
Splintvedbille (Lyctus sp.)

Der findes flere splintvedbillearter i slæg-
ten Lyctus, men kun Egesplintvedbillen 
(Lyctus linearis) også kaldet almindelig 
splintvedbille eller parketbille er naturlig 
Danmark. Splintvedbillen forekommer i 
storporet løvtræ som eg og ask samt i en 
række tropiske træsorter. Som navnet an-
tyder udvikler larverne sig udelukkende i 
splintved, som indeholder meget stivelse. 

Hunnen lægger æggene i træets porer i 
splintveddet og udviklingen af larverne 
tager under optimale betingelser omkring 
1 år. I næringsfattigt træ eller under ugun-
stige temperaturforhold kan udviklingen 
tage flere år. De færdigudviklede larver 
bevæger sig op til træets overflade hvor 
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de, efter et puppestadium, forvandler sig 
til den færdige bille. Billen er slank og har 
en kølle ved enden af følehorn. 

Flyvetiden er som regel maj til august. På 
vej ud af træet efterlader billen et rundt fly-
vehul med en diameter på 1-2 mm. 

Disse flyvehuller er som regel det første 
og eneste tegn på et angreb. Gangene er 
fyldt med lyst boremel og er ikke umiddel-
bart til at få øje på. I bygninger forekom-
mer splintvedbille ofte i plankegulve eller 
parketgulve af egetræ, hvor splintveddet 
bliver angrebet. Skaderne kan være om-
fattende og angreb er vanskelige at be-
kæmpe.

Egetræ  
– et fantastisk  
byggemateriale  
med tradition
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Egetræ er holdbart Særlige egenskaber

Træ som bygningsmateriale er kommet 
på dagsordenen i Danmark og det er 
fantastisk. Arbejder man med træ skal 
man dog holde sig for øje, at træets 
holdbarhed er afhængig af fugtforhold 
og at de forskellige træsorter har for-
skellige levetider.

Blandt de hjemlige træsorter er stilkeg 
(Quercus robur) og vintereg (Quercus 
petrea) kendt for deres særlig gode 
resistens overfor angreb af træødelæg-
gende organismer. Begge egetræsorter 

hører til hvideg-gruppen, som omfatter 
egetræ fra Danmark og Europa med 
god holdbarhed. 

I Danmark er der lang tradition for 
anvendelse af egetræ til bærende 
konstruktioner og skibsbyggeri. Også 
i dag bliver egetræ ofte anvendt i an-
vendelsesklasse 3, hvilket er udendørs 
konstruktioner udsat for nedbør eller 
vand, såsom bindingsværk og anlægs- 
og havnebyggeri.

Egetræ er kendt for sin fantastiske hold-
barhed. Dog skal man være bevidst om, 
at det udelukkende er kerneveddet som 
har varighedsklasse 2-4 jf. DS/EN 350-2. 

Splintveddet er ikke varigt og ligger i 
klasse 5, som er dårligst. Dette skyl-
des at egetræets kerneved indeholder 
garvestoffer og at porerne er tilstoppet 
af såkaldte tyller som beskytter mod 
angreb af svampe og insekter. Det ses 
eksempelvis tydelig på egetræsskiven, 
hvor angreb af håret lædersvamp (Ste-

reum hirsutum) er skarpt begrænset til 
splintveddet. 

Den berygtede splintvedbille kan lige-
ledes udelukkende angribe splintved. 

Træets indhold af kernestoffer i kom-
bination med jern er årsagen til mørke 
misfarvninger af træet. Jern korroderes 
af garvesyre og giver misfarvninger, 
hvilket man skal være opmærksom på 
ved anvendelse af  jernholdige hjælpe-
midler som søm.
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GUL TØMMERSVAMP

For at sikre bæredygtige og holdbare kon-
struktioner skal planlægning, risikovurdering 
og materialevalg tilgodese anvendelses-
klasser, som definerer forholdene på stedet. 
Er konstruktionerne ikke udført korrekt helt 
ned i detaljen, kan egetræ angribes og ned-
brydes af specialiserede trænedbrydende 
svampe såsom ege-labyrint svamp og gul 
tømmersvamp. 
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