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Definition af svampe- og rådskade
Rådskade defineres som en skade, der udvikles ved en langsom nedbrydning af træværk
igennem længere tid, typisk 15-20 år eller mere, hvorefter der forekommer styrkesvigt.
Fugttilførsel ved rådskader sker, når træværk er udsat for manglende eller forkert
vedligeholdelse, samt i nogle tilfælde pga. fejlkonstruktion.
Rådskader forårsages af en eller flere trænedbrydende svampearter, sjældnere af bakterier.
Skader efter visse svampe med ringe eller manglende nedbrydningsevne, f.eks. skimmel-,
blåsplint- og slimsvampe (svampedyr), regnes altid for rådskader. Der er sjældent
frugtlegemer og overflademycelier til stede.
Visse svampeædende insekter, f.eks. rådborebille og snudebiller, er nært knyttet til rådskadet
træværk.
Svampeskade defineres som en skade, der udvikles ved en hurtig nedbrydning af træværk,
typisk på under 5-10 år, med styrkesvigt til følge.
Fugttilførsel ved svampeskader sker ved pludselig og stor vandtilgang som følge af hændelige
uheld, f.eks. nedblæste tagsten, brud på vandrør og nedløbsrør.
Svampeskader forårsages som oftest af en enkelt trænedbrydende svampeart. Der er ofte
frugtlegemer og overflademycelier til stede.
Insektangreb i træværk forekommer ikke eller i meget ringe grad i forbindelse med
svampeskader.
Svampeskader kan i løbet af en årrække gradvis udvikle sig til rådskader, hvis der ikke gribes
ind i tide. Den samme svampeart kan udmærket være involveret i såvel svampe- som
rådskader.
Ved overfladiske råd- eller svampeskader er træet ikke svækket, og viser ingen synlige
nedbrydninger. Udviklingstiden for begge typer er typisk under 10 år.
De overfladiske rådskader forårsages af skimmelsvampe og blåsplintskimler, og der kan
være gråmuld helt i overfladen af træet.
De overfladiske svampeskader er karakteriseret ved tilstedeværelse af mycelier eller
frugtlegemer af trænedbrydende svamp på overfladen af træet, men uden hyfer inde i veddet
eller kun helt i overfladen.
Som Insektskader i træ betegnes skader forårsaget af insekter eller deres larver, som svækker
tømmeret så meget, at der forekommer styrkesvigt i løbet af en kort årrække. Samtidig er det
en forudsætning, at træet ikke er svampeinficeret eller i det mindste at de involverede
insektarter kan nedbryde uinficeret træ. Eksempler på arter, der kan forårsage insektskade er:
Husbuk, Alm. Borebille, Herkulesmyre og Orangemyre. Insektarter, som kun lever i
svampeangrebet træ, ernærer sig af svampene og kan ikke forårsage insektskade, fx
Rådborebille og snudebiller.
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