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TIPS & RÅD

Sådan slipper du af med
væggelus efter ferien
Flere danskere får problemer med væggelus i boligen efter rejser til
udlandet. Læs, hvordan du forhindrer væggelus i at sprede sig i dit
hjem efter ferien.

Ajourført d. 3. juni 2020

Ida Blomsterberg, journalist 

Siden 2. Verdenskrig, hvor man fik e�ektive, syntetiske insektgifte, har væggelus nærmest været
udryddet i Danmark. Men nu er de tilbage i de danske hjem og er et stigende problem, fordi rejsende
uden at vide det tager dem med hjem fra hoteller i udlandet. Desuden er væggelus blevet resistente
over for nogle af de mest almindelige bekæmpelsesmidler.

Hvad er væggelus?

Væggelus er en tæge, der lever af blod. Den foretrækker at suge blod hos mennesker, men kan også
suge på dyr som fx kaniner, rotter, mus og fugle.

Væggelus er rødbrune og vingeløse og bliver op til ca. 1 cm lange. Kroppen er meget flad, medmindre
den har drukket blod for nylig. En væggelus kan på 10 minutter drikke 7 gange sin egen vægt.

LÆS OGSÅ: Sådan undgår du væggelus i boligen

Hvordan undgår du væggelus i dit hjem efter ferien?

Vil du gerne være fri for væggelus, er der nogle helt generelle forholdsregler, du kan følge, når du

Væggelus er en rødbrun og vingeløs tæge, der lever af blod og bliver op til 1 cm lang. Foto: Colourbox.
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kommer hjem fra en rejse i udlandet.

Skadedyrlaboratoriet ved Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Aarhus Universitet, anbefaler:

Hvor gemmer væggelus sig?

Væggelus gemmer sig om dagen i revner og sprækker ved sengen, sengebord, paneler og sågar
stikkontakter og kommer først frem om aftenen og natten for at spise. Sandsynligvis finder den sit
bytte ledt af varme, da den ser meget dårligt.

Når den er mæt, trækker væggelusen sig tilbage til sit gemmested, hvor den kan sidde adskillige
dage og fordøje.

Voksne væggelus kan klare sig meget længe uden blod, op til et år ved 13 °C og ca. 2 måneder ved
stuetemperatur.

LÆS OGSÅ: Insekter i hjemmet

Hvilken skade gør væggelus?

Væggelus bider i og suger blod fra både
mennesker og dyr. Der kan være stor forskel
på, hvor meget forskellige personer reagerer
på bid fra væggelus. Nogle mærker det ikke,
mens andre får voldsom kløe og udslæt, som i
visse tilfælde kan udvikle sig til deciderede
infektioner.

LÆS OGSÅ: Hvordan slipper du for
edderkopper i boligen?

Hvordan fjerner du væggelus?

Er væggelus flyttet ind i din bolig, skal du kontakte professionelle skadedyrsbekæmpere. De bruger
specielle, langtidsvirkende insektmidler eller varmebehandling til at slå væggelus ihjel.

Jo længere tid, der går, inden væggelusene er blevet udryddet, jo større er risikoen for, at problemet
har nået at sprede sig til andre.

Husk i øvrigt at du har pligt til at orientere din boligforening om problemet, hvis du lejer, ejer eller
har andel.

Hvor stort et problem er væggelus i Danmark?

Der findes ingen samlet opgørelse over væggelus i Danmark, men skadedyrsbekæmpelsesfirmaet
Rentokils anmeldelser om væggelus er tyvedoblet på bare 10 år.

LÆS OGSÅ: Kan rotter kravle op af dit toilet?

Gennemgå din bagage ved hjemkomst efter overnatning på steder, hvor der har været væggelus,
eller hvor der er mistanke om dem.

Vask tøj og andre genstande, som kan tåle det, i vaskemaskine eller frys dem ned til -18°C i et par
døgn.

Undersøg nøje ting, der ikke tåler dette, og sprøjt evt. ku�erter, tasker og lign. med et godkendt
insektmiddel mod krybende og kravlende insekter.

Bid fra væggelus kan give kløe, udslæt og i visse tilfælde
infektioner. Foto: Colourbox.
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VIS RESTEN AF FORSIDEN

QUIZ: Kender du dine kryb?

Hvis du kigger efter i haven, er de næsten over alt. Ofte dukker de også 
op indendørs. Nogle af dem spiser lystigt af planterne i din køkkenhave, 
nogle har et smertefuldt stik og andre er bare smukke at se på. De 
flyver, kryber og kravler rundt. Insekter. Men hvor meget ved du om de 
insekter, du deler hus og have med? Videncentret Bolius har lavet en 
quiz, så du kan teste din viden. 

BEGYND

Kilder, henvisninger og metode

Tips & Råd: Få et overskueligt og konkret indblik i emnet. Indholdet er uvildigt og bygger på dokumenteret
viden. Indholdet bliver løbende ajourført.

Alle bidragsydere:

Ida Blomsterberg, journalist

Kilder:

Skadedyrlaboratoriet

Rentokil Skadedyrskontrol

Skadedyrseksperten

Skadedyrsshoppen

Væggelusbekæmpelse.dk

Ole Kilpinen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for
Plantebeskyttelse og Skadedyr

Aktuelt på forsiden

https://www.bolius.dk/#c541914
http://www.dpil.dk/
http://skadedyrshop.dk/vaeggelus-867/bekaemp-selv-vaeggelus-972/
http://vaeggelusbekaempelse.dk/vaeggelusbekaempelse/

