
Larverne bevæger sig i processioner – 

heraf navnet. 

Ved udklækning til natsværmer i 
juli-august efterlades rederne.  

Larver og reder må kun fjernes af 
personer, som har fået en grundig 
oplæring i håndtering af spinderne 
og som kender til risici ved 
håndtering af biomateriale og grej. 

I rederne er brandhårene stadig 
aktive. Det gør, at selv 7-8 år 
gamle reder kan fremkalde 
alvorlige allergianfald.  

Gamle reder skal derfor behandles 
med samme forsigtighed som nye. 

Forurenet engangsdragter, larver 
og reder anbringes i tætte 
beholdere, mærket med ”Farligt 
biologisk materiale” og destrueres. 

Egeprocessions-
spinder 

Skovbrug 

Forholdsregler ved kontakt med larver fra 
Egeprocessionsspindere. 

Egeprocessionsspinderen er en 
natsværmer og fuldstændig harmløs 
overfor mennesker og dyr. 

Hvorimod dens larver - især i tredje 
og sjette stadie - kan være til stor 
gene for mennesker og dyr.  

Larvernes fibertynde hår indeholder 
proteinet Thaumetopoein, som ved 
kontakt med huden kan udløse 
voldsomme allergiske reaktioner, der 
kan udvikle sig til længerevarende 
eksem.  

Ved kontakt med luftvejene ses ofte 
akut åndedrætsbesvær og ved 
længerevarende kontakt, kronisk 
astma. 

Hos dyr, især hunde, som af natur 
snuser til stort set alt, kan kontakt 
gennem snuden udvikle sig til 
vævsnekrose, der som regel betyder 
aflivning af hunden.  

LOVE OG REGLER 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 om Arbejdets udførelse, handler blandt andet om planlægning, 

tilrettelæggelse og udførsel af arbejde, så det foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Arbejdstilsynets vejledning C.1.3 om Arbejde med stoffer og materialer, handler bl.a. om arbejde, som kan 
indebære en fare for sikkerhed og sundhed på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår. 

Der skal anvendes følgende 

værnemidler: 

• Overtryksmaske som skal
beskytte ansigt ned til
skuldrene, i kombination med
indblæsningsenhed,

• engangsbeskyttelsesdragt
med hætte, lynlås og tæt
elastik ved hænder og fødder,

• handsker, evt. inder-handsker

• sikkerhedsgummistøvler.

• Forurenede værnemidler
støvsuges og placeres i tætte
beholdere,

• engangsdragter destrueres

• øg sikkerheden ved at tape
handske og støvleskaft til
beskyttelsesdragten.

• Køretøjer må ikke flyttes af
personer iført forurenet
beskyttelsesudstyr.

• Ved nærkontakt – vask
grundigt med vand og sæbe
og søge læge.

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdets-udfoerelse-1234/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/
http://www.baujordtilbord.dk/


Egeprocessionsspinder – fortsat

Forholdsregler 

Inden arbejdet med at fjerne larver og reder, skal arbejdsgiveren sikre, at de ansatte har fået 
en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan opgaven skal udføres.

De ansatte skal kende til:
- de farer og risici der kan være forbundet med arbejdet, 
- hvilke personlige værnemidler der skal benyttes og 
- hvilke forholdsregler der skal træffes i tilfælde af uheld.

Følgende personlige værnemidler skal jfr. det hollandske Arbejdstilsyn anvendes: 

Værnemiddel: Specifikation/EN-standard: Bemærkninger: 

Overtryksmaske EN 146:2001 Skal beskytte ansigt ned til 
skuldrene, i kombination med 
indblæsnings-enhed. 

Filter til overtryksmaske EN 143 P3, min. 2 stk. 

Indblæsningsenhed EN 146, >120l/min. Ekstern lufttilførsel. 

Engangsbeskyttelsesdragt EN ISO 19982-1 type 5 eller 
EN 13034 type 6. 

Med hætte, lynlås og tæt 
elastik ved hænder og fødder. 

Handsker En 420, PVC, kat. 2, 35 cm lange. 

Inder-handsker EN 420, bomuld, kat.1. Bedre arbejdskomfort. 

Støvler EN 345, gummistøvle 

For øget sikkerhed kan handsker og støvleskafter tapes til beskyttelsesdragten. 
Køretøjer må ikke flyttes af personer iført beskyttelsesudstyr. 

Bortskaffelse af larver og reder: 
Indsamlet materiale anbringes i tætte beholdere, mærket med teksten: ”Farligt biologisk materiale” 
og destrueres jfr. gældende bestemmelser for dette, typisk ved afbrænding under kontrollerede 
former. 

Udstyr og personlige værnemidler: 
Handsker, støvler, åndedrætsværn, klatreudstyr m.v. støvsuges og placeres i tætte beholdere. 
Engangsdragter destrueres sammen med larver og reder. 
Ved sæsonens afslutning afklippes al metal fra klatreudstyr m.v., hvorefter tekstil og liner destrueres 
på samme måde som larver og reder. 

Lifte og køretøjer: 
Lifte støvsuges/vaskes, især med opmærksomhed på kurven. 

Skovbrug 

www.baujordtilbord.dk

www.baujordtilbord.dk



