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Bævresvamp

Angreb af Almindelig
Tåresvamp

Bœvresvampe Betegnelsen Bœvresvampe dœkker over mere end 80 arter, som alle er meget 
almindeligt forekommende i naturen. De nedbryder typisk fritstående hegn, eller 
stubbe og nedfaldne grene fra løv- og nåletrœer.

 
Blandt de vigtigste arter, som ses i konstruktionstrœ kan nœvnes:

  - Almindelig Tåresvamp (Dacrymyces stillatus)
  - Kølle-Bœvresvamp (Ditiola radicata)

Vœkstbetingelser I bygninger ses Bœvresvampe nœsten udelukkende i forbindelse med udvendigt 
trœvœrk.  
Vinduer, døre, facader, tagudhœng, brœddebeklœdninger og vindskeder, som er 
udsat for vejrliget, bliver hyppigt angrebet af Bœvresvampe.  
I takt med skiftende arkitektur på udvendige trœkonstruktioner har Bœvresvampe-
nes betydning œndret sig fra at vœre en sekundœr skadeforvolder til at vœre en 
betydelig årsag til skader på udvendige, udsatte konstruktioner. 
Almindelig Tåresvamp og Kølle-Bœvresvamp vokser bedst  ved temperaturer 
omkring 20°C og en høj trœfugtighed op til 80 %, men er godt tilpasset til skiftende 
fugt -og temperaturforhold.

Vœksthastighed Bœvresvampe er langsomt voksende svampe, som sœdvanligvis forvolder skader 
af rådagtig karakter i bygningstrœ. Dog kan de under de rette forhold, som f.eks  
milde, fugtige vintre i kombination med uhensigtsmœssige konstruktioner, forårsage 
en hurtig ødelœggelse af trœet.

Udbredelse Normalt starter angreb af Bœvresvampe fra trœets overflade og det breder sig tit 
under malingsfilmen. 
Vœksten og selve nedbrydningsprocessen  sker indvendigt i trœet, ved at hyferne 
finder vej gennem trœets naturlige porer. Svampen danner brunmuld, idet nedbryd-
ningen ses som små sprœkkeklodser med lyse zoner. Når svampen er tilstrœkkelig 
udviklet, danner den frugtlegemer, hvori sporerne dannes. Disse frugtlegemer fore-
kommer ofte i sprœkker, følger svindrevnerne i trœet og kan som det første tegn for 
et angreb bryde gennem malingsfilmen. 



Frugtlegemer af Almindelig Tåresvamp er geleagtige og bœvrende, gule til orange 
puder, ofte sammenflydende. Størrelsen varierer fra 1-5 mm i bredden og 1-2 mm i  
højden. Under tørre forhold skrumper frugtlegemer ind og bliver nœsten usynlige. 
Frugtlegemer af Kølle-Bœvresvamp er stilkede, orange i midten og med hvid yder-
side. 
I det fri er frugtlegemernes udvikling ret sœsonbetonet, med eftersommer og efterår 
som den egentlige sœson.
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