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0 Generelt

0 1 Innhold
Dette bladet omhandler insektskader i bygningskon-
struksjoner. Det redegjør for ulike skadetyper og hvor-
dan skader undersøkes, vurderes og utbedres.
En rekke smådyr (insekter, edderkoppdyr, krepsdyr,
skolopendere, tusenbein, etc.) kan forekomme innen-
dørs, enten tilfeldig eller i søk etter næring eller skju-
lested. Disse smådyrene kan bare i svært sjeldne til-
feller forårsake skade på trevirke og de er derfor ikke
omtalt her. Skadedyr som lever i trevirke i saltvann
(brygger, pæler o.l.) er heller ikke omtalt.

0 2 Henvisninger
NS 3190 Impregnering av trevirke
Byggdetaljer:
432.101 Kjemisk trebeskyttelse mot sopp, insekter og

marine borere
Byggforvaltning:
720.082 Mugg-, råte- og fargeskadesopp. Angreps-

former og bekjempelse

1 Grunnleggende biologiske forhold

11 Definisjoner
111 Insekter er en klasse av dyreriket, karakterisert bl.a.

av hudskjelett, tredelt kropp og tre beinpar. Insekter
lever i tre stadier, som egg, larver og voksent insekt.
Larver er ikke forplantningsmodne.

112 Med treskadeinsekter menes her insekter som kan
forårsake svekkelser av teknisk betydning i konstruk-
sjonsvirke. Svekkelsene oppstår ved at insektlarvene
lever i og av trevirket, se fig. 114, eller ved at voksne
insekter gnager ut ganger til reir.

113 Boremel er trevirke som har passert tarmsystemet til
insektlarvene og blir liggende i gangene inne i trevir-
ket eller drysser ut av utflygingshull. Farge og form på
boremelet er karakteristisk for de enkelte insektarte-
ne.

114 Utflygingshull. Når det ferdigutviklede insektet (billen)
forlater trevirket, gnager den et hull i treoverflaten, se
fig. 114. Form og størrelse på hullet er karakteristisk
for de enkelte artene.

1 2 Insektaktivitet som fører til bygningskader
Enkelte billearter (se pkt. 13) har larver som spiser

Fig. 114
Trevirke angrepet av stripet borebille
Øvre halvdel av bildet viser overflaten på trevirket, mens nedre
halvdel viser et snitt av trevirket. Øverst til venstre er det to fly-
gehull, og i snittet ser vi hvordan bare den harde høstveden
står igjen etter borebillelarvenes måltid. Foto: Mycoteam as

trevirke. Larvene gnager ganger skjult i trevirket. Når
larvene har nådd full størrelse, gjennomgår de en for-
vandling til voksne insekter. De voksne insektene
gnager en gang ut av trevirket (utflygingshull), og vil
søke ut for å forplante seg. Hunnen legger så egg i
sprekker i treverk (døde trær eller konstruksjonsvir-
ke). Dersom forholdene er gunstige, klekkes eggene
og larvene gnager seg inn i treverket.
Enkelte maurarter (se pkt. 13) kan danne reir i byg-
ninger. Reiret plasseres som regel i råteskadet trevir-
ke eller i isolasjonsmaterialer. I tilknytning til reiret
kan maurene gnage ut et nett av ganger.
Insektskader i trevirke utvikler seg vanligvis over flere
år før kritiske svekkelser oppstår. Selv om det ikke
nødvendigvis oppstår svekkelser, kan utflygingshull
virke skjemmende.

1 3 Arter som angriper trevirke
I naturen forekommer det mange insekter som er
knyttet til svekkede og døde trær. Disse insektene
kan ved tilfeldigheter komme inn i bygninger, men har
ikke evne til å spre seg til bygningsvirke. I Norge er
det bare stokkmaur, stripet borebille og husbukk som
kan forårsake skade av betydning i bygninger. Maur
benytter ikke trevirke som næring, men gnager ut
ganger og hulrom til reir hvor egglegging og yngel-
pleie foregår. Bortsett fra stokkmaurangrep fører det-
te sjelden til bygningstekniske svekkelser, men maur-
angrep kan være plagsomt.

Stikkord: insekter, skade

Utgitt i samarbeid med Mycoteam as, Postboks 5 Blindern, 0313 Oslo, tlf. 22 96 56 77
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131 Husbukk foretrekker varme steder og forekommer
først og fremst i takkonstruksjoner. Optimal tempera-
tur ligger på ca. 28 – 30  °C. Larvene kan spise tørt,
friskt tre, men sjelden kjerneved av furu.

132 Stripet borebille angriper friskt trevirke, men krever at
den relative luftfuktigheten er over 60 – 65 %. Larve-
ne har optimale forhold hvis den relative luftfuktighe-
ten konstant er over 85 – 90 %. Under slike forhold
kan de forårsake vesentlige skader.

133 Råteborebille lever bare i trevirke som allerede er an-
grepet av råtesopp, og forårsaker ingen skade på tre-
virke som ikke er råteskadet. Råteborebille regnes
derfor for å være en sekundær, ufarlig skadegjører i
bygninger.

134 Myk borebille og blåbukk likner stripet borebille og
husbukk, men de lever av bark- og bastrester på tre-
verk. De angriper ikke selve trevirket.

135 Stokkmaur etablerer seg helst i råteskadet trevirke,
men kan også forårsake skade i friskt trevirke. Dette
kan gi lokale svekkelser.

136 Andre maurarter som forekommer i bygninger, er av-
hengige av råteskadet trevirke eller annet materialer
som er lett å gnage ganger i, f.eks. isolasjonsmateria-
ler.

1 4 Dialektnavn
Treskadeinsekter er kjent under forskjellige navn i
forskjellige strøk av landet. Her er en oversikt over de
vanligste dialektnavnene og offisielt artsnavn:
– dødningeur = borebille
– veggsmed = borebille
– mit, mott eller mår = stripet borebille
– munkehette = råteborebille
– stivnakke = råteborebille
– tremakk = borebille eller husbukk

2 Konstatering av angrep og artsbestem-
melse

2 1 Lyd
Treskadeinsekter lager vanligvis lite lyd. På varme
dager kan imidlertid husbukklarvenes gnagelyder hø-
res tydelig. Larvene lager en kneppende lyd i perioder
på 10 – 15 sekunder med pauser mellom. Gnaging og
rasling av stokkmaur som løper i gangene, kan også
høres.

2 2 Synlige tegn
Det er, med unntak for maur, svært sjelden man ob-
serverer voksne individer av treskadeinsekter. Det
man imidlertid kan observere, er boremel og utfly-
gingshull.
Boremel og utflygingshull kan stamme fra gamle an-
grep som har dødd ut. Det er ikke så lett å vurdere
om angrepet er aktivt eller gammelt. Man kan allikevel
få en indikasjon ved å vurdere om boremelet nylig har

drysset ut, hvis det f.eks. har satt seg i ferske edder-
koppnett, slik som fig. 22 viser.
Maurreir er som regel godt gjemt. Dersom man ser
maur inne, er de som regel på næringssøk eller de
svermer (flyr) for å finne ny reirplass. Stokkmaur lever
hovedsakelig av oljerike frø og døde insekter og dyr,
og de søker sjelden næring innendørs.

Fig. 22
Boremel i ferskt edderkoppnett avslører at larvene til stripet bo-
rebille er i aktivitet. Foto: Mycoteam as

2 3 Artsbestemmelse
Ut fra fargen på boremelet, form og størrelse på utfly-
gingshullene og det angrepne trevirkets tilstand, kan
man relativt lett finne ut hvilken art som er på ferde.
Se også pkt. 7.
Ved behov for identifikasjon kan insekter sendes inn
til analyse. Artsbestemmelse foretas på oppdragsba-
sis av:
– Mycoteam as, postboks 5 Blindern, 0313 Oslo
– Statens Institutt for Folkehelse, Entomologisk avde-

ling, postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo
231 Husbukk har ovale utflygingshull med 5 – 8 mm dia-

meter. Boremel etter husbukk er lyst. Se fig. 231.

Fig. 231
Husbukkangrep på trevirke
Stokken er saget over for å vise hvordan larvene har «fjernet»
store partier av trevirket langt inne i stokken.
Foto: Mycoteam as

232 Stripet borebille har sirkelrunde utflygingshull med 1,5
– 2 mm diameter. Boremel etter stripet borebille er
lyst. Se fig. 232.
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Fig. 232
Utflygingshull etter stripet borebille
Foto: Mycoteam as

233 Råteborebille angriper bare råteskadet trevirke. Utfly-
gingshullene til råteborebille er runde og 2 – 3 mm i
diameter. Boremel etter råteborebille er relativt mørkt,
men fargen kan variere litt avhengig av virket den har
spist. Se fig. 233.

Fig. 233
Sekundære angrep av råteborebille i råteskadet trevirke
Foto: Mycoteam as

234 Myk borebille lever bare av det næringsrike laget
mellom barken og veden. Smale ganger på overflaten
av friskt trevirke kommer til syne når barken fjernes.
Boremel etter myk borebille er lyst med svært mørke
prikker. Se fig. 234.

Fig. 234
Angrep av myk borebille
Foto: Mycoteam as

235 Blåbukk lever bare av det næringsrike laget mellom
barken og veden. Brede ganger på overflaten av friskt
trevirke kommer til syne når barken fjernes. Boremel
etter blåbukk er lyst med svært mørke prikker. Se fig.
235.

Fig. 235
Angrep av blåbukk. Her er også en larve avdekket.
Foto: Mycoteam as

236 Maur etterlater seg spon etter gnaging. Sponene er
større enn 1/10 mm og er vesentlig grovere enn
boremel. Se fig. 236.

Fig. 236
Maurangrep
Svekket isolasjon pga. reirbygging av svart jordmaur (sukker-
maur). Foto: Mycoteam as

3 Angrepssteder

3 1 Geografisk utbredelse
De fleste treskadeinsektene forekommer i hele landet,
men omfang og hyppighet av angrep varierer med kli-
ma. Husbukk forekommer bare i et belte langs kysten
fra ytre Oslofjord til Lindesnes, i indre deler av Tele-
mark og i indre deler av fjordarmene på Vestlandet og
Møre, se fig. 31. Angrep av stripet borebille er særlig
utbredt i kyststrøk, men fins også i tørrere innlands-
strøk. Maurskader fins i hele landet, selv om det er
størst risiko for angrep i skogsterreng.
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Fig. 31
Utbredelse av husbukk i Norge [828]

3 2 Angrepssteder i bygninger
De ulike artene av treskadeinsekter forekommer i uli-
ke deler av bygningen, avhengig av hvilke fysiske for-
hold som gjelder i den aktuelle konstruksjonen.

321 Barkrester. I materialer med barkrester og vankant er
det svært vanlig å se spor av blåbukk og myk bore-
bille. Slike angrep ser man oftest i kjeller og på loft.
Angrepene er ufarlige.

322 Rom med høy luftfuktighet. Trevirke i konstruksjoner
hvor det er høy relativ luftfuktighet (f.eks. i kjellere,
kryperom og uoppvarmede rom som sjelden brukes)
blir ofte angrepet av stripet borebille.

323 Tak, yttervegg. I kystklima forekommer angrep av stri-
pet borebille. Husbukk angriper særlig soloppvarmede
tak- og veggkonstruksjoner.

324 Råteskadet trevirke forekommer oftest under vinduer,
i yttervegger og golvbjelkelag. I dette trevirket er det
vanlig med sekundære angrep av råteborebille. Slike
angrep sprer seg ikke til friskt trevirke. Maurreir etab-
leres også ofte i råteskadet trevirke. Stokkmaur kan
utvide reiret til friskt trevirke.

325 Fast isolasjon med bakkekontakt er utsatt for etable-
ring av maurreir. Isolerte golv på grunnen er utsatt,
særlig dersom det er varmekabler i golvet. Kjelleryt-
tervegger som inneholder faste isolasjonsmaterialer,
kan også være utsatt.

4 Vurdering av omfang

4 1 Generelt
For å unngå utilstrekkelige eller overdrevent omfat-
tende tiltak, er det viktig å foreta en grundig vurdering
av insektangrep. Treskadeinsekter bruker oftest flere

år på å gjøre skade. Man har derfor god tid på seg til
å vurdere forholdene og deretter sette i verk fornufti-
ge tiltak.

4 2 Svekkelser
Ved å stikke i trevirket med en skarp kniv får man
rask informasjon om hvor omfattende svekkelser tre-
virket har fått av insektangrepet. Dette er viktig infor-
masjon for å vurdere behov for utskifting.
Som regel er det ikke mulig å undersøke faste isola-
sjonsmaterialer fysisk, fordi de er innebygd.

4 3 Skadevurderinger ved insektangrep
I forbindelse med skader forårsaket av treskadein-
sekter, kan avklaring av følgende punkter gi en god
oversikt over skaden og tilstrekkelig grunnlag for vur-
dering:
– Hvilket insekt har forårsaket skaden?
– Hvor stort område er angrepet?
– Kan det være skjulte skader som må avdekkes?
– Er det fortsatt tilstrekkelig bæreevne i materialene?
– Kan de fysiske forholdene (relativ luftfuktighet, tem-

peratur) forbedres?
– Er det tegn til aktiv utvikling? Finner man levende

insekter? Følg ev. med på skaden over et par år.

4 4 Skadevurderinger ved maurangrep
I forbindelse med maurskader er følgende momenter
viktige som en huskeliste og som grunnlag for vurde-
ring:
– Hvilken maurtype er det?
– Er det mønster i hvordan maurene opptrer (årstider,

værtyper, steder i bygningen)?
– Er det en jevn trafikk av maur opp/ned på grunnmu-

ren?
– Hvor kan reiret være?
– Fins det tegn til vann-/råteskader i bygningen?
– Er det reir like utenfor bygningen?

5 Forebygging

5 1 Generelt
For å oppfylle krav om bæreevne og konstruksjons-
sikkerhet må bygninger beskyttes mot insektangrep.
Reduksjon av fuktighet og bruk av trykkimpregnert tre-
virke er viktige tiltak. For øvrig henvises det generelt
til Byggforskserien for god detaljering og utførelse.

5 2 Spesielle bygningstekniske tiltak
I strøk hvor husbukk forekommer, kan det være guns-
tig å benytte trykkimpregnert treverk, særlig til sør-
vendte tak- og loftskonstruksjoner.
Ved å bedre ventilasjonen i kjellere, kryperom og an-
dre rom med høy relativ luftfuktighet, reduseres risi-
koen for angrep av stripet borebille.
Ved å forebygge råte, forebygger man også angrep
av råteborebille og reduserer risikoen for maurangrep.
Ved å fjerne barkrester forhindrer man angrep av blå-
bukk og myk borebille.
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5 3 Kjemisk beskyttelse
Trevirke som er trykkimpregnert i henhold til NS 3190,
er beskyttet mot angrep av stripet borebille og hus-
bukk, men ikke like effektivt beskyttet mot stokkmaur.
Overflatebehandling med ulike trebeskyttelsesmidler
gir ikke like god sikkerhet mot angrep som trykkim-
pregnering, da f.eks. sprekker, viderebehandling av
treverket, utvasking og elde reduserer effekten.

6 Bekjempelse

6 1 Generelt
Følgende generelle forholdsregler bør følges ved be-
kjempelse av insektangrep:
– Skreddersy tiltak i forhold til dokumenterte fakta.
– Gjennomfør aktuelle tiltak, gjerne skrittvis, og følg

med på om de har ønsket effekt.
– Vær tilbakeholden med kjemikaliebruk!
Bekjempelse av insektangrep avhenger av hvilken art
som har forårsaket skaden. Følgende gjelder allikevel
generelt om bekjempelse av insektangrep:
– En rask eller langsom skadeutvikling sier noe om

insektene har gode eller dårlige livsbetingelser. Det
kan igjen si noe om hvor drastiske tiltak som må til
for å bekjempe angrepet. Ofte er det ikke mye som
skal til for å bekjempe en art som lever under mar-
ginale forhold.

– Kjemisk behandling er lite egnet til å bekjempe lar-
ver fordi kjemikalier blandet i vann eller white spirit
har liten inntrengning i trevirke. Kjemikalier blandet i
glykoler har noe bedre inntrengning, men bare i fuk-
tig trevirke.

– Insekter kan bekjempes effektivt ved gassing. Be-
handlingen er kostbar og forebygger ikke nye ska-
der. Derfor er gassing lite aktuelt mot treskadein-
sekter under norske forhold. Flere av gassprepara-
tene har uheldige miljømessige effekter.

6 2 Husbukk
621 Utskifting. Husbukk angriper et avgrenset område og

dette trevirket kan fjernes fysisk. Da får man samtidig
mulighet til å reparere det svekkede trevirket.

622 Kjemisk behandling. Det er vanskelig å få giften til å
trenge inn i trevirket, og den er derfor lite effektiv mot
husbukklarver. Kjemisk behandling kan redusere mu-
lighetene for egglegging og nye larver.

623 Varmebehandling. Ved å øke temperaturen til 80 °C
dør husbukk i løpet av få sekunder. Ved 60 °C dør
den etter 1 – 2 timer. Hvis det skadde området kan
varmes opp tilstrekkelig, vil dette være en effektiv og
miljøvennlig sanering.

624 Luftfuktighet. Husbukk kan ikke saneres ved å redu-
sere luftfuktigheten, da husbukklarvene overlever tørr
luft.

6 3 Stripet borebille
631 Utskifting. Stripet borebille angriper oftest over et

stort område. Utskifting kan derfor bli omfattende og
er lite effektivt.

632 Kjemisk behandling. Det er vanskelig å få giften til å

trenge inn i trevirket, og den er derfor lite effektiv mot
larver av stripet borebille. Kjemisk behandling kan re-
dusere mulighetene for egglegging og nye larver.

633 Varmebehandling. Ved å øke temperaturen til 80 °C
dør stripet borebille i løpet av få sekunder. Ved 60 °C
dør den etter 1 – 2 timer. Hvis det skadde området
kan varmes opp tilstrekkelig, vil dette være en effektiv
og miljøvennlig sanering.

634 Kuldebehandling. Stripet borebille er godt tilpasset til
å overleve lave vintertemperaturer. Hvis larver og
voksne insekter utsettes for rask nedfrysing og oppti-
ning, vil de derimot dø, og dette kan utnyttes i sane-
ringssammenheng. Angrep i bygninger er vanskelig å
behandle med kulde, mens angrep i gjenstander lett
kan saneres på denne måten.

635 Luftfuktighet. Ved å holde den relative luftfuktigheten
under 60 %, vil etablerte angrep av borebiller dø ut av
seg selv, og nyetablering unngås. I normalt inneklima
er det derfor ingen fare for spredning fra møbler til
bygning.

6 4 Råteborebille
641 Utskifting. Råteborebille angriper bare råteskadd tre-

virke. Ved å fjerne dette og hindre nye råteskader,
bekjempes også billen effektivt.

642 Kjemisk behandling er som regel unødvendig.
643 Varme- og kuldebehandling. Selv om råteborebillen

ikke overlever behandlingen, vil råtesoppen leve vide-
re og råteskaden videreutvikles.

6 5 Myk borebille og blåbukk
651 Fjerning av bark. Myk borebille og blåbukk angriper

bare bark- og bastrester på trevirke. Ved å fjerne det-
te blir næringsgrunnlaget borte, og billene bekjempes
effektivt.

652 Andre tiltak er ikke aktuelle.

6 6 Stokkmaur
661 Utskifting. Stokkmaur angriper et avgrenset område,

og bygningsmaterialer med reir og ganger kan fjernes
fysisk. Da får man samtidig mulighet til å erstatte ma-
terialene. Angrepene starter fortrinnsvis i råteskadet
trevirke eller i faste isolasjonsmaterialer.

662 Kjemisk behandling. Væske- eller pulverpreparater
kan sprøytes direkte inn i reiret for å drepe maurene.
Dette er den mest effektive bekjempelsen av stokk-
maur, men betinger at reiret er avdekket. Man kan og-
så behandle maurganger og murkrone kjemisk, ev.
vanne bakken rundt grunnmuren med insektgift, slik
at giften følger maurene inn i reiret.

6 7 Andre maurarter
671 Utskifting. Andre maurarter angriper som regel bare

et avgrenset område, og bygningsmaterialer med reir
og ganger kan fjernes fysisk. Da får man samtidig
mulighet til å erstatte materialene. Angrepene fore-
kommer bare i råteskadet trevirke eller i faste isola-
sjonsmaterialer.

672 Kjemisk behandling. Væske- eller pulverpreparater
kan sprøytes direkte inn i reiret for å drepe maurene.
Dette betinger at reiret er avdekket. Man kan også
behandle maurganger og murkrone kjemisk, ev. van-
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ne bakken rundt grunnmuren med insektgift, slik at
giften følger maurene inn i reiret.

673 Åte. Ved å legge ut forgiftet mat som speidermaurene
tar med seg til reiret, dør etter hvert kolonien. Bruk av
åte er først og fremst effektivt når næringstilgangen

7 Oversikt over treskadeinsekter, skader
og tiltak

Tabell 7 a
Insekter som kan forårsake svekkelse i treverk

Tabell 7 b
Insekter som ikke kan forårsake svekkelser i treverk
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Insekt Forekomst Kjennetegn Skade Tiltak 

Husbukk Lever i tørt, soloppvarmet 
trevirke 

Lager ovale utflygingshull 
på 5 – 8 mm 

Forårsaker svekkelse i tre-
virke. Svekkelsene kan bli 
omfattende ved lang utvik-
lingstid.  

Reinhogging av infisert tre-
virke og ev. overflatebe-
handling med insektgift i 
væskeform. Kjemisk be-
handling kan redusere risi-
koen for egglegging og nye 
larver. 

Stripet borebille Larvene lever av friskt tre-
virke ved høy relativ luft-
fuktighet (RF) 

Lager utflygingshull på 
1,5 – 2 mm i diameter 

Kan forårsake svekkelse i 
bærende elementer samt 
møbler og gjenstander  

Forandring av fysiske for-
hold (RF) er viktigst, men 
bruk av insektgift i væske-
form kan være aktuelt. 

Stokkmaur Lager reir i råteskadet tre-
virke, ev. etter hvert også 
inne i friskt trevirke. Fore-
kommer også i isolasjon, 
særlig under varmekabler 

Vanskelig å oppdage. 
Brede, glatte ganger uten 
boremel. Etasjedelt reir 

Kan forårsake svekkelser i 
trevirke ved å hule det ut 
for å lage reir 

Avdekking og fysisk fjer-
ning av reiret er mest ef-
fektivt. Ulike former for gift 
er alternative tiltak. 

 

Insekt Forekomst Kjennetegn Skade Tiltak 

Råteborebille Lever kun i forbindelse 
med råteskadet trevirke  

Lager utflygingshull på 2 – 
3 mm i diameter 

Forårsaker ikke svekkelse 
utover etablert råteskade 

Fjerning av fuktkilde og ut-
bedring av råteskader  

Blåbukk Lever mellom bark og ved 
på nye materialer inntil det 
næringsrike sjiktet er opp-
spist 

Lager ganger, bredere enn 
3 – 4 mm, mellom bark og 
ved. Boremel er tofarget. 

Bare kosmetisk skade Behandling er ikke nød-
vendig, da angrep stanser 
opp av seg selv. Ingen 
bygningsmessige svekkel-
ser. Fjerning av barkrester 
stanser videreutvikling. 

Myk borebille Se blåbukk Lager ganger, smalere enn 
3 – 4 mm, under barkres-
ter. Tofarget boremel. 

Bare kosmetisk skade Se blåbukk 

Svart jordmaur Lager reir i råteskadet tre-
verk eller i isolasjon, særlig 
under varmekabler 

Små (mindre enn 5 mm), 
svarte maur 

Ingen direkte svekkelse av 
bygningsmaterialer, men 
ev. indikasjon på fuktskade 
eller råteskade. Eventuelt 
lokal uthuling av isolasjon. 

Avgrenset giftbruk, gjerne 
kombinasjon av åte og 
«giftsperre» 

Tilfeldig forekom-
mende arter 

Mange arter som kan kom-
me inn ved ventilasjon og 
fyringsved 

Opptrer gjerne som voksne 
insekter 

Ingen bygningsmessig ska-
de 

 

 


