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Skadegørere kender ingen landegrænser

Med den stigende globale handel er risikoen for at 
sprede alvorlige skadegørere med planter og plantepro-
dukter over store afstande, blevet endnu større. Det kan 
også ske med træemballage og her kan skadegørerne 
være meget svære at opdage.

Den asiatiske træbuk er en blandt flere karantæneska-
degørere, som jævnligt er fundet i træemballage impor-
teret til EU.  Træbukkens larver kan være i træet i flere 
år, inden insektet er fuldt udviklet og forlader embal-
lagen. Det gør det svært at opdage dem. I Danmark er 
den fundet i 2008 i træemballage.

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 udflyvningshuller og vær på 
  udkig efter træbukke. 

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

Er emballagen fri for skadegørere?

For at undgå uønskede skadegørere er det et fælles EU 
krav, at træemballage, der importeres fra lande uden 
for EU, er behandlet efter de internationale regler for 
plantesundhed kaldet ISPM 15.

Når træet er behandlet korrekt, kan en godkendt 
virksomhed mærke emballagetræet med:

 • IPPC’s logo (Den internationale plantesundheds-
  konvention).

 • ISO-landekode.

 • Virkomhedens registreringsnummer.

 • Koden for hvordan træet er behandlet: 
  HT (varmebehandling), DH (dielektrisk opvarm-
  ning) eller MB (Methylbromidbehandling), som 
  dog er forbudt i en række lande, herunder EU. 

Fotos: Landbrugsstyrelsen, EPPO og Google. 

Paller, angrebet palle med tydelige gange af Anoplophora glabripennis 
og behandlet træ med mærkning. 

Fotos: Google


