


• Skimmelsvampe findes overalt i naturen 

• I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset 
fra høfeber 

• I boliger kan de derimod medføre problemer 

 

• Generende både når de vokser og  når de tørrer ud 

• Svamperesterne indeholder biologisk aktive stoffer 
(proteiner, mykotoksiner, små partikler etc.) 

• Nogle er allergener som kan give 
overfølsomhedsreaktioner 

 



Skimmelsvamp i bygninger er ikke et nyt problem 

 

• ”Da skal præsten give ordre til at flytte alt ud af 
huset, inden han kommer for at syne pletten for at 
ikke noget af, hvad der er i huset skal blive urent; 
derpå skal præsten komme og syne huset” …. 

• ”pletten på husets vægge frembryder grønlige eller 
rødlige fordybninger” ….”huset lukkes i syv dage”... 

• ”hvis det da viser sig, at pletten har bredt sig på 
husets vægge, skal præsten give ordre til at udtage de 
angrebne sten og kaste dem uden for byen på et urent 
sted og til at skrabe lerpudset af husets indvendige 
vægge”…. 

• ”hvis pletten atter bryder frem”….”Da skal man rive 
huset ned”… 

Tredje Mosebog Kap. 14, vers 33-48 



Bygning på Skolegades Skole lukkes 

øjeblikkeligt  

Den skimmelramte bygning på Skolegades Skole er blevet 
lukket, efter at Arbejdstilsynet igen har konstateret store 
problemer med indeklimaet.  
Arbejdstilsynet var onsdag på besøg Her blev der igen konstateret 
problemer med fugt og skimmelsvamp, og det fik børne- og 
kulturdirektør Henning Risager til torsdag at rømme bygningen.  
 



Fynbo vinder skimmelsvampesag        07. mar. 2008  Odense  

 

Som den første i Danmark får Amalie Nielsen fra Seden et nedslag i 

lejen på 100 procent efter at have boet i nybygget hus, der var 

befængt med voldsom skimmelsvamp. Det vil sige, at hun får al 

lejen refunderet. 

 

Amalie Nielsen har kæmpet i mere end to år for at få anerkendt, at 

det stod så slemt til, som hun gjorde udlejeren opmærksom på. Så 

det var en glædens dag i går, da hun fik dommen fra sin advokat. 

Dommen giver os ret i, at det var så slemt, som vi oplevede det, 

siger hun. 

 

Advokat Erik Larsson siger om dommen, at det er første gang, at 

man får 100 procent  lejenedslag på grund af skimmelsvamp. 



Om at vågne op når det gælder skimmelsvamp 
Lejernes LO slår nu alarm, efter en ny svensk undersøgelse slår 
fast, at skimmelsvamp er langt mere giftigt end hidtil antaget.  
Forskere på Lunds Universitet siger, at skimmel ikke bare er 
allergifremkaldende, men direkte giftigt. Endda i meget små 
mængder, og allerede inden skimmelsvampen bliver synlig. 
 
I Danmark har man hidtil ikke regnet med, at koncentrationen af 
svampegiftstoffer kunne komme op på decideret sundhedsfarlige 
niveauer. 
 
Lejernes LO: …vi har i årevis set - og sagt - at folk bliver alvorligt 
syge af at bo i lejligheder med skimmel, Lejernes LO. 
…de svenske opdagelser bør føre til en regelændring, så 
kommunerne kan pålægge udlejere at gribe ind omgående ved 
skimmelproblemer. En genhusning af de berørte lejere må og skal 
der være en pligt for uanset boformen. 
Det er meget tankevækkende, at skoler lukkes ved selv små 
skimmelfund, mens folk tvinges til at bo, leve og sove i selv alvorligt 
skimmelplagede lejligheder. 



• Symptomerne kan også skyldes andre 
ting end skimmel ! 

 

• Slimhindeproblemer - bl.a. kløende øjne, 
hæshed, og svien i halsen 

•Hovedpine 

• Ekstrem træthed 

•Koncentrationsbesvær 

 

Forskel på tærskelværdier børn / kvinder / mænd 



Skimmelsvampe i vand- og fugtskadede bygninger  

 Primære kolonisatorer, RHmin < 80% 

 Penicillium spp. (P. chrysogenum, P. brevicompactum) - 

vokser næsten alle steder (tapet, træ, gipsplader, ....) 

 Aspergillus spp. (A. versicolor*, A. ustus, A. niger), Eurotium 

spp. - vokser næsten alle steder (tapet, træ, gipsplader, ....) 

 Wallemia sebi 

 

 Phylloplaner,  85%  < RHmin < 90%  (vokser på blade i 

udendørsmiljøet) 

 Cladosporium spp. (lidt forskellige fra udendørsarter), 

Ulocladium, Alternaria og Phoma  - tapet og siliconefuger 



Skimmelsvampe i vand- og fugtskadede bygninger  

Tertiære kolonisatorer, RHmin > 90% (vandskade), de mest 

giftige 

 Stachybotrys chartarum* (S. atra) - gipsplader, rørisolering, 

tapet, glasvæv 

 Trichoderma spp. - træprodukter 

 Chaetomium globosum* - træ, tekstiler og tapet 





Skimmelsvampevækst kræver 

 Skimmelsvampesporer 

 Næring (materialer og/eller forurening) 

 Fugt ( i tilstrækkelig mængde, fx > 80 % 
RF) 

 Iltadgang 

 Passende temperatur (0-50 °C) 

 

Alt sammen i en vis tid 



Vækstbetingelser for skimmelsvampe 

 Foretrækker temperaturer omkring 20 grader, 
men trives ved alle temperaturforhold i 
bygninger 

 Nøjsomme og kan leve på de fleste 
bygningsmaterialer, hvor de lever af 
materialerne eller støv på dem 

 Skimmelvækst forudsætter længere tids 
påvirkning - fra uger til måneder 

 Hvis fugtniveauet sænkes går skimmel-svampene 
i “dvale” - men problemerne kan fortsætte i 
årevis ! 



Vandaktivitet 

 Vandaktivitet = relativ fugtighed på 
overfladen af materialet 

 

 Vandaktivitet på 75 % RH svarer til ca. 
16 % træfugt indhold 

 

 75 % RH regnes for en sikker grænse 



Skimmelsvampevækst på træ 
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Vanddampdiagram 



 Ifølge svenske undersøgelser er 
fugtproduktionen i enfamiliehuse i 
gennemsnit ca. 10 kg/døgn og i boliger i 
etagejendomme ca. 6 kg/døgn.  

 

 



Fugtproduktion fra forskellige kilder i en 
husholdning på to voksne og to børn  

 
 Mennesker (ånding og sved)  3.5 kg/dag 

 Tøjtørring (ophængt indendørs)  1,8 kg/dag 

 Personlig hygiejne 1,3 kg/dag 

 Madlavning 0,9 kg/dag 

 Opvask 0,4 kg/dag 

 Rengøring af bolig 0,2 kg/dag 

 Planter 0,2 kg/dag 

 Diverse 0,2 kg/dag 



Fugtproduktion i boliger 

 
Etageboliger 
mek. udsugn. 

Enfamiliehuse 
mek. udsugn. 

Enfamiliehuse 
naturlig vent. 

Antal boliger 67 36 20 

Fugttilførsel 
90 % -fraktil 

g/m
3
 

 
 

2,8 2,8 3,8 

 

 

123 boliger opført 1983-1986 
 
SBI-Rapport 213 



Fugtproduktion i boliger 

 Stue Soverum 

Fugttilførsel 
90 % -fraktil 

g/m
3
 

 
 

3,8 4,9 

 

 

150 naturligt ventilerede enfamiliehuse opført 1982-89 
 
 
SBI-Rapport 236 



Bygninsreglementet BR 10 

 Oplysninger om det kritiske fugtindhold i materialer 
kan almindeligvis fås hos producenten eller 
leverandøren 
 

 Hvis det kritiske fugtindhold med hensyn til 
skimmelvækst for et materiale ikke er kendt og 
dokumenteret, kan et fugtindhold i materialet, der er 
i ligevægt med en relativ luftfugtighed på 75 
pct. på materialets overflade normalt 
anvendes som kritisk fugtindhold 



Råd og trænedbrydende svampe 

 
 Hvis organiske byggematerialer, fx træ, er meget 

fugtige kan de angribes af råd eller 
trænedbrydende svampe.  

 

 Det kritiske fugtindhold for træ ansættes 
normalt til: 
 20 % ved nyangreb (svarende til ligevægt med luft med 

ca. 87 % RF).  

 15 % i tidligere angrebet træ (svarende til ligevægt 
med luft med ca. 75 % RF).  



Årsager til skimmelsvampevækst 

Bygningsmæssige årsager 

 Uhensigtsmæssige konstruktioner, fx 
krybekældre med utilstrækkelig ventilation 

 Fugtige kældre eller krybekældre som følge af 
svigtende dræn eller efterisolering 

 Kældre med grundmurede vægge/opstigende 
fugt 

 Kuldebroer 

 Ukorrekt udførte detaljer 

 Manglende luftskifte efter tætning af boligen  





Tårbæk  
Ydervæg indvendigt efterisoleret uden tæt dampspærre 











Udførelsesmæssige årsager 

 Uhensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer 

 Indbygning af fugtige byggematerialer 

 Utilstrækkelig afdækning af 
bygninger/bygningsdele 

 Indbygning af byggefugt 

 

Brugsmæssige årsager 

 Manglende vedligehold - indtrængen af vand 

 Negligering af fugtskader 

 Uhensigtsmæssig beboeradfærd 

 Lav temperatur / høj fugtproduktion 









Faresignaler 

 Stort vandforbrug   
 Vandskader    
 Fugtproblemer   
 Synlige fugtindikationer 
 Muglugt 
 Synlig skimmel 
 Brugerklager 

 
Med det samme!!!!!!!! 





SKIMMELSVAMP 
UNDERSØGELSESMETODER 

 Fugt og temperatur i konstruktioner 

 Fugt og temperatur i luft 

 

 Skimmel på materialer 

 Skimmel i støv 

 Skimmel i luften 

 Andet - fx lægefaglige undersøgelser 

 





Årsager kan være banale 



Biologiske målinger 

Aftryksprøver  Fastlægge svampetyper samt 
vækst- (agar-prøver)  forhold 

   Afgrænse skimmelsvampens omfang 

   Evakuering 

   Arbejdsmiljø i renoveringsfasen 

MycoMeter-test Fastlægge mængden af   
   svampebiomasse 

   Afgrænse skimmelsvampens omfang 

Luftmålinger  Fastlægge forekomst af 
svampesporer 

   Vurdere rengøring efter 
skimmelsvamp-   sanering 



 



  Mikroskopering 

 

 

Kort om metoden: 

 

Udtagning:  Kan udføres af ”amatører” 

   

Tid:  1 til 2 dage 

 

Analyse:  Mikrobiolog 

 

Fortolkning: Mikrobiolog og specialist/ 

ingeniør 

 

Pris:   fra ca. 600 kr. ex. moms pr.

 materialeprøve 

 



Identifikation er et specialist job 





Normale klassifikationskriterier 

 Aftryk  mindre end 10 kolonier 

    mellem 10 og 50 kolonier 

    mere end 50 kolonier 

 

 MycoMeter mindre end 25 

    mellem 25 og 450 

    mere end 450 



Luftprøver 



Usikker metode 



Luftmålinger 

 Altid referencemåling udendørs 

 Kan måske identificere svampearter som ikke 
findes i udeklimaet 

 Generelt frarådes luftmålinger på grund af 
tolkningsvanskeligheder 

 Nu også en Mycometer-metode til luftmålinger 
 Aktiv og passiv sampling 

 



Aktiv sampling 



Luftmålinger 

Niveauer som i praksis har vist sig ikke at give 
anledning til problemer 

 
 Alle svampe    <300 kolonier/m3  
 
 Fugtskadesvampe   < 50 kolonier/m3  

 
 SBAS-er     < 10 kolonier/m3  
 

 



Vurdering af resultaterne 
 
 Den samlede vurdering skal omfatte alle målinger og observationer.  
 Det anbefales at inddrage eksperter til bestemmelse af svampearter 

og deres toksicitet.  
 

 Konstaterede opfugtninger (tidligere og nuværende) 
 Fugtforhold i øvrigt 
 Konstruktionens bygningsfysiske virkemåde og bygningernes 

anvendelse 
 Mængden af skimmel 
 Skimmelsvampeart(er) 
 Udbredelse af væksten (areal) 
 Om vækst forekommer synligt eller i afskærmede ventilerede 

konstruktioner  
 Sandsynligheden for at væksten påvirker indeklimaet 
 Symptomer på gener hos brugere 
 Lægelige konstateringer af sammenhæng mellem skimmelvækst og 

symptomer  



FASTLÆGGELSE AF PRØVEANTAL 

 Undersøgelsens omfang generelt 

 Hvilke konstruktionsdele indgår i 
undersøgelsen 

 Hvor er de ”ømme punkter” 

 Materialevalg  

 Konstruktionsopbygning 

 



HVOR MEGET ER NOK ? 

 De acceptable arealer med skimmelvækst afhænger af 
såvel brugernes følsomhed, svampearterne og hvor disse 
optræder. 

 De mindste forekomster kan accepteres i rum der 
anvendes til længerevarende ophold, fx beboelsesrum og 
kontorer.  

 Der er eksempler på personer, som har reageret på 0,25 
m2 skimmelsvamp bag tapet og inde i konstruktioner. 
 

 Synlig vækst kan generelt ikke accepteres i opholdsrum 
uden at skimmelvæksten fjernes, årsagen fastlægges og 
elimineres 

 I lokaler uden længerevarende ophold, fx trapper og 
gange, bør der ikke accepteres over ca. 3 m2.  

 Større arealer - op til ca. 5m2 – kan accepteres i rum med 
god udluftning, som ikke anvendes til ophold for personer. 
Fx ventilerede tagrum, der er adskilt fra underliggende 
rum med dampspærrer. 



SUNDHEDSSTYRELSEN 

 Det er ikke muligt at angive 
grænseværdier 
 Skimmelarter 
 Luftkoncentration 
 m2 skimmel i bygninger 

 
 Bagatelagtigt fx fuger i badeværelser, 

vinduer 
 Moderat 
 Omfattende – vækst der kan give 

sundhedsproblemer 







Tak for 

opmærksomheden 


