
Hold øje med
Asiatisk træbuk 
(Anoplophora glabripennis)(Anoplophora glabripennis)(Anoplophora glabripennis)
Skadegørere kender ingen landegrænser
Den asiatiske træbuk er en af de skadegørere, som 
jævnligt er fundet i træemballage importeret til EU. 
I Danmark blev den fundet i 2008 i træemballage 
med granitforsendelser fra Kina.

Træbukken er et frygtet skadedyr, som truer en 
række almindelige løvtræer i danske skove og 
parker, især ahorn, bøg, birk, poppel og pil. Den kan 
dræbe angrebne træer. Når træbukken har eta-
bleret sig i et område, er den meget svær at udrydde. 
I flere EU-lande har man måttet fælde værtplanter 
på store arealer for at komme træbukken til livs.  

Hvad kan jeg gøre?

 • Hold øje med træemballage, især med 
  granit og sten fra Kina. 

 • Tjek at træemballagen er mærket 
  korrekt og at der ikke er smulder og tegn 
  på larveaktivitet. 

 • Hvis du finder tunneler i træemballage, 
  bør du flække træet og se efter levende 
  larver og pupper. 

 • Tjek træer i omgivelserne for ud-
  flyvningshuller og vær på udkig efter 
  træbukke. 

 • Hvis du mener, at du har set en asiatisk 
  træbuk, skal du anmelde dit fund på 
  lbst.dk

OBS: Den asiatiske træbuk har en frygtet fætter, 
som bl.a. kan komme til landet med levende 
planter. Det er den asiatiske træbuk. Den blev fundet 
på Fyn i 2011 og udryddet. 

Begge er karantæneskadegørere og skal ved fund 
anmeldes på lbst.dk

Paller, Anoplophora glabripennis, larve og voksent individ.

Den asiatiske træbuk er en iøjnefaldende stor bille, der er 1,5- 3,5 cm lang, 
blank sort og med hvide pletter. Den har lange leddelte følehorn og en 
blågrå farve ved leddene. Larven er benløs med brunt hoved og ca. 4,5 
cm lang inden den forpupper sig.

Hvordan ser træbukken ud?

Fotos: Google og EPPO/Franck Hérard 

Hvordan ser symptomer på angreb ud?

Træbukkens larver gnaver tunneler i grene og stammer af levende løv-
træer. Tunnelerne ses som ca. 1 cm brede gange, når træet skæres over. 
Når billen er fuldt udviklet forlader den træet via store udflyvningshuller 
på ca. 1 cm, som kan ses på træernes stamme.
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Gange og udflyvningshuller på træstamme.


