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Hussvampsanalys
-med DNA-teknik

Misstänker du hussvamp i din fastighet? Vill du veta om det är Äkta hus-
svamp eller Timmergröppa som växer i källaren? Eller finns bara sporer att 
samla in som prov? På Eurofins Pegasuslab erbjuder vi analys som ger dig 
svar på om din fastighet är angripen av Äkta hussvamp (Serpula lacrymans). 
Med DNA-teknik kan vi dessutom särskilja Äkta hussvamp från dess nära 
släkting Timmergröppa (Serpula himantioides). 

Äkta hussvamp har till skillnad från 
övriga rötsvampar förmågan att trans-
portera fukt till angränsande torrare 
utrymmen och därmed orsaka rötskada 
även där. Dessa analyser hjälper dig 
att påvisa förekomst och att identifiera 
om Äkta hussvamp är orsaken till röt-
angreppet. Informationen är ett nöd-
vändigt underlag för beslut om fortsatt 
renovering eller sanering.

Vill du särskilja om rötskadan kom-
mer från Äkta hussvamp eller Tim-
mergröppa, eller har du endast spo-
rer att skicka in, är detta analysen du 
ska använda. Med hjälp av modern 
och känslig DNA-teknik kan små prov-
volymer analyseras och mycket små 
mängder hussvamp hittas. Provet kan 
skickas in som angripet virke, fruktkrop-
par, mycel (svamptrådar) eller sporer.
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Provtagningsteknik
Beroende på valet av analysteknik kan 
olika material tas och skickas in. För en 
komplett åldersbedömning krävs dock 
att angripet virke skickas in. 

Kontakta oss
För teknisk support och prisuppgifter 
kontakta vår tekniska support på  
010-490 82 50 eller  
info.pegasuslab@eurofins.se. 
Prislistan finns även på vår hemsida.

ANALYSER
Hussvamp DNA-analys
Denna analys ger svar på om 
provet är angripet av Äkta 
hussvamp eller Timmergröppa. 
DNA-tekniken är väldigt känslig 
och hittar mycket små mängder 
svamp. Provet kan skickas in som 
angripet virke, fruktkroppar, mycel 
(svamptrådar) eller sporer.

Rötskadeanalys med 
åldersbedömning
Åldersbedömning av Äkta hus-
svamp görs endast i en rötskade-
analys. Rötsvampen identifieras 
och rötskadan åldersbedöms. För 
att göra denna analys krävs angri-
pet virke.


