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Hvad er skimmelsvamp?
Fugt og skimmelsvamp er et stort problem i dag. Rigtig mange har eller får gener
som følge af et for dårligt indeklima. Her kan vi hjælpe dig...
Der er skimmelsvampesporer i alle bygninger, men der er ikke vækst af
skimmelsvamp i alle bygninger. Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker
er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme, bl.a. de, der i
forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i et hjem med høj luftfugtighed, har en
øget risiko for at udvikle astma.
Nogle skimmelsvampe udskiller giftstoffer (mycotoksiner), der kan give udslæt hvis
man rører ved svampene. Hvis der er meget kraftig vækst af skimmelsvamp på et
større område, kan disse skimmelsvampe i sjældne tilfælde være årsag til en egentlig
forgiftning.
•

Hvad kan skimmelsvamp betyde for din sundhed?

•

Kan skimmelsvamp i boliger gøre mennesker syge?

•

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?

Vækst af skimmelsvamp i en bygning er et problem uanset hvilke arter eller slægter
af skimmelsvamp der er tilstede. Der findes ingen "sikre svampe" som godt må vokse
i vores bygninger. Alle svampe indeholder både allergener og beta-glucan, molekyler
som begge anses for at have en negativ helbredseffekt.
Død skimmelsvamp udgør en helbredsrisiko lige såvel som levende skimmelsvamp.
En af de mest udbredte misforståelser i forbindelse med skimmelsvamperenoveringer er at det handler om at slå skimmelsvampen ihjel. Slår man
skimmelsvampen ihjel men uden at fjerne skimmelsvampen, så sidder alle de
skadelige stoffer tilbage og de kan på et given tidspunkt frigives til luften.
Der er således ikke brug for giftige stoffer til at slå skimmelsvampen ihjel, men for
metoder som fysisk fjerner skimmelsvampen.
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Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge
Symptomerne kan være:
•

Irriterede øjne, næse og luftveje

•

Hoste og trykken for brystet

•

Astmatisk bronkitis, specielt hos børn

•

Hæshed

•

Gentagen bihulebetændelse

•

Åndedrætsbesvær

•

Hovedpine

•

Træthed

•

Koncentrationsbesvær

Hvad kan skimmelsvampe betyde for huset?
Skimmelsvamp nedbryder ikke træværket i boligen, sådan som for eksempel ægte
hussvamp gør. Skimmelsvampe i boligen kan derfor ikke føre til, at bygningen kan
bryde sammen. Men skimmelsvampene er dog heller ikke helt uskadelige for dit hus.
De kan f.eks. give grimme og ildelugtende misfarvninger på væggene, som ikke er
lige til at fjerne.

Hvor i din bolig finder du typisk skimmelsvampe?
Du finder typisk skimmelsvampene i baderum, som ikke bliver udluftet godt nok. De
sidder ofte i de bløde fuger i overgangen mellem gulv og væg eller på vægge og
lofter.
I fugtige og dårligt isolerede boliger kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter
eller bag ved møbler, f.eks. bag skabe og reoler, der står op ad en kold ydervæg.
Skimmelsvampene kan også sidde skjult bag tapet eller inde i væggen bag spånplader
og lignende beklædninger.
Også i nye boliger kan der være skimmelsvamp hvis der er fugt til stede.
I kældre og på lofter kan skimmelsvampene findes på træværk og vægge, hvor der er
fugtigt.
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Hvad er årsagen til, at der er skimmelsvamp i boligen?
I ældre, kolde boliger, kan der være skimmelsvampe på grund af fugt fra en gammel
vandskade. Det kan f.eks. være et utæt tag eller vandrør. Kolde, dårligt isolerede huse
kan også være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften er nemlig
tilbøjelig til at sætte sig på de kolde vægge som kondens.

Nyere, tætte boliger
Også i nyere, tætte boliger kan der være skimmelsvamp. Her er årsagen ofte dårlig
udluftning. I den tætte bolig kan fugten fra beboernes aktiviteter, f.eks. badning,
madlavning og tørring af tøj , give problemer. Det sker, hvis fugten ikke bliver luftet
ud, enten gennem åbne vinduer eller gennem udsugning, f.eks. mekanisk ventilator i
badeværelset og en emhætte i køkkenet.

Helt nye boliger
I helt nye boliger kan fugten stamme fra byggeriet. Hvis byggematerialerne har været
våde, da de blev bygget ind i konstruktionerne, kan fugten have svært ved at slippe ud
senere. Det kan give skimmelsvampe - selv i et nybygget, velisoleret hus.

Kældre
Kældre kan være fugtige, fordi vand trænger ind udefra, f.eks. gennem utætte vægge
eller gulve. Det kan medføre skimmelsvampe på overflader i kælderen.
Hvis fugtproblemerne i kælderen typisk viser sig om sommeren som fugtige vægge
og gulvoverf1ader, er der sandsynligvis tale om sommerkondens. Det vil sige, at
varm, fugtig sommerluft trænger ind i kælderen og her sætter sig på de kølige vægge
under jordhøjde.

Hvad kan du selv gøre?
Kontakt os og få et gratis tilbud og rådgivning, eller lad os tage en fugt eller skimmel
prøve og få analyseret problemets omfang.

