
 Brøttet borettslag 

Ikke alle er velkommen 

til Brøttet borettslag!! 
Brøttet borettslags har serviceavtale for å forebygge skadedyr med: 

1. Kontroll og bekjempelse av rotter og mus 

2. Kontroll og bekjempelse av jordmaur og stokkmaur 

3. Råd og veiledning for hvordan den enkelte andelseier med enkle tiltak selv kan 

forebygge f.eks husedderkopp og veps ( se omtale under) 

Et viktig forebyggende tiltak er åtekasser. Kassene blir stort sett plassert langs husvegger på 

et minst mulig synlig sted. De er låst med spesialnøkkel , slik at evt barn, hunder og katter 

ikke kommer i kontakt med åten. Det er viktig at åtekassene får stå i fred. De vil bli ettersett 

med jevne mellomrom. En åtekasse ser omtrent slik ut:           

 

Dersom du skulle observere et skadedyrproblem i huset – er det viktig at du melder fra raskt, 

ved å kontakte styrerepresentanten på byggetrinnet. 

Vi må også hver enkelt av oss ta ansvar for å bidra. Derfor innfører vi nå noen retningslinjer, 

som vil bli foreslått innarbeidet i husordensreglene til neste generalforsamling. 

1. Det må ikke settes ut kattemat !! 

2. Søppel må ikke oppbevares ute, eller i uteboden. Husk at plast som er 

tilsølt med matrester er restavfall og kan ikke kastes i plastinnsamlingen. 

3. Søppel må ikke oppbevares i garasjen. 

4. Mating av fugler – må evt foregå slik at frø og lignende ikke faller ned og 

blir liggende på bakken.  

5. Jernbanesviller i alle hager må fjernes (fordi de øker faren for stokkmaur). 

Vennlig hilsen styret i Brøttet borettslag 

Toril Løberg, styreleder 

 

Til slutt – litt informasjon om noen skadedyr – slik at du kanskje raskere kan gjenkjenne 

eventuelle tegn til aktivitet og få noen tips om hva du kan gjøre selv: 



Husmus  

6 - 9 cm lang. Finnes omtrent overalt der det bor mennesker. Bosetter seg ofte på 
loft, under gulv og i vegger. Alteter som kan gjøre skade på matvarer, isolasjon, 
tekstiler etc. Under gunstige forhold kan husmusa yngle året rundt og få opptil 8 
kull pr. år.  

 

Brun rotte 

18 - 25 cm lang kropp og hale på ca 15 - 21 cm. Yngler om våren og 
høsten. Trives nær sagt overalt og kan bosette seg i boliger, søppelfyllinger, 
lagerbygninger og fjøs etc. Kommer ofte inn i boliger gjennom 
kloakkledningen. Rotter er sosiale dyr og lever i flokk. 

Drektighetstiden er vanligvis 22 dager og kullet består vanligvis av 8 - 12 
unger. Antall kull pr. år er 4 - 7. Ekskrementene kan inneholde 
sykdomssmitte som kan innebære helsefare for mennesker. Rotter gnager 

og gjør stor skade på bygninger og matvarer. 

Stokkmaur 

Stokkmauren er Europas største maurart. Utbredt over det meste av landet. 
Arbeiderne blir fra 5 til 14 mm lange og med kraftige kjever. Dronningen blir 2-3 cm 
lang. Stokkmaur vil gnage ganger og hulrom i treverket for å få plass til samfunnet. 
Hvis stokkmauren bosetter seg i hus eller hytter kan det oppstå store skader. 
Stokkmauren er veldig sky og vanskelig å oppdage fordi den bygger redet sitt i 
skjulte konstruksjoner i bygninger.  

 Du kan ha et stokkmaurrede i huset hvis du:  

1. Ser stokkmaur inne i huset over tid  

2. Det drysser sagspon ut av taklister, paneler etc. 

3. Du hører knitrelyder i veggen  

4. Vingemaur svermer ut av sprekker i bygningen tidlig på sommeren.  

 Svart jordmaur - "sukkermaur" 

Svart jordmaur er under 5 mm lang og svart/mørk brun. Blir ofte kalt for sukkermaur. 
Finnes i alle hager og lever i jord, sand under heller og røtter. Kommer ofte inn i hus 
på våren da det er lite føde ute i naturen. Kan også bosette seg i hus, og da ofte i 
forbindelse med morkent treverk.  

  

 Brun jordmaur 

Brun jordmaur er under 5 mm lang og tofarget med mørkt hode/ bakkropp og lysere 
bryststykke. Lever i området fra Oslo til Aust Agder. Brun jordmaur kan anlegge reir i 
hus. En koloni kan inneholde flere tusen individer og kan forekomme på samme sted i 
flere tiår. Meget sky. 



  

Stikkveps 

Stikkvepsen bruker først og fremst brodden til å drepe byttet sitt med, men den brukes 
også til å forsvare seg med. Vepsestikk kan være svær ubehagelig og enkelte 
personer kan være svært allergisk overfor giften som vepsen sprøyter inn. Alle vepser 
dør om høsten med unntak av befruktede dronninger. Det vil aldri bli veps i samme 
vepsebol året etter.  

 

Husedderkopp 

1 cm lang kropp og 5 - 6 cm med de lange bena. Finnes overalt i hus og uthus der 
det er litt fuktig og rolig. Man kan finne den inne i huset hele året, men den vil som 
regel ikke trives så godt i oppholdsrom fordi det er for tørr luft der. En viktig måte å 
forebygge mot edderkopper er å sikre sprekker/ventiler, slik at det blir vanskeligere 
for dem og komme inn. Ved å redusere fukt i kjellere vil næringsgrunnlaget for 
edderkoppene reduseres. Andre forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede 
langs grunnmuren, og ikke lagre bygningsmaterialer, vedstabler o.l. inntil 
grunnmuren. 

 


