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Væggelus er et stigende problem i Danmark. Det er det blandt
andet, fordi vi er begyndt at rejse mere og længere væk, og ind i
mellem får vi de ubudne gæster med hjem i bagagen. Derfor har vi i
3B lavet en vejledning til, hvad du kan gøre for at undgå dem.

HAR DU LIGE VÆRET PÅ FERIE?
SÅ TJEK DIN BAGAGE...
• Har du overnattet steder, hvor der har været væggelus, eller hvor du har
mistanke om væggelus, skal du gennemgå bagagen ved hjemkomsten.
Tjek kufferten igennem udendørs, så du ikke risikerer at få væggelusene
med ind i din bolig.
• Tøj og andre genstande, som kan tåle det, skal vaskes
ved 60 grader i vaskemaskine eller fryses ned til -18°C
i et par døgn.
• Ting, der ikke tåler dette, skal du undersøge nøje. Kufferter, tasker og
lignende kan eventuelt sprøjtes med et insektmiddel mod insekter - dette
skal du også gøre udendørs.
ANBEFALINGER UDARBEJDET AF SKADEDYRSLABORATORIET VED INSTITUT
FOR PLANTEBESKYTTELSE OG SKADEDYR, AARHUS UNIVERSITET.
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FAKTA OM VÆGGELUSEN
Væggelus er tæger, der ligner
små, rødbrune æblekerner og
er seks-syv millimeter lange.
Kroppen er flad og meget lig
almindelige tægers.
HVOR KOMMER VÆGGELUS FRA?
Normalt lever væggelus ikke på
vores breddegrader, men fordi
vi rejser mere og mere til varme
lande (Asien, Afrika og Sydamerika), hvor væggelus trives,
oplever vi dem også i Danmark,
fordi de kommer med hjem i
baggagen.
HER BOR VÆGGELUSEN
Væggelus lever primært omkring menneskers sovesteder. De gemmer sig gerne i
små sprækker, i senge, under madrasser, sengeborde,
stikkontakter, bøger eller bag
tapetet. De transporteres ofte
via bagage eller gamle møbler,
men kan gemme sig alle steder.

Du kan derfor få dem med hjem
i næsten hvad som helst, hvis
du først støder på dem.
VÆGGELUS ELLER LOPPER?
Væggelus bider kun om natten i
modsætning til fx lopper, der
bider døgnet rundt. Desuden
har lopper og væggelus forskellige foretrukne steder at bide.
Lopper bider helst på kroppen
under stramtsiddende tøj, mens
væggelus foretrækker bar
hud på for eksempel hænder,
fødder og hals – altså det, der
stikker uden for dynen.

TEGN PÅ VÆGGELUS:
Sorte pletter, små tomme æg ved sengesamlinger og blodpletter
på lagener.
Bidemærker, der ligner myggestik, på kroppen. 10 pct. af befolkningen reagerer ikke på væggelusebid, mens 90 pct. reagerer
med kraftig kløen og svien.

ER SKADEN SKET - HAR DU
VÆGGELUS I DIN BOLIG?
Kontakt omgående dit lokale ejendomskontor, hvis du mistænker, at der er væggelus i din bolig.
Ejendomskontoret tilkalder så en skadedyrsbekæmper,
som kan bekæmpe væggelusene.
Afdelingen betaler - hvis du følger retningslinjerne
I den forbindelse er det meget vigtigt, du følger skadedyrsbekæmperens retningslinjer, når behandlingen af din bolig
går i gang.
Gør du ikke det, risikerer du selv at skulle dække omkostningerne af skadedyrsbekæmpelsen.
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