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Det er ca 3000 vepsearter i Norge. Veps er sosiale 
dyr (insekter) som opptrer i grupper. I motsetning 
til biene er vepsen et rovdyr. For oss mennesker er 
det gjerne slik at vi enten ikke bryr oss om at vepsen 
ferdes rundt oss, eller så er vi svært redd for kontakt 
og stikk av veps.

Er vepsestikk farlig?
Veps kan, i motsetning til bier, stikke flere ganger. 
Brodden har ikke samme mothaker som hos biene. 
Som en del av vepsestikket, sprøyter vepsen et giftig 
stoff inn i huden når den stikker. Dette resulterer 
gjerne i en form for brennende smerte rundt 
stikkstedet, som ofte blir rødt og hovent. Sjeldent 
er vepsestikk farlige, men allergiske reaksjoner 
kan forekomme. Unntaket er stikk i munn, eller 
halsregionen. Ved kvalme, svimmelhet, kløe over 
hele kroppen eller lignende må man hurtigst mulig 
oppsøke lege.

Når stikker vepsen?
Vepsen vil normalt bare stikke i selvforsvar når den 
føler seg truet eller irritert. (Hva som irriterer en veps 
er ikke alltid godt å vite).
Et godt rår er derfor å holde seg rolig når vepsen 
nærmer seg, ikke vifte med armene. Veps er mest 
aktive på dagtid. 

Hva er vepsen mest glad i?
Med andre ord; hva bør jeg holde borte fra vepsen? 
Veps tilrekkes bla.av lukter fra frukt, kjøtt, søte 
drikker/syltetøy etc. I stedet for å kjempe mot vepsen 
kan det kanskje være en ide å dele med dem; sette 
noe frukt/kjøtt eller lignende tilgjengelig slik at også 
vepsen kan spise uforstyrret? (Langt nok borte fra 
mennesker!).

Dør vepsen om vinteren?
Hele vepsesamfunnet, unntatt de nyklekkede 
dronningene, dør om høsten. Den årsgamle 
dronningen dør også. Befruktede hunner overvintrer 
og danner grunnlag for nye samfunn neste sesong. 
Et vepsebol er en ”engangs-bolig” for vepsen.

Kan jeg fjerne et vepsebol selv?
Ja det kan du! Det beste er å fjerne vepsebol om 
vinteren, eller store og tomme bol om våren. 
Ettersom bol kun benyttes en gang er det ikke 
vanskelig eller farlig å fjerne tomme/”døde” bol. 

Hvis man skal fjerne et vepsebol med aktivitet i er det 
en del ting man må huske på. Bruk hansker, briller, 
gjerne regnbukse og jakke, samt støvler og helst nett 
foran ansiktet. Fjerningen bør skje på (sen) kveldstid, 
og kan utføres ved å sprøyte Permanent Skum Mot 
Veps og Uttøy eller Permetrin Ekstra direkte inn 
i bolet. (Lag gjerne et hull på toppen av bolet og 
sprøyt inn der.) Gjenta behandlingen etter en dag, 
og eventuelle veps som kommer tilbake til sitt bol vil 
forsvinne.

Er veps bare en plage?
Nei, veps er også til nytte. Veps er en viktig del av 
naturen rundt oss. Som rovinsekt er vepsen med på å 
holde for eksempel skadedyr på busker og trær borte. 
Ved siden av dette overfører veps blomsterstøv, og 
sørger dermed for befruktning av bl.a. blomster. 

Det er når veps blir nærgående for oss 
mennesker at vi synes at de blir plagsomme. 

Permetrin Ekstra og Permanent Skum Mot 
Veps og Uttøy er to midler som er beregnet til 
bekjempelse av blant annet veps og vepsebol. 
Følg anvisningen og bekjemp dyrene på en enkel 
og effektiv måte!
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