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Vedlagte kuvert bruges til indsendelse af prøver af træ til undersøgelse for 
angreb af svamp, råd eller insekter.  
 
Analysen vil fastslå nedbrydningens art, hvilket er vigtigt for valg af den 
rigtige udbedringsmetode. Den vil også fastslå den forsikringsmæssige 
karakterisering (råd- eller svampeskade), hvilket er vigtigt ved anmeldelse af 
skaden til et forsikringsselskab. 
 
Indvendigt i kuverten er der et skema, som skal udfyldes, og der er plads til 
at lave en skitse over det angrebne område, med markering af hvor prøven 
er taget. 

 
Udtagning Prøven tages ved at skære en lille del af det træ, der skal undersøges. Det 

gøres nemmest med en kniv, og stykket skal have en tykkelse på mindst én 
cm. 

 
 Prøven tages i overgangen mellem det sunde, friske træ og det nedbrudte. 

Sidder der en synlig svamp på træet, et såkaldt frugtlegeme, tages der en 
prøve af både svampen, og af træet under svampen. Hvis der er synlig 
svamp på murværk, sendes dette også med. 

  

  
Nedbrydning i et dørparti. Frugtlegemer over et vindue. 

 
Forsendelse Prøven indsendes i den frankerede returkuvert. Relevante oplysninger om 

navn, adresse, skadesårsag, prøvetagningssted mv. skal anføres i 
oplysningsskemaet  

 
 Man kan godt indsende flere prøver, men de skal pakkes separat ned i 

kuverten, og nummereres. Bliver flere prøver blandet sammen, er en 
nøjagtig undersøgelse af materialet umulig. Der skal betales for hver prøve. 

 
 For hurtigst muligt svar skal kuverten afleveres på et posthus eller -indleve-

ringssted. Find det nærmeste og se åbningstider/indleveringsfrister på 
Postnords hjemmeside eller app. Ved aflevering i postkasse kan der gå op til 
7 dage, før vi modtager prøven. 

 
Rapport Resultatet af analysen sendes typisk samme dag som vi modtager prøven, 

gerne på e-mail hvis det ønskes. 
 
 Ved spørgsmål eller tvivl om prøveudtagningen, står vi altid til rådighed. 

Kontakt meget gerne laboratoriet hos Goritas på tlf. nr. 75 52 21 00. 
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