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Kjære beboere 
 
Skjeggkre og sølvkre 
Vi har mottatt melding fra et par beboere, som er 
plaget av skjeggkre i leiligheten. Det er da tatt 
kontakt med andelseiere av tilliggende 
leiligheter, om de har observert skjeggkre i sine 
leiligheter. Det viser seg at de heldigvis ikke 
plages av dette, men for de som rammes av 
skjeggkre er dette plagsomt. Når det gjelder 
sølvkre, har de eksistert i mye lengre tid her i 
Norge, trives godt i fuktige områder og kanskje 
mer vanlig.   
 
 
Hva gjør vi med problemet? 
Særlig skjeggkre (som gjerne omtales som sølvkreets robuste storebror) er vanlig at kommer 
seg inn i leiligheten via bagasjen når vi har vært på reise, i emballasjekartong og 
bygningsmaterialer og/eller i tekstiler, vesker eller bager vi daglig har med til og fra 
arbeidsplassen. 
Verken sølvkre (tegning til høyre) eller skjeggkre (tegning til venstre) utgjør noen fare ved å 
bringe med seg smitte og de gjør liten skade på inventaret – de er bare irriterende og ekle å ha 
i leiligheten, og det er forståelig at man ønsker å bli kvitt de. 
Det beste rådet for å hindre at de kommer inn, er å ikke dra med emballasjekartong inn i 
leiligheten. Pakk opp utenfor døra og sjekk gjenstandene før de bæres inn. Det samme gjelder 
etter en reise. 
Inne sørger en for at forholdene er minst mulig gunstige for krypene. De trives best i fuktige 
miljøer i sprekker, under gulvlister etc. Grundig støvsuging (NB! ikke våtvask) vil fjerne føde 
og holde det tørt. Tetting av sprekker vil begrense antall gjemmesteder. 
Limfeller brukes for å lokalisere hvor de holder til og omfanget.  
 
En større og kostbar sanering vil først kunne være aktuelt ved større spredning i flere 
tilliggende leiligheter og i beste fall bare være effektivt inntil en på ny får de inn i leiligheten 
igjen. 
 
 
Observeres det skjeggkre eller sølvkre i deres leilighet er det svært viktig at man intensiverer 
støvsuging og renhold i egen leilighet (ikke våtvask), samt at det oppfordres til at det tas 
kontakt med styret som vil bistå med limfeller.  
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