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Informasjon til elever, foresatte og ansatte vedrørende skjeggkre 

Høsten 2017 ble det observert og gjort funn av skjeggkre ved skolen, primært i vår 

bygningsmasse fra år 2000. Inderøy vgs og Inderøy kulturhus tok den gang kontakt med 

skadedyrfirma om tiltak og bekjemping. Inderøy kulturhus ivaretar skolens forvaltning, 

drift og vedlikehold av bygningsmasse. Siden skjeggkre ble oppdaget har Kulturhuset 

fulgt opp skjeggkrebekjempelse med bruk av limfeller. 

 

Nå på senhøsten har vi merket en oppblomstring av antall synlige skjeggkre. De er 

observert i flere arealer, også i nyere deler av vår bygningsmasse. Det har kommet 1-2 

meldinger pr. uke om observasjoner. 

 

Skjeggkre er vingeløse insekter. De er skjellkledde og mørkegrå i fargen. Skjeggkreet lever kun 
innendørs i Norge og blir funnet stadig flere steder. Observasjoner er gjort så langt nord som 
Trøndelag, og mange av funnene er fra moderne leiligheter. Man kan møte dem hele året. De 
spiser både planter og insekter, samt tørre blader. Organiske materialer vil være tilstrekkelig til å 
holde liv i en bestand. Selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, papir og tapet, kan holde 
næring til skjeggkre.  
 
Under normale forhold gjør skjeggkreet liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil 
være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange synes det er sjenerende med 
insekter og dermed oppfatter situasjonen som ubehagelig.  
 
Les mer på: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/ 
 
Vi er spesielt opptatt av hvilke forholdsregler våre elever kan ta for å unngå spredning og unngå 
at skjeggkre blir med hjem. 
 

• Ha sekken stående inntil pulten, gjerne lukket 

• Heng opp klær i garderobeskap 

• Vær nøye med at klær og utstyr ikke blir liggende i gulvet, spesielt i garderober 

• Hold generelt god orden rundt ditt utstyr og dine klær 

• Rist klær før de pakkes etter aktivitet 

• Gjør det til en rutine å tømme/støvsuge/riste bagger og skolevesker 
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Med vennlig hilsen 
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