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føst til staðið, har tey eru víggjað. Tá tey eru klakt, 
verða tey ikki til ormverur eins og t.d. fýrur2, men til 
eina pikkulítla veggjalús, ið líkist hini vaksnu, eins 
og t.d. ringrásin hjá tvístertum3. Hendan pikkulítla 
veggjalúsin er ein nymfa, ið skiftir ham fimm ferðir, 
og hvørja ferð krevur 
hamskiftið ein verð av 
blóð. Men tá veggjalúsin 
fyrst er vaksin, kann hon 
liva í mánaðir uttan blóð. 
Hon er ljósskjar og fjalir seg 
um dagin í t.d. rivum og 
aftan fyri gerikt og myndir 
á vegginum. Um náttina 
kemur veggjalúsin fram at súgva blóð úr fólki, ið 
liggur og svevur, og síðan fjalir hon seg aftur.

Hvussu er tær komin hendan vegin?
Veggjalýs eru ikki óvanligar uttanlands, bæði hjá 
privatum fólki og ikki minst á hotellum, og vilt tú 
forða fyri at fáa veggjalýs við tær heim, skalt tú ikki 
seta kuffertið ella ferðataskuna undir seingina ella 
lata tey standa opin, tí so kunnu veggjalýs ganga 
ella detta niður í kuffertið og leggja seg millum 
klæðini. Hetta er helst tann vanligasti mátin at fáa 
veggjalýs fluttar millum lond. Hevur tú varhuga av, 
at tú hevur sovið á einum stað, har veggjalýs eru, 
eru eini góð ráð at kanna kuffertið nágreiniliga, 

so skjótt tú ert 
komin heim, vaska 
klæðini, koyra tey 
í turkitrumluna 
við 50 hitastigum 
ella frysta tey í 2-3 
samdøgur.

Ikki øll fólk eru ovurviðkvom fyri bitum frá 
veggja lúsum, og koma veggjalýs í eitt sovorðið hús, 
kunnu tær liva í friði og spjaða seg runt í húsunum, 
uttan at nakar varnast. Og tey kunnu kanska eisini 
ganga inn í grannaíbúðina fram við t.d. hitarørum, 
um tú býrt í raðhúsum. Men summi fólk hovna 
av bitunum og enda hjá læknanum (sí mynd 3). 
Veggjalýsnar bíta tann partin av kroppinum, ið 
hevur verið undan dýnuni, armar, bak og øklar.

Hvussu sleppur tú av við djórini 
aftur?
Hevur tú fyrst fingið veggjalýs inn um gátt, er 
neyðugt at fara í hernað móti teimum beinanvegin 
fyri at basa teimum. Tú kanst sproyta skordýraeitur 
í rúmini, har ið tær eru at síggja. Madrassur skulu 

kannast væl. Seingjarklæði 
kunnu frystast ella leggjast í 
turkitrumluna, tí veggjalýs 
tola hvørki hita ella kulda.

Rúmini, har veggjalýs 
eru funnar, skulu sproytast 
við eiturevni, ið inniheldur 
pyrethrum / pyrethrin. Uttan  
á dósini stendur, hvussu 

nógv sekund ið sproytast skal pr. kubikk. Tað er 
umráðandi at endurtaka kurin 14 dagar seinni, tí 
ikki øll eggini verða dripin, men tá tey eru klakt, 
doyggja tær nýklaktu veggjalýsnar av næsta umfari 
av eitran.

Tað er ikki ávíst, at veggjalýs kunnu spjaða 
smittu millum fólk.
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Veggjalýs 
eru komnar til Føroya

Føroyingar ferðast nógv í dag. Tískil er vandin 
stórur fyri at fáa óynskt djór, sum t.d. veggjalýs heim 
við sær aftur. Fyrstu ferð, ið Náttúrugripasavnið 
hoyrdi um veggjalýs, var í 1999. Tað eydnaðist 
tíbetur at beina fyri teimum við alla, áðrenn tær 
vóru komnar út um gátt. Men í oktober 2009 fekk 
Djóradeildin fráboðan um veggjalýs í tveimum 
støðum í Tórshavn, og kanska einum triðja við – og 
alt innanfyri eina viku.

Veggjalúsin er eitt gamalt 
evropeiskt djór
Hildið verður, at veggjalúsin er eitt djór, ið 
hevur fylgt menniskjanum frá tí, vit livdu sum 

hellisbúgvar (sí mynd 1). Tey 
djórini, ið eisini liva í hellum, 
flogmýs, svalir og sveimarar, 
hava øll veggjalýs, ið líkjast 
okkara, og viðhvørt kunnu 
teirra veggjalýs eisini bíta 
menniskju. Roknað verður 
við, at veggjalýs frá hinum 
hellisdjórunum hava broytt 

seg við tíðini til okkara veggjalýs. At veggjalýs 
koma úr tí gamla heiminum, verður grundað við, 
at øll tey indoeuropeisku málini hava eitt navn fyri 
veggjalýs, men ikki málini í tí nýggja heiminum.

Lívið hjá eina veggjalús
Veggjalúsin er eina teka og ikki ein lús, og á latíni 
eitur hon Cimex lectularius. Sum aðrar tekur hevur 
veggjalúsin súgvinev (sí mynd 2). Flestar tekur 
súgva plantusevju, men veggjalúsin livir bara av 
blóði.

Veggjalúsin er ein reyðbrún teka, ið sum vaksin er 
upp móti 1 cm til longdar. Hon dugir ikki at flúgva, 
hevur bert smá veingjaskapilsi, eins og ektaðar lýs og 
fuglaloppur1. Kvennveggjalúsin víggjar 4-5 egg um 
dagin innanfyri nakrar mánaðir, um hitin er hægri 
enn umleið 10°C. Eggini eru 1 mm long og klistra 
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