
 

Lunge – og Allergiklinikken, København v/ Speciallæge dr.med. Niels Seersholm, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv,  
1364 København K, Tlf. 3313 6513. CVR: 27881602. Email: klinik@lungeogallergi.dk 

 

Oversigt over krydsreaktioner 

 

 

BIRKEPOLLEN                                                                  GRÆSPOLLEN 

April - maj Primært 

allergen 

 

Birkepollen 

Symptomer: 

 

Høsnue  

Astma. 

 Maj -

august 

Primært allergen 

 

Græs 

Symptomer: 

 

Høsnue  

Astma. 

                        Krydsallergener                                                                 Krydsallergener 

 

Pollen                               

 

Hassel, el, elm, 

bøg, ask og 

bynke.  

 

I nogle tilfælde er 

der beskrevet 

forskellige pollen 

i urtete 

 

Høsnue  

Astma. 

  

Pollen 

 

De fleste andre 

græsarter, visse 

kornsorter, bambus. I 

nogle tilfælde er der 

beskrevet forskellige 

pollen i urtete 

 

Høsnue  

Astma. 

 

Frugter               

 

Æble (især 

grønt),  

pære, blomme, 

kirsebær, kiwi, 

fersken, nektarin    

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

  

Frugter 

 

Appelsin, melon, 

abrikos og kiwi 

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

 

Nødder                            

 

Hasselnød, 

mandel, valnød, 

jordnød (peanut), 

cashewnød, 

kokosnød, 

paranød 

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

  

Nødder 

 

Jordnød (peanut) 

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

 

Grøntsager 

 

&    

 

krydderurter 

 

 

Gulerod, 

kartoffel, tomat, 

selleri, dild, 

fennikel, 

estragon, 

løvstikke 

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

  

Grønsager 

 

Bønne, kikært, ært, 

linse, tomat, soja, 

kartoffel 

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

 

Krydderier          

 

I sjældne tilfælde 

ved samtidig 

selleriallergi: 

karry, paprika, 

sort peber, 

koriander, 

spidskommen, 

anis 

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 
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Oversigt over krydsreaktioner 

 

 

BYNKEPOLLEN                                                                 HUSSTØVMIDER 

Juli - 

august 

Primær allergen 

 

Bynkepollen 

Symptomer: 

 

Høsnue  

Astma. 

 Helårlige 

Stigende 

forekomster 

i efteråret 

Primær allergen 

 

Husstøvmider 

Symptomer: 

 

Høsnue  

Astma. 

                        Krydsallergener                                                                 Krydsallergener 

 

Pollen                               

 

Kurvblomster 

bl.a. 

krysantemum, 

kamille, 

mælkebøtte. I 

nogle tilfælde er 

er beskrevet 

forskellige pollen 

i urtete 

 

 

Høsnue  

Astma. 

  

Mider 

 

Lagermider, scabies 

 

Høsnue  

Astma. 

 

Frugter               

 

Melon, banan 

      

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

  

Andet 

 

Snegl, musling, 

østers, reje, krabbe, 

hummer, 

blæksprutte, krebs 

kakerlak 

 

 

Kløe og hævelse 

i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

 

Grøntsager  

 

&    

 

krydderurter 

 

 

Knoldselleri, 

blegselleri, 

gulerod, grøn 

peber, 

solsikkefrø, 

persille, pastinak, 

purløg, dild, 

fennikel, 

estragon, 

løvstikke, sennep, 

salat 

 

 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

    

 

 

Latex:        

Helårlig Banan, avocado, 

kiwi, kastanje, 

tomat, kartoffel, 

papaya, figen, 

melon, pære og 

boghvede 

Kløe og hævelse i 

mund og hals 

 

Allergisk eksem 

    

 


