer siden de skifter hud og etterlater seg insekthår, små 

hudfragmenter, skjell og ekskrementer, men en direkte sammenheng mellom børstehaler og 

astmatiske problemer er ikke vist (Barletta et al., 2005; Barletta et al., 2002; Boquete et al., 

2008). Små insektpopulasjoner spiller en mindre rolle i et totalbilde med mange 

allergiregulerende faktorer (Arlian, 2002; Bonnefoy et al., 2008), og risikoen for å utvikle 

overfølsomhet og astmatiske problemer på grunn av insekter er derfor lav i norske bygg med 

høy standard og generelt lave nivåer av insekt-allergener. Folk som allerede er allergiske eller 

har en astma utløst av allergener fra insekter, bør være observante og forsøke å redusere 

kontakt med skadedyr i så stor grad som mulig (Arlian, 2002).     

 

 

4 – Bekjemping og håndtering av skjeggkre 
Skjeggkreet har levd i norske boliger i noen år, men de siste to årene har omfanget av problemet 

økt. I 2016 ble det registrert 511 bekjempingstilfeller, mens dette tallet steg til 1516 i 2017 og 

3433 i 2018 (NIPH_Pest-Statistics, 2019). Årene før 2016 har vi trolig hatt middels 

skjeggkreaktivitet i Norge, og i tillegg til tallene som er synlig i statistikken, finnes det 

dokumentasjon på at skjeggkreet har vært hos oss lenger. I 2014 ble skjeggkreet offisielt 

registrert i 9 skadesituasjoner 

(Mattsson, 2014). Man har også ett 

mulig tilfelle fra Oslo i 2004, og 3 

bekreftede tilfeller fra Bærum 

(Mattson, 2018 pers. comm.), Årstad 

og Godvik (Djursvoll, 2017) i 

henholdsvis 2006, 2008 og 2009. 

Som en kuriositet kan man også 

nevne at det under en gjennomgang 

av gamle antatte fyrkrefunn fra 

Norge ble oppdaget at noen av 

individene som ble samlet inn fra 

Zoologisk museum i Oslo i 1979 

faktisk var skjeggkre (NIPH_Pest-

Statistics, 2019). Innrapporterte 

skjeggkretilfeller hos Norsk Hussopp 

Forsikring viser en overvekt av nye 

bygg blant deres erstatningssaker 

(Figur 13). Bygg ferdigstilt etter år 2000 

ser ut til å være hardest rammet av 

problemet, og flere rapporter om 

skjeggkre i kontorlokaler, barnehager, 

skoler, museer, biblioteker og andre offentlige bygg har også dukket opp i de siste årene 

(NIPH_Pest-Statistics, 2019). Førstegangsregistreringer og en tilsvarende eskalerende 

skadesituasjon er også beskrevet fra Nederland, Storbritannia, Belgia, Sverige, Tyskland og 

Byggeår
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Figur 13: Innrapporterte erstatningssaker hos Norsk 

Hussopp Forsikring. Figuren viser forsikringssaker med 

skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) i henhold til 

byggeår.  
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Tjekkia (Bujis, 2009; Goddard et al., 2016; Kulma et al., 2018; Lock, 2007; Meineke & Menge, 

2014; Pape & Wahlstedt, 2002; Schoelitsz & Brooks, 2014). Skadedyrbransjen i Norge har møtt 

en ny utfordring gjennom skjeggkreet. Så langt har det vært sak-til-sak behandling, men 

omfanget det siste året understreker behovet for grundig bekjemping med mange tiltak, 

bygningsovergripende tilnærminger og kartlegging av mulige innførsels- og sprednings-veier 

både internt i bygninger og på nasjonalt nivå.  

Internasjonal bekjempingslitteratur peker på skjeggkre som mer krevende å bli kvitt enn de 

andre børstehaleartene. Bekjempingsstrategien mot denne arten har derfor et større fokus på en 

helhetlig og integrert bekjempningstilnærming (Bennett et al., 2010; Mallis et al., 2011). 

Anbefalingene for kontroll innebærer reduksjon av fuktighet og fjerning av så mange 

skjulesteder som mulig. Dette inkluderer å skape tørre forhold på lager, loft, kjellere og boder 

der pappesker, papir, bøker og tøy kan skape gunstige mikrohabitater (Bennett et al., 2010). 

Videre anbefales det jevnlig støvsuging av potensielle ansamlingssteder som møbler, hulrom, 

alle kriker og kroker og under løse gjenstander (Mallis et al., 2011). Det fremheves også at man i 

så stor grad som mulig skal sørge for at langtidslagring av matvarer foregår i tette bokser. 

Kjemisk behandling med sprøytemidler rettes kun mot steder der skjeggkre aggregeres og 

formerer seg samt områder der de hviler på dagtid (Bennett et al., 2010; Gold & Jones, 2000; 

Mallis et al., 2011).   

 

 

5 – Integrert skadedyrkontroll (IPM) 
Den mest rasjonelle tilnærmingen for kontroll av skjeggkre vil være en integrert 

skadedyrbekjempelse, også kalt IPM-løsning (IPM = Integrated Pest Management), der kunden 

eller beboer besørger generelle begrensende tiltak, mens en skadedyrbekjemper håndterer de 

tekniske vurderinger og tilpasser bekjempingsmetodikken. I en integrert skadedyrbekjempelse 

ligger det at man benytter mange tiltak som sammen bidrar til å oppnå ønsket effekt. 

Oppbygningen av en helhetlig strategi inkluderer forebyggende tiltak, inspeksjon og 

identifikasjon av problemet, kartlegging av omfang og måling av effekt av gjennomførte tiltak. 

Kompetanseheving hos alle berørte parter og en betydelig egeninnsats fra beboere, samt et godt 

og åpent samarbeidsmiljø mellom alle berørte parter er vesentlig for å løse problemet, 

maksimere forebygging og begrense spredning.  

 

5.1 – Innførsel, spredning og forebyggende tiltak 
Det vil være viktig å differensiere mellom forskjellig typer bygg når man vurderer 

innførselsrisiko og tiltak for å forebygge spredning. Skjeggkreproblemer vil typisk oppdages i 

private hjem, kontormiljøer, biblioteker, museer, skoler og barnehager. Alle disse miljøene vil ha 

et ansvar for å begrense spredning fra infesterte til uberørte bygg. I tillegg vil for eksempel mini-

lagre for utleie, distribusjonsterminaler og tollagre for post og gods, varelagre hos 

handelsstanden, brukthandlere og loppemarked trolig spille en sentral rolle som 

spredningsveier. Denne typen steder opererer med stor vareflyt, mellomlagring og distribusjon 

til butikker eller kunder. Det vil være lett for skjeggkreet å haike med paller, kasser, pappesker 

og møbler slik at de kan etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Uten 

grundige undersøkelser og kartlegging vil det være vanskelig å beskrive spredningsveier, og 

man vet per i dag veldig lite om hvordan skjeggkreene kommer inn i bygninger. De finnes ikke 

utendørs og må følgelig transporteres inn ved hjelp av objekter. Produktemballasje, paller og 
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kasser er de mest aktuelle kandidatene siden treverk, bølgepapp, isopor, plast og lignende gir 

gode muligheter for skjulesteder. Hvorvidt spesifikke produktgrupper eller varekategorier 

utmerker seg er ukjent, men siden vi har et raskt økende antall tilfeller i Norge, er det mye som 

tyder på en vedvarende innførsel eller spredning. Sentrale aktører innen varehandel bør derfor 

vise samfunnsansvar og jevnlig gjennomføre inspeksjoner og kartlegging for deteksjon av 

eventuelle infestasjoner. Siden nye bygg utmerker seg i skadesaker i Norge, kan man anta at de 

er ekstra utsatt ved at et høyt antall objekter tas inn i bygget både ved oppføring av bygget og 

under innflytting. Stor innførsel av for eksempel emballert innredning, bygningsmateriale, 

nyinnkjøpte møbler, interiør, inventar og elektroniske artikler vil i kombinasjon med mange 

flyttelass forhøye risikoen i nye bygg med synkron innflytting i alle leiligheter. I eldre og 

etablerte bygg vil innførselen trolig skje mer sporadisk siden inn og utflytting samt oppussing 

skjer over et mye lengre tidsintervall. Mekanismene vil også her være via objekter, og på sikt kan 

det derfor tenkes at vi vil få en jevnere fordeling av problemet i forhold til byggeår.  

Det vil være vanskelig å forebygge mot sporadisk innførsel av skjeggkre. Dette vil kreve en 

konstant årvåkenhet og inspeksjon hver gang et objekt med potensielle skjulesteder tas inn i 

bygningen. Å kvitte seg raskt med emballasje og esker kan muligens redusere risikoen noe siden 

eventuelle skjeggkre da kan bli med emballasjen ut igjen. Det vil også være en viss fare for at 

skjeggkre kan haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, 

barnehager eller private boliger. Heldigvis er skjeggkreene passive på dagtid, slik at risikoen for 

tilfeldige gjester i objekter som daglig tas til og fra infesterte bygg trolig er lav. Hvis vesker og 

lignende i tillegg plasseres opp fra gulvet på steder med godt lys vil risikoen være tilnærmet null. 

Ting som har stått stille over natten, eller i lengre tid i infesterte bygg, vil følgelig ha en høyere 

risiko og kan med fordel inspiseres grundig før de tas med hjem. Har man observert skjeggkre 

der man overnatter på ferie, kan det også være smart å inspisere kofferten når man pakker ut. 
Flyttelass er en spesielt krevende situasjon siden man har store volum med objekter som gir 

mange skjulesteder. Flytter man fra bygninger med skjeggkre, vil det være naturlig med 

forholdsregler for å hindre at man får dem med seg, men 100 % beskyttelse vil kreve varme- 

eller kuldebehandling av flyttelass og kan være kostbart og upraktisk å få til.   

Hvis skjeggkreene først har funnet seg til rette, er de antatt å ha en god spredningsevne internt i 

bygninger. De er små og flate og har evnen til å vandre mellom rom, klemme seg gjennom ørsmå 

åpninger og kan benytte rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger som spredningsveier 

(Mallis, 1941; Mallis et al., 2011). Begrensning av skjeggkreenes bevegelsesfrihet kan være et 

bidrag i en IPM-løsning ved å gi dem færre muligheter til å oppsøke gunstige forhold. Helt tette 

bygg er urealistisk, men for å få så lite forflytning mellom enheter som mulig, vil fuging og tetting 

av sprekker, rør- og kabelgjennomføringer samt finmasket netting på luftekanaler trolig kunne 

bidra til å begrense omfanget. 

 

5.2 – Bygningsovergripende strategier og terskelverdier 
Det er sannsynlig at skjeggkreene vil kunne spre seg mellom leiligheter, og over tid vil en 

populasjon produsere nok dyr til at spredningsfaren internt i bygget blir betydelig. Det er derfor 

ikke nok å behandle én og én leilighet. Sannsynligheten for en reintroduksjon fra naboene vil 

ofte være tilstede, og problemet bør derfor håndteres på samme måte som ved faraomaur-, 

kakerlakk- og veggedyr-infestasjoner der spredning mellom naboleiligheter kan være et 

problem. Bruk av deteksjonsfeller for skjeggkre i alle tilstøtende leiligheter vil være et 

minimumskrav for å skaffe et nødvendig overblikk over situasjonen, og ofte vil en total 

kartlegging i alle leiligheter etterfulgt av en systematisk og koordinert bekjemping være det 

mest hensiktsmessige. 
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Siden vi ikke har fullgode bekjempingsstrategier som enkelt fjerner alle individer, og siden 

skaden er relativt begrenset, er nulltoleranse for skjeggkre lite hensiktsmessig. Det kan medføre 

overdreven behandling og unødvendig bruk av gift. Et annet problem med en absolutt 

nulltoleranse er at faren for reinfestasjon for tiden ser ut til å være betydelig, og et skille mellom 

feilslått behandling og en ny introduksjon vil følgelig være svært diffus. Det er viktig å påpeke at 

for høy toleranse er uheldig siden spredningsfaren øker med antallet individer per enhet. 

Definering av akseptable nivåer i forskjellige miljøer vil trolig være mulig når man har bygget 

mer erfaring med dette «nye» skadedyret. Nivået bør settes slik at både ubehag og 

spredningsfare minimeres. Det er derfor viktig at bekjemping inkluderer kunnskapsheving hos 

de berørte gjennom informasjonsmøter med beboere og brukere. Da unngår man at det bryter ut 

panikk om man observerer dyr, samtidig som at økt forståelse for skadedyrets biologi kan bedre 

egeninnsats fra beboer og forvaltere, samt redusere spredningsfare og det opplevde stresset 

(Bennett et al., 2016). Skadedyrteknikere som håndterer skjeggkresaker bør derfor alltid ha 

bred kunnskap om skadedyret, samt ha evne til å formidle dette til kunder som rammes. Over tid 

vil en helhetlig tilnærming som reduserer faren for introduksjon og spredning i kombinasjon 

med optimaliserte bekjempningstiltak, kunne føre til at skjeggkre holdes på et akseptabelt nivå 

eller presses tilbake til et ubetydelig problem. Et akseptabelt nivå vil være personavhengig, men 

lave tettheter, som i praksis ikke medfører noen skade på objekter, og heller ikke gir mange 

synlige individer i dagliglivet, vil trolig være noe de fleste kan leve med på sikt. 

 

5.3 – Inspeksjon: deteksjon, vurdering og etterkontroll 
Ved mistanke om skjeggkre må dette bekreftes med artsbestemmelse. Artsbestemmelse kan 

være krevende siden døde og uttørkede individer kan fremstå som helt lysegrå og matte eller 

mangle skjell, hår og alle de typiske kjennetegnene. Levende individer kan også ha brukne 

haletråder og manglende skjell 

og hår og på den måten ligne 

sølvkreet. Størrelse er et lite 

nyttig kjennetegn, men finner 

man veldig store individer (over 

12 mm) peker dette i retning av 

skjeggkre. Det er viktig å få tak i 

gode eksemplarer for 

artsbestemmelse. Skjeggkreene 

er nattaktive og kan være 

vanskelige å finne gjennom 

normal daginspeksjon. Ved å 

flytte på møbler, kasser, 

kommoder eller bokhyller vil 

man likevel kunne avdekke 

skjulte individer i dagslys. 
Skjeggkre vil ofte sitte bak lister, 

i sokler, under dørterskler eller i 

innbyggingskasser for lys, kabler 

og rør. Ved å åpne denne typen 

permanente hulrom vil man 

kunne oppdage individer som tilbringer dagen i avlukkene. Eier av boliger kan selv foreta en 

nattinspeksjon med innsamling av dyr siden det da er mye enklere å støte på skjeggkre som 

beveger seg utenfor skjulestedene. Det er også effektivt å plassere ut flere små limfeller (Figur 

14) som hentes inn etter et par uker. Plassering av feller på steder med egnet miljø og tilgang på 

Figur 14: Figuren viser eksempler på limfeller som kan benyttes til fangst 

av skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata), samt eksempel på tilsetting av 

sirissmel. Foto; Morten Hage og Anders Aak, © FHI. 
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mat vil raskt skaffe individer for artsbestemmelse og gi mulighet for å skille sølvkre- og 

skjeggkreinfestasjoner. Baderom, kjøkken og vaskerom er i så måte potensielle «hot-spots» for 

skjeggkre. Det er viktig at man artsbestemmer mer enn ett individ siden sølvkre og skjeggkre 

ofte opptrer sammen, og at man ikke kun leter i våtrom der sølvkre er ganske vanlige. Det vil 

også være nødvending med noe bruk av feller under og etter bekjempelsene for å evaluere 

resultatet av gjennomførte tiltak og for å vurdere endringer i strategi. Det vil trolig være nok å 

benytte et mindre antall feller i 14 dager hver andre eller tredje måned for å få svar på om det 

går rette veien og om man har kommet seg ned til akseptable nivåer. 

 

5.4 – Renhold og redusering av næringsgrunnlag 
Skjeggkreene spiser det meste av maten vår, og selv ørsmå matrester på avveie vil kunne 

benyttes. Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene er derfor et 

viktig element for å innskrenke populasjonsveksten. Dette vil ikke løse problemet, men er ett av 

mange bidrag i en helhetlig IPM-tilnærming. Matrester bør ikke bli liggende framme, og 

regelmessig grundig støvsuging av gulv og møbler samt bak mer permanente installasjoner som 

kjøleskap og komfyr, vil fjerne det meste av smuler og mat i en bolig. Samtidig vil man også 

kunne få fjernet en god del skjeggkreindivider. Støvsugerposen bør kastes eller dypfryses slik at 

dyr ikke kan krype ut igjen. Tørrvarer kan med fordel oppbevares i lukkede bokser slik at 

skjeggkreene ikke kan ha dette som et konstant næringsgrunnlag. Tørrfôr for hund og katt eller 

andre kjæledyr vil også kunne danne et solid matfat for skjeggkre om de får tilgang til dette. 

Oppbevaring av dette i tette beholdere vil redusere skjeggkreenes næringstilgang.  

 

5.5 – Miljøregulering 
Som en del av en helhetlig tilnærming, vil også justering av innemiljøet være en bidragsyter. 

Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon siden egg og de tidlige 

stadiene krever høy fuktighet (Delany, 1957). Å oppnå tørre forhold i alle små kriker, kroker og 

hulrom kan være krevende. Det er trolig en fordel å begrense bruken av vann ved vask og i 

hovedsak benytte tørrmopping og støvsuging. Vann vil lett kunne trekke under for eksempel 

listverk og sokler og på den måten gi skjeggkreene den lokale fuktigheten de trenger. 

Tørkepulver er et av virkemidlene som kan bidra til å skape tørre forhold. Hvis for eksempel 

hulrom, sokler og kabelganger behandles med tørkepulver (silikagel eller andre 

fuktabsorberende materialer) vil miljøet kunne bli så tørt at skjeggkreene får problemer (Gold & 

Jones, 2000; Mallis et al., 2011). Denne typen tilnærming vil ikke virke i våtrom eller kjellere 

med vedvarende høy fuktighet. Her vil bruk av avfukter, varme og utlufting trolig gi bedre effekt 

og bidra til vanskeligere forhold for skjeggkre. 

Generell senkning av temperaturen i bygningen vil også forlenge tiden skjeggkreene bruker på å 

komme seg gjennom livssyklusen. Lav temperatur om natt og når man ikke er til stede, vil være 

gunstig både for skjeggkresituasjonen og energieffektivisering av bygget. Man har lite 

detaljkunnskap om disse elementene i en praktisk bekjemping. Miljøendringer kan ha potensiale 

til å avgrense tilgjengelige arealer og lette bekjempingen gjennom redusert antall steder med 

gode forhold, og ved at man «kjøper» seg mer tid til å lykkes med selve utrydningen av 

bestanden. 
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5.6 – Fjerning av etablerte individer 
Det vil trolig være mulig å bli kvitt skjeggkre, men man må foreta en kost-nytte vurdering av 

tiltakene samtidig som man vurderer helse- og miljøaspekter for beboerne og brukere av 

lokalene. Skjeggkre gjør liten fysisk skade, og tiltakene bør derfor stå i stil til dette. 

Bekjempelsestiltak må vurderes ut ifra hvilken type bygg de befinner seg i, det totale 

skadebildet, potensiell effekt og eventuell spredningsfare. Et lager vil for eksempel tillate en helt 

annen bekjempingstilnærming enn en barnehage, og en barnehage vil likeledes kreve et større 

informasjonsansvar ovenfor familiene som benytter barnehagen.  

For mange innendørslevende skadedyr vil det ofte handle om å fjerne livsgrunnlaget slik at 

populasjonen kollapser og eventuelle gjenværende individer dør ut av seg selv. Skjeggkreet kan 

ikke angripes med en slik strategi siden de lever lenge og har betydelig overlapp med oss 

mennesker i både miljø- og matpreferanser. De har også et særdeles skjult levevis, og i veldig 

mange situasjoner har bestanden fått lov til å bygge seg opp over lengre tid før de i det hele tatt 

oppdages. Denne langsomme og skjulte oppbygningen av et høyt antall individer krever derfor 

en ekstra grundig bekjemping.  

Tidsaspektet for en vellykket bekjemping av skjeggkre vil trolig ofte være lenger enn det vi er 

vant til med skadedyr i innendørsmiljøer i Norge. I veletablerte bestander vil det være vanskelig 

å nå alle individer i løpet av kort tid. I tillegg er eggenes langsomme utvikling et viktig og 

forsinkende problem. I hele to måneder etter at siste voksne hunn er fjernet vil det kunne klekke 

nye individer som må fanges opp av tiltakene. I tillegg vil unge individer som unnslipper 

behandling kunne bli voksne og sette i gang reproduksjon og egglegging. Ved grundig og iherdig 

bekjemping i et langtidsovervåket IPM-system vil det være rom for et vellykket utfall med lokal 

fjerning eller tilfredsstillende desimering av bestanden. Den trege populasjonsutviklingen er i 

bekjempingssammenheng en fordel siden man ikke får populasjoner som raskt løper løpsk og 

fordi det gir tiltakene god tid til å gjøre jobben. Hvis man klarer å oppnå et konstant netto 

bortfall av individer, vil bestanden til slutt dø ut. 

5.6.1 – Limfeller og massefangst 
Limfeller er et egnet verktøy for overvåking og kartlegging. Fjerning av individer fra en bestand 

vil alltid være positivt i en bekjempingssammenheng. Selv om feller normalt ikke vil kunne gjøre 

hele jobben alene, vil de kunne gi et 

bidrag. Limfeller for skjeggkre er i 

utgangspunktet et passivtfangende 

redskap, men felteksperimenter 

har vist at tilsetning av litt sirissmel 

(100% Acheta siriss) på fellene har 

gitt økt fangst sammenlignet med 

limfeller uten lokkemiddel (Figur 

15). Attraksjonen til et slikt 

proteinrikt lokkemiddel kan også 

tyde på at tilgangen på proteiner 

kan være en begrensende faktor i 

våre boliger. Et lokkemiddel er 

nyttig siden det har potensiale til å 

gi bedre deteksjon og mer effektiv 

fangst. Massefangst er en potensiell 

bekjempingsmetode siden skjeggkreet 

har en veldig lang livssyklus og fordi 

populasjonene er strengt avgrenset til en og en bygning med en lav innførselsrate (El-Sayed et 

Limfeller med og uten sirissmel
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Figur 15: Figuren viser gjennomsnittsfangst (±SE) av skjeggkre 

(Ctenolepisma longicaudata) i limfeller med og uten tilsatt 

sirissmel.  
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al., 2006), men effektiviteten til fellefangst er begrenset sammenlignet med andre metoder 

(Figur 16). I og med at skjeggkre bruker to år fra egget klekker til de blir kjønnsmodne, har man 

riktignok god tid på å få tatt ut individene før ny reproduksjon, men for å oppnå en reell 

bekjemping må nok mange limfeller benyttes over en lang periode. Dette oppfattes av mange 

som upraktisk.    

 

5.6.2 – Forgiftet åte 
Det finnes flere åtetyper for bekjemping av insekter i bygninger, og lav dose av det giftige stoffet 

en mulighet for kontrollerbar plassering, gjør åte foretrukket fremfor sprøytemidler. Man må 

likefullt sikre at åten ikke kommer på avveie slik at barn kommer i kontakt med den. I bygninger 

med små barn til stede, som for eksempel barnehager og skoler, har man mindre mulighet for 

sikker åteplassering. I tillegg er det mer begrensede muligheter for å nå frem med toksikologisk 

informasjon til de 

tilstedeværende. Barn 

tåler også mindre gift 

enn voksne personer. 

På denne typen steder 

må derfor åten 

plasseres helt skjult så 

man unngår utilsiktet 

inntak hos barna. Flere 

kommersielle 

produkter som har 

blitt testet mot sølvkre 

og fyrkre blir 

konsumert av disse 

artene på lik linje med 

havregry, samtidig som 

virkestoffene 

indoxacarb, fipronil og 

abamectin i 

produktene gir en 

betydelig dødelighet (Sims & Appel, 2012). Åter med virkestoffet indoxacarb, som allerede 

benyttes mot kakerlakker og maur, i Norge, gir også god bekjempningseffekt mot skjeggkre 

(Figur 16 og Appendix B). De sistnevnte åtene har også lav kronisk giftighet for mennesker (ADI 

for indoxacarb=0,01g/kg kroppsvekt) og er derfor mest relevant. Ved hjelp av åte med 

indoxacarb har man i norske feltforsøk klart å redusere bestandene av skjeggkre med 90% i 

løpet av 10-12 uker (Appendix B). En viktig suksessfaktor i disse testene synes å være en god 

fordeling av mange små dråper med åte slik at man øker sannsynligheten for at skjeggkreene 

finner den forgiftede maten. Spesielt viktig er steder der man forventer at det er dyr (etter 
kakerlakk-modell (Mallis et al., 2011)) siden plassering tett på potensielle skjulesteder også vil 

øke sannsynligheten for at de finner og spiser åten. Utnyttelse av sprekker og små åpninger som 

kan fungere som naturlige åtestasjoner (Figur 17), vil være hensiktsmessig siden disse stedene 

overlapper med skjeggkreenes bevegelsesmønster og tilholdssteder. I tillegg minimeres 

sannsynligheten for at beboere eller brukere kommer i kontakt med åten. En næringsrik åte vil 

være attraktivt og derfor medføre inntak hvis skjeggkreene finner frem til åten. Det vil i tillegg 

Figur 16: Figuren viser effekt av limfeller (høy tetthet av feller med sirissmel), 

sprøyting (permetrin – 0,95%, Pyretrin II – 0,34%) og åte (indoxacarb - 0,05%) brukt 

mot skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) i 30 leiligheter.  
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være viktig å eliminere konkurrerende 

matkilder slik at man øker sannsynligheten 

for at åten blir spist. Tilsetning av 

næringsemner som tiltrekker seg skjeggkre 

har potensiale til å øke effekten av forgiftet 

åte. I så måte er insektpulveret som er 

beskrevet under limfeller og massefangst en 

spennende x-faktor som kanskje kan bidra 

til en ytterligere forbedring av 

åtebekjempingen.    

5.6.3 – Sprøytemidler 
Bruk av sprøytemidler bør begrenses 

siden effekten fra åte er bedre, samtidig 

som åte er tryggere for beboerne. I 

miljøer med stor fare for eksponering av 

brukere eller beboere skal sprøyting 

unngås. Typiske eksempler der utbredt 

bruk av gift ikke vil være ønskelig er i 

barnehager, skoler, soverom og sykehus 

(Dhang, 2011). Det er ikke registrert 

resistens mot sprøytemidlene, og man skal 

derfor velge et middel som har lav 

giftighet for mennesker. Gjentatt sprøyting 

skal ikke forekomme, siden det gir kronisk eksponering av brukere i bygninger og er uheldig 

med tanke på resistensutvikling (Devine & Denholm, 2009; Radcliffe et al., 2008; Zhu et al., 

2016). Effekten av forskjellige virkestoffer mot skjeggkre er ikke studert, men sølvkreet slåes 

lett ut av permetrin i lave doser (Faulde et al., 2003), og det er derfor sannsynlig at det samme 

vil skje med skjeggkreet. Bruk av sprøytemidler skal kun være en veldig liten del av en IPM-

løsning og det skal kun behandles på steder der skjeggkreene skjuler seg om dagen. Det vil si at 

man benytter små mengder innunder dørterskler og karmer, i sokler under benker, bokhyller 

eller kommoder, bak lister og andre små hulrom samt bak større objekter som kan danne 

skjulesteder for skjeggkre. En mulig risiko ved bruk av sprøytemidler er at skjeggkre vil sky 

behandlede steder og dermed finne nye gjemmesteder. Dette kan i så fall begrense effekten. 

5.6.4 – Varme- og kuldebehandling 
Varmebehandling har tilsynelatende et potensiale ved skjeggkrebehandling. Skjeggkre dør innen 

2 timer ved 42-44 °C (Lindsay, 1940) og har, sammenlignet med andre relevante skadedyr, lav 

toleranse for temperaturstress (Fields, 1992; Pereira et al., 2009; Rukke et al., 2017). Dersom 

man når temperaturer over 50 °C vil skjeggkreene dø raskt (Lindsay, 1940) fordi proteiner 

denatureres ved disse temperaturene (Chown & Nicholson, 2004). Eventuelle mekanismer som 

kan motarbeide varmestress er ikke studert hos skjeggkre, men deres lave temperaturtoleranse 

indikerer at denne typen mekanismer er svakt utviklet eller fraværende. Behandling av 

bygninger vil være krevende siden skjeggkreene lett kan stikke seg unna på steder der 

varmebehandlingen ikke når frem. Lokalbehandling ved hjelp av varmluft i hulrom vil derfor i 

mange situasjoner være mest relevant og kostnadseffektivt, og benyttes da som en del av en 

IPM-løsning. Dampbehandling kan gi forhøyet fuktighet lokalt og sperre fukt inne i 

konstruksjoner og hulrom. Siden damp vil kunne bidra til bedre forhold for individer som 

overlever, virker tørr varmluft som en mer fornuftig løsning. Oppvarming av hulrom og 

skjulesteder kan bare drepe skjeggkre hvis individene utsettes for direkte varme. 

Figur 17: Eksempler på naturlige åtestasjoner der 

skjeggkre kan få tak i åten samtidig som 

eksponeringsfaren for beboer minimeres.  
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Kunnskap om kuldetoleransen hos skjeggkre er mangelfull, men hvis kuldetoleransen er svak vil 

minusgrader være et naturlig verktøy i Norge. Kald-lagre vil da kunne benytte lave 

vintertemperaturer for behandling av objekter som plasseres på lagrene eller for behandling av 

lagrene i seg selv.  

5.6.5 – Tørkepulver og biologisk kontroll 
Tørkepulver kan være et viktig verktøy mot skjeggkre, men man har ikke kunnskap om 

effektivitet og dødelighet etter eksponering. Pulveret kan tenkes å ødelegge insekthuden og på 

den måten drepe skjeggkre, men om dette faktisk skjer vet man ikke. Eksperimenter med 

sølvkre viser at populasjoner vil bukke under hvis miljøet de befinner seg i utsettes for 

tørkepulver (Faulde et al., 2006). Siden sølvkreet er mye mer avhengig av fuktighet enn 

skjeggkreet, kan ikke resultatene overføres direkte, men de indikerer at tørkepulver kan bidra i 

en IPM-strategi (Mallis et al., 2011).  

Insektdrepende sopp har heller ikke blitt evaluert mot skjeggkre, men er en interessant løsning 

siden de lever i avgrensede populasjoner og har aggregerende adferd (Woodbury & Gries, 2007) 

med en veldig lang livssyklus (Lindsay, 1940). De fyller derfor flere av suksesskriteriene i 

«attract and kill»-strategier (El-Sayed et al., 2009). De foretrekker også ganske høy temperatur 

og fuktighet, og siden skjeggkre spiser hverandre (Lindsay, 1940) kan døde og døende individer 

fungere som smittekilder for soppen. Skjeggkreene fyller derfor også mange av de generelle 

suksesskriteriene for bruk av sopp til biologisk kontroll (Hajek & Shapiro-Ilan, 2018). Deres 

næringssøk vil også kunne tillate bruk av åtestasjoner som primær infeksjonskilde og dermed 

kunne begrense mengden soppsporer man fører inn i miljøet (Lacey et al., 2015). Mulige 

løsninger ligger frem i tid, men hvis man finner en soppart eller en spesifikk stamme som dreper 

skjeggkre effektivt, vil videre studier være interessante. 

5.6.6 – Spesialmetodikk for museumsgjenstander og annet uvurderlig materiale 
I Norge foreligger det en god del eksempler på skjeggkre i museer og samlinger (NIPH_Pest-

Statistics, 2019). Denne typen miljøer trenger en full IPM-tilnærming (Appendiks C) der 

tiltakene tilpasses situasjonen og forholdene i hver enkelt bygning (Querner, 2015; Querner et 

al., 2013; Szpryngiel, 2018; Åkerlund, 1991; Åkerlund et al., 1998). Det finnes også en rekke 

spesialmetoder som kan benyttes ved behandling av objekter og spesielt sårbare og verdifulle 

gjenstander (Beiner & Ogilvie, 2005; Hansen et al., 2011). Vanlige metoder er frysing til -30 °C, 

stråling med mikrobølger eller gammastråler og kamre med modifisert atmosfære (Querner, 

2015; Åkerlund et al., 1998). Alle disse metodene vil trolig også kunne drepe skjeggkreet siden 

overlevelsen under denne typen behandling vil følge normal insektfysiologi. For 

museumsgjenstander kan også den svake overlevelsesevnen i varmt miljø være gunstig. Hvis en 

museumsgjenstand tåler 36-40 °C vil man kunne benytte lav varme over lang tid (Lindsay, 1940) 

for behandling av eksepsjonelle objekter uten større fare for ødeleggelse.  
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6 – Forslag til IPM-protokoll mot skjeggkre 
Anbefalingene som gis her, vil raskt kunne endres dersom det kommer ny kunnskap gjennom 

forskning og erfaringer gjort av skadedyrbransjen. Strategien man velger må tilpasses 

bygningen der infestasjonen finner sted, og de fleste tilnærminger vil fordre egeninnsats fra 

kjøpere av skadedyrtjenester for å holde kostnaden ved langtidsbekjemping nede. En helhetlig 

strategi bør inneholde så mange av de forebyggende elementene under som mulig:  

 Inspeksjon og vurderinger (Kapittel 5.3) 

 Kompetanseheving hos beboere eller brukere gjennom informasjonsmøter mm. (Kapittel 5.2) 

 Redusert sannsynlighet for innførsel og viderespredning (Kapittel 5.1 og 5.2) 

 Fjerning av matkilder og skjulesteder (Kapittel 5.4 og 5.1) 

 Rydding og redusering av skjulesteder på loft, boder og i kjellere (kapittel 5.1 og 5.2) 

 Redusere varme og fuktighet i tekniske rom (Kapittel 5.3 og 5.5) 

 Identifisere og redusere fuktige forhold i hele bygget (Utvidet bygningskunnskap nødvendig) 

 Tette og sikre overganger mellom rom (Kapittel 5.1)  

 Senke temperatur i bygget (Kapittel 5.5) 

 Senke luftfuktighet i bygget (Kapittel 5.5) 

 

Faktorene over vil gjøre det vanskeligere for skjeggkreene og gi en tregere populasjonsvekst. 

Forebygging og forringede levekår er ikke nok til å fjerne etablerte skjeggkre, og man bør derfor 

forsøke å slå ned bestanden ved hjelp åte (kapittel 5.6.2). Man bør da: 

 Bruke små mengder åte 1-2 g pr 100m2 

 Plassere mange knappenålshodestore åtedråper (10-20 mg) jevnt utover inn mot vegg fremfor få og 

store åtedråper  

 Plassere dråpene så trygt som mulig ved å utnytte «naturlige åtestasjoner» i sprekker og små 

åpninger, f.eks. innunder gulvlister og sokler. 

 

Åtebehandlingen kan suppleres med innslag av limfellefangst, lokal varmebehandling og 

forsiktig sprøyting. Man vil på denne måten kunne gi skjeggkreene et skudd for baugen, men den 

langsomme livssyklusen og lang overlevelse blant eventuelle isolerte og overlevende individer 

vil medføre en utvidet oppfølging. Et oppfølgingsprogram kan i stor grad gjøres som et 

samarbeid mellom skadedyrstekniker og kunde og bør inneholde så mange av tiltakene under 

som mulig: 

 Opprettholdelse av alle de forebyggende tiltakene (Se over) 

 Oppfølgende behandling med forgiftet åte (Kapittel 5.6.2) 

 Evaluering og etterkontroll med feller (Kapittel 5.3)  

Hvis ingen skjeggkre oppdages i to påfølgende evalueringer, kan behandlingen ansees som 

vellykket og avsluttes.  
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Appendiks A – forenklet nøkkel til innendørslevende arter 
 

 

 

 

Ctenolepisma longicaudata 

Ctenolepisma lineata 

Ctenolepisma calva  

Lepisma saccharina 

Thermobia domastica 
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Bestemmelsesnøkkelen er i hovedsak basert på to tidligere nøkler som begge omhandler de aktuelle 

artene (Gorham, 1991; Pape & Wahlstedt, 2002), samt en overordnet insektnøkkel (Landin, 1967). 

 

Fig. 1a: Hode av hoppebørstehalen steinsprett, 1b: hode av børstehale. 2a: Utstående hår hos sølvkre 

(jfr. 3 og 5, uh), 2b: Utstående hår hos skjeggkre. 3: Sølvkre med utstående hår (uh) og haletråder (ht) 

og siste bakkroppsledd (sb). 4: Perlekre med ytre haletråder (yh). 5: Skjeggkre med børstekammer 

(bk). 6: Fyrkre, bare kroppen med mørke partier tegnet, ellers lik skjeggkre. 7a: Siste bakkroppsledd 

hos skjeggkre, jfr. 5, sb. 7b: siste bakkroppsledd hos C. lineata 
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1 Store øyne tett inntil hverandre (fig. 1a). Kan hoppe. (Orden Hoppebørstehaler, 
Archaeognatha, familien Machilidae, slekt steinsprett Petrobius) 
 

 

  To norske arter, P. brevistylis og P. maritima. Lever på klipper og strender nær 
fjøresonen langs kysten. Kommer av og til inn i bygninger i denne sonen. 
Vanlige langs hele norskekysten. 

 

  

- Øyne små, plassert på hver side av hodet (fig. 1b). Kan ikke hoppe. (Orden 
Børstehaler, Zygentoma) …………………………………………………………………………………… 
 

 
2 

2 Haletrådene ca. halvparten så lange som kroppens lengde (fig. 3, ht). Hode 
sparsomt behåret (fig. 3). Siste bakkroppsledd avlangt, lengre enn bredt (fig. 3, sb). 
De lengste og kraftigste, utstående hårene på kroppens sider (fig. 3, uh) er glatte 
ved minst 60 x forstørrelse (fig. 2a). Uten børstekammer på bakkroppens 
ryggplater (fig. 3). Ensfarget, men ulike individer varierer fra sølvglinsende til mørkt 
grå ……………………………………………………………………………   Sølvkre, Lepisma saccharina 
 

 

- Haletråder lengre enn halve kroppens lengde (fig. 5, ht), (NB! De kan lett brekke 
av, og derfor virke kortere). Hode tett behåret med «skjegg» (fig. 4, 5). Siste 
bakkroppsledd kort, kortere enn bredt (fig. 5, sb). De lengste og kraftigste, 
utstående hårene på kroppens sider (fig. 5, uh) er fint sagtakket ved minst 60 x 
forstørrelse (fig. 2b) ..…..……………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
3 

3 De to ytre haletrådens (fig. 4, yh) lengde er ca. 2/3 av kroppens lengde, den midtre 
haletråden ca. like lang som kroppen. Ryggplatene på bakkroppssegmentene uten 
synlige børstekammer. Inntil 8 mm lang, antenner og haletråder unntatt. 
Skinnende hvit, ensfarget ……………………………………….   Perlekre, Ctenolepisma calva 
 

 
 
 
 

- Alle haletrådene like lange som kroppens lengde. Ryggplatene på 
bakkroppssegmentene med børstekammer (fig. 5,6, bk). Mørkt farget …………………. 
 

 
4 

4 Kroppens skjell med tydelig broket beige og svart mønster på oversiden (fig. 6). 
Ryggplatene på bakkroppssegmentene andre til sjette ledd med to børstekammer 
på hver side – en oppå ryggen og en langs kanten (fig. 6, bk). Inntil 12 mm lang, 
antenner og haletråder unntatt ………………………………. Fyrkre, Thermobia domestica 
 

 

- Grå eller beige på oversiden, i lupe ser man mørke skjell på sølvaktig bunn (slitte 
eksemplarer med delvis manglende skjell ser gulaktige eller messingskinnende ut). 
Ryggplatene på bakkroppssegmentene andre til sjette ledd med tre børstekammer 
på hver side – to oppå ryggen og en langs kanten. (fig. 5, bk). Inntil 18 mm lang, 
antenner og haletråder unntatt  ..………………………………………………………………………... 
  

 
 
 
 
5 

5 Siste ryggplate (= bakkroppens ledd X) trapesformet (fig. 7a). Tre børstekammer, 
hvorav to på ryggsiden, på hver side av bakkroppens ledd II – VI (fig. 5)  …………….. 
…………………………………………………………………    Skjeggkre, Ctenolepisma longicaudata 
 

 

- Siste ryggplate trekantet (fig. 7b). Tre børstkammer, hvorav to på ryggsiden, på 
hver side av bakkroppens ledd II – VII  ………………………………...  Ctenolepisma lineata 
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Detaljert beskrivelse av skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) 
Skjeggkreene blir store hvis de lever under gode forhold. Maksimal kroppslengde uten antenner og haletråder er antatt å være 18 mm 

(Pape & Wahlstedt, 2002). Normal størrelse for voksne ligger rundt 12 mm (Robinson, 2005). Her beskrives voksne skjeggkre (Figur 1), 

mens de små nyanseforskjellene mellom stadiene og forskjeller mellom kjønnene er beskrevet under livssyklus (Kapittel 2.1). Skjeggkreet 

kan sees på som noe spraglete i fargen siden skjellene veksler mellom grå og brune toner. De fremstår derfor som mindre sølvglinsende 

enn sølvkreet. I enden av den flattrykte, langstrakte og tydelig avsmalnende bakkroppen sitter det tre påfallende lange haletråder. Den 

midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden, mens sidetrådene ofte peker vinkelrett ut til siden. Hodet har to 

antenner, og man kan i tillegg se to kortere kjevefølere. Sett ovenfra vil pannen og sidekantene fremstå som mye mer hårete hos 

skjeggkreet enn hos sølvkreet. Hårenes form og spesifikke plasseringer av børstekammer (en liten rad av hår) er sikre artskjennetegn hos 

skjeggkre. I motsetning til sølvkreet har skjeggkreet børstekammer på ryggsiden av brystleddene, og de har tre slike børstekammer på hver 

side av ryggplatenes overside. Den ene av de tre børstekammene sitter på siden av dyret. En viktig karakter som kan benyttes til å skille 

mellom ødelagte eller ufullstendige individer av sølvkre og skjeggkre er at de kraftigste hårene hos skjeggkre er sagtannet, mens sølvkreets 

hår er helt glatte. Det siste kjennetegnet krever en kraftig lupe med minst 60 x forstørrelse. I tillegg er det siste bakkroppsleddet kortere 

enn det er bredt, mens dette hos sølvkre er lenger enn det er bredt. Ønsker man å benytte internasjonal litteratur er det viktig å være klar 

over at skjeggkreet på engelsk kalles for gray silverfish, giant silverfish eller long-tailed silverfish (Bennett et al., 2010; Gold & Jones, 2000; 

Mallis et al., 2011). 

 
Detaljert beskrivelse av Perlekre (Ctenolepisma calva) 
Perlekre er hvitfarget siden skjellene er hvite. Den midtre haletråden er like lang som kroppen, mens sidetrådene er 2/3 av kroppslengden 

og peker vinkelrett ut fra kroppen. Perlekre er like hårete som skjeggkre, og de kraftigste hårene er sagtannet. Det siste 

bakkroppssegmentet er kortere enn det er bredt. Maksimal kroppslengde er 8 mm. 

 

Detaljert beskrivelse av Sølvkre (Lepisma saccharina) 
Sølvkreet er jevnt farget og sølvglinsende. Fargen varier fra mørk grå til lys og sølvskimrende. Sølvkre har kortere haletråder enn halve 

kroppslengden, og i hvilestilling peker sidetrådene ofte skrått bakover. Sammenlignet med skjeggkre fremstår ikke sølvkreet som hårete, 

men spesielt hode og de fremre partiene har en del utstående hår. Verdt å merke seg er at de større og utstående hårene er glatte i 

motsetning til skjeggkreets som er sagtannet. Det siste bakkroppsledde hos sølvkre er lenger enn det er bredt. På engelsk kalles sølvkreet 

for common silverfish eller rett og slett for silverfish. 

Detaljert beskrivelse av Fyrkre (Thermobia domestica) 
Fyrkreet er meget likt skjeggkreet ved at det er stort og hårete og ved at haletrådene er lange og holdes nesten vinkelrett ut til siden. 

Fyrkreet vil normalt fremstå med et noe mørkere bryst enn skjeggkreet, og i tillegg beskrives de som mer parallellsidet slik at dyret ikke blir 

like jevnt avsmalnende bakover (Lillehammer, 1964). For sikkert å skille fyrkreet fra skjeggkre, må man se på fargetegninger i kombinasjon 

med artsspesifikke plasseringer av børstekammer og hår (beskrevet i nøkkelen i Appendiks A). På ryggplatenes overside, der skjeggkreet 

har 3 pluss 3 børstekammer, vil man bare finne 2 slike kammer på hver side hos fyrkreet. Fyrkreet er lite relevant som skadedyr i Norge, 

men de opptrer hyppig i varmere land (Mallis et al., 2011). På engelsk kalles fyrkreet for firebrat. 

 

 

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata). Strektegningen er inkludert for lettere å kunne identifisere kroppsdeler og 

plassering av børstekammer. Tegning -  Preben Ottesen, © FHI 

Antenner 

Kjevefølere 

 

Brystledd, 1-3 

(1 børstekam på hver side) 

 

 

Ryggplater, 1-10 

(3 børstekammer på hver side) 

 

 

Haletråder 

12-18 mm 
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Appendiks B – effekt av åte i laboratoriestudier og ved bekjemping 
 

Disse resultatene er en del av et pågående studie utført av folkehelseinstituttet. Resultatene 

forventes publisert i 2019/2020 

 

Bio-assay: De fem mest 

brukte åtene mot insekter i 

Norge ble testet i arenaer 

med skjulesteder, fritt vann 

og konkurrerende mat 

tilstede. 16 voksne og 16 

juvenile skjeggkre ble 

benyttet per åte. Tre av åtene 

skilte seg ut som effektive. 

Sammenlignet med Goliat-

åten har Advion-åtene en 

betydelig lavere giftighet for 

mennesker.  

 

 

Bekjemping: Dette er et 

pågående studie og ingen 

av bekjempingstilfellene er 

ferdigstilt. Eksemplene 

viser åtebekjemping i 

næringslokaler (lys grønn), 

enebolig (mørk grønn), 

rekkehus (gul) og 

boligblokk (Rød). Utgangs 

tettheten av skjeggkre er 

satt til 100% og figuren 

viser relativ reduksjon av 

bestandene. Forsøkene 

illustrer både effekten av 

åte generelt, samt en 

forbedret effekt fra høy 

tetthet av små åtepunkter.    
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Appendiks C – Eksempel på skjeggkrebekjemping i bibliotek  
 

 

Bibliotek med tilhørende magasiner: Skjeggkre ble oppdaget i et bibliotek høsten 2016. En rekke 

tiltak ble utført for å begrense skadeomfanget i lokalene og limfeller ble benyttet i stort omfang for å 

kartlegge og overvåke situasjonen. Biblioteket valgte å gå for en integrert skadedyrkontroll (IPM) som 

inneholdt følgende elementer:  

 

1) Dialog og konstruktivt 

samarbeid med byggeier.  

2) Åpenhet om problemet og 

kompetanseheving blant 

ansatte.  

3) Utarbeidelse av en brosjyre 

med beskrivelse av biologi, 

forebygging og bekjemping.  

4) Økt fokus på grundig renhold.  

5) Totalrenhold av lokaliteter der 

det ble gjort observasjoner. 

6) En rydd-og-kast kampanje i alle 

lokaler som medførte 

destruering av 12 tonn papir. 

7) Anbefaling om spiserutiner for å 

unngå matrester utenfor spiserom. 

8) Oppbevaringsbokser av papp ble 

skiftet ut med plastbeholdere.  

9) Årlige inspeksjoner av samlinger og magasin. 

10) Definere yttervegger for magasiner og soneinndeling av lokalene. 

11) Bruk av dobbeltsidig tape for å begrense skjeggkreenes bevegelsesmuligheter mellom soner. 

12) Frysing av objekter (-20 til -30 °C) før langtidslagring. 

13) Lokal bruk av forgiftet åte. 

14) Lokal bruk av tørkepulver. 

15) Lokal bruk av giftsprøyting. 

 

Utviklingen i skjeggkrebestanden var positiv for biblioteket og understreker viktigheten av å benytte 

mange tiltak som drar i samme retning. Tilnærmingen var i tråd med anbefalte strategier for 

skadedyrkontroll i museer (Querner, 2015; Querner et al., 2013; Åkerlund, 1991; Åkerlund et al., 

1998) og peker på viktigheten av IPM. Når flere metoder benyttes samtidig, er det vanskelig å 

identifisere hvilke tiltak som bidrar i størst grad, men denne situasjonen illustrer godt at det er mulig 

å begrense omfanget selv i store bygninger og i komplekse miljøer med mange potensielle 

skjulesteder.  

  

Populasjonsutvikling skjeggkre

Integrert skadedyrkontroll

S
k
je

g
g
k
re

 p
r 

fe
lle

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Lokalitet 1 

Lokalitet 2 

Delvis bruk av åte

Delvis Sprøyting

O
kto

b
e

r

Ju
n

i

N
o

v
e

m
b

e
r

D
e

s
e

m
b

e
r

Ja
n

u
a

r

F
e

b
ru

a
r

M
a

rs

A
p

ril

M
a

i

Ju
n

i

Ju
li

A
u

g
u

s
t

S
e

p
te

m
b

e
r

O
kto

b
e

r

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) fanget med limfeller. 

(Figur gjengitt etter data samlet av Nasjonalbiblioteket og 

Anticimex med tillatelse fra Gunhild Myrbakk).  
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Appendiks D – Videohenvisninger og tilleggsbilder av skjeggkre 

 

Videoer av skjeggkre i laboratoriekulturer finnes tilgjengelig på: 

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/ 

 

Tilleggsbilder av skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata): 

 

 

 

 

 

Eggleggingsrør 
Skjeggkre hunn som legger egg (foto M. Hage, © FHI) 

Eggleggingsrør 

Skjeggkre i naturlig miljø (foto A. Aak, © FHI) 

Eggleggingsrør 

Skjeggkre i limfelle (foto M. Hage, © FHI) 

Eggleggingsrør 

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

