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Rentokil beskytter Holmenkollbakken 
mot fugler
Holmenkollbakken er Norges mest besøkte turistattraksjon 
med en historie fra 1892                        

Her har det vært arrangert olympiske leker og 4 ski-
verdensmesterskap. Et nasjonalklenodium på linje med 
Eiffeltårnet, Tower Bridge og Colosseum. I mars hvert år 
arrangeres det årlige verdenscuprennet i hopp.  Direktesendt 
TV fra ski-VM i Holmenkollen hadde over 250 millioner seere.

Bakken er blitt bygget om 19 ganger og til siste VM i 2011, 
ble hoppbakken fullstendig oppgradert. Under den nye 
bakken står det gamle unnarennet fra 1936, det inneholder 
kontorer og anleggets kafeteria. I tak og vegger fant duene 
perfekte forhold for reder og kanten ble deres oppholdssted. 
Fuglene gjorde skade på bygget og de hygieniske forholdene 
passet ikke sammen med turister, ansatte og matservering. 
Rentokil kom derfor i kontakt med Klaus Kroman, teknisk sjef i 
Skiforeningen.

 Før noen som helst inngrep gjøres er det viktig å skaffe seg 
god oversikt over begrensninger man må ta hensyn til. Det kan 
være lover og regler, byggets estetikk, konstruksjon, sikkerhet 
for publikum, ansatte og de som skal utføre oppdraget, men 
også sikkerheten til fuglene. 

Det er viktig både for Rentokil og særlig oppdragsgiver 
at servicetekniker kan møte publikum på en seriøs og 
tillitsvekkende måte. Med Rentokils metoder blir ingen 
fugler skadet eller påført smerte. Med kunnskap om fuglenes 
preferanser og vaner kan man skånsomt redusere byggets 
attraktivitet for fuglene eller stenge tilgangen. 

Rentokil valgte å løse kundens problem med en kombinasjon 
av strøm og nett.

Skimuseet som Skiforeningen eier viser 6000 år med skihistorie i en bygningsmasse til en verdi av ca. 100 Mill kr

Nasjonalklenodium beskyttet 
mot angrep fra luften

”Når en forening driver et stort anlegg 
som Holmenkollbakken, er det vel 
typisk at man er ganske nøktern 
med kostnader. Dermed oppleves 
det ofte som om man er kronisk 
underbemannet på den tekniske siden. 
Vi er 6 heltidsansatte. Hvis man da skal 
bruke 2 mann flere timer om dagen til 
å rydde opp etter fugler så er det ingen 
liten sak, men vi følte at vi ikke hadde 
noe valg. Et nasjonalklenodium som 
har en million besøkende i året må se 
rent og ordentlig ut.” 

Klaus Kroman, teknisk sjef for 



Sikring med nett
 • Meget fleksibel løsning, brukes vertikalt og horisontalt, på store eller  

små områder
 • Festemekanisme er laget av rustfritt stål
 • Alle sikringssystemer med nett er spesielt designet og settes opp av 

profesjonelle fagfolk

Sikring med pigger
 • Forhindrer at fugler bygger reder på utsatte steder som utspring og bjelker
 • Base av polycarbonate som holder i all slags vær
 • Piggene er av rustfri stål

Sikring med wire
 • Forhindrer bygging av reder på utsatte steder
 • Material av rustfritt stål og plastikk som gir lang holdbarhet
 • Fungerer ved at wire strekkes mellom et eller flere punkter. Punktene er  

utstyrt med en fjærbelastning som gjør at wiren beveger seg og  
forhindrer fuglene i å slå seg ned

Sikring med strøm
 • En øyeblikkelig og effektiv løsning for å befri område for fugler
 • Sikringen installeres av sertifiserte eksperter
 • Systemet er værbestandig, UV beskyttet, har lang holdbarhet, lave 

driftskostnader og kan monteres på de fleste flater

Sikring med Avigo – en chilli basert pasta som gjør det utrivelig for fugler 

å slå seg ned. Et giftfritt alternativ som ikke skader fuglene

Opprydding og rengjøring – en vesentlig oppgave i forbindelse med 
fuglesikring fordi ekskrementer utgjør en sykdomsrisiko for mennesker

Profesjonelle systemer og metoder gir 
mange muligheter

Skimuseet som Skiforeningen eier viser 6000 år med skihistorie i en bygningsmasse til en verdi av ca. 100 Mill kr

Rentokil disponerer 
en omfangsrik 
verktøykasse 
tilpasset de aller 
fleste situasjoner.

 Sikring med nett

 Sikring med pigger

 Sikring med wire

 Sikring med strøm

 Sikring med Avigo

Rentokil har egen forsknings-
og utviklingsavdeling og har 
løsninger de er helt alene om på 
markedet.                                                                                                             



Vad innebär detta för dig?

Rentokil Skadedyrkontroll

Frysjaveien 40

PB 24 0kern

0508 Oslo

Granåsvn 13

7048 Trondheim

Leirvikasen 51, P.B.

5179 Godvik

Tel: 09781

rentokil-no@rentokil-initial.com

www.rentokil.no
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