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Granbarkborre värre än bränder
Skogsbränder var i mediefokus under 2018. Men
vad gäller skador på skog var granbarkborren ett
betydligt större problem.
Skadorna på skog ökade kraftigt under 2018. Det konstaterar Skogsstyrelsen i sin årliga sammanställning. Och framför allt är det extremväder som ligger bakom en stor del av
skadorna, där torka och värme ledde till skogsbränder,
barkborreangrepp och plantavgång.
Största skadeorsaken
Trots att bränderna fick stor medial uppmärksamhet var
granbarkborren den största skadeorsaken, sett till voly
men skadad skog. Granbarkborren uppskattas ha förstört
3–4 miljoner kubikmeter skog, medan fjolårets bränder
totalt skadade drygt 2 miljoner kubikmeter.
Medan de värsta barkborreangreppen under fjolåret
fanns i de södra delarna av landet drogs de fyra nordligaste
länen med ett annat och ökande problem: Multiskadad
skog. Totalt klassas 100 000 hektar som multiskadad skog,
vilket alltså är mer än fyra gånger så mycket som den areal
som brandhärjades under fjolåret.
Ovanligt med grova almar
Dessutom konstaterar Skogsstyrelsen att almsjukans
härjningar fortsätter och att det nu är mycket ovanligt att
se almar som är grövre än 15 centimeter i brösthöjd i de
södra delarna av landet samt att den skarptandade barkborren som normalt bara finns norr om Dalälven nu allt
oftare påträffas i Halland, där träd till och med dött efter
angrepp.
Ulf Aronsson
ulf.aronsson@atl.nu

Ljusdalsbranden 2018. 
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Hårdare tag mot slarv i skogen
Många skogsägare ställer sig frågan: Vad ska man
göra åt slarviga grannar som inte tar ut angripna
träd i tid.
En varm vår kan sätta stor press på skogsägare och skadorna som följer kan få svåra konsekvenser.
Skogsstyrelsen har utfärdat strängare föreskrifter från
den 1 april 2019 för skogsägare i två mycket stora bekämpningsområden i Götaland och Södra Svealand.
Enligt de nya reglerna måste skogsägare inom bekämpningsområdena avverka och forsla bort granar med nya
angrepp. Men vad händer om du är granne till en fastighet
som inte tar sitt ansvar?
– Det bästa är väl att främja den goda grannsämjan genom att tala med grannen. Men om man inte lyckas med
det kan man kontakta Skogsstyrelsen, säger Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.
Kontaktar skogsägaren
Skogsstyrelsen kan då ta kontakt med skogsägaren och
lämna råd om åtgärder. De kommer att formulera råden
inom bekämpningsområdena skarpare än normalt och även
nämna att Skogsstyrelsen kan utfärda ett föreläggande,
kopplat till ett vite.
– Då blir det ett föreläggande att ta ut träden före ett
visst datum.
Men om inte det hjälper finns inga lagliga medel att få
bort de angripna träden ur skogen. Skogsstyrelsen kan inte
beordra att träden ska sågas ned och tas ut på skogsägarens
bekostnad.
Den typen av hårdare lagstiftning gäller bara så kallade
karantänskadegörare, som nämns i Jordbruksverkets
växtskyddslagstiftning. Det är en grupp arter som måste

utrotas om de påträffas. I skogen gäller det bland annat
tallvedsnematoden, asksmalpraktbagge och asiatisk långhorning.
Skogsstyrelsen tror de flesta kommer att ta sitt ansvar,
myndigheten kommer under våren att samarbeta med
skogsindustri och medlemsorganisationer för att minska
angreppens storlek.
– Rådet till skogsägare är att inventera sin skog men ett
problem är att många inte bor på sin skogsfastighet.
Härje Rolfsson
red@atl.nu

FAKTA Så hittar du angreppen
Under höst och vinter:
Titta efter roströda barr och bark avfläkt från
stammarna av hackspett. Om barren har grå färg
eller ramlat av är angreppen troligen från tidigare
år. Undersök då intilliggande träd.
Färska skador under maj–augusti:
Borrmjöl vid stambasen på stående träd eller
på liggande solexponerade stammar indikerar
angrepp. Det gäller också gnagmjöl i barkfickor
på trädet, droppar av kåda på stammen och gröna
barr på marken.
På högsommaren:
Nu börjar barkborren sina angrepp på stammen vid
grönkronans nedre del och fyller på nedåt. Det kan
därför finnas angripna granar som inte har några
ingångshål på de nedersta metrarna. Titta efter
avfläkt bark högt uppe på stammarna, under
kronan.
Det är viktigast att ta bort nyligen angripna träd
som fortfarande har det mesta av barken kvar, då
finns många barkborrar kvar.
Träd som redan blivit grå och tappat det mesta av
barken är det inte meningsfullt att ta bort, barkborrarna har redan lämnat trädet.
Om skadorna är omfattande kan det vara bästa att
avverka hela beståndet för att minska angreppen
nästa år.

Träd skadat av granbarkborrar. 
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Stör luktsinnet – få mindre skador

rerna. Det är lång väg dit och det är inte säkert att det
kommer att fungera men det är hoppfullt att myggors
receptorer har kunnat störas på detta sätt, säger Martin N
Andersson.

Genom att störa barkborrens luktsinne kan skadorna
minska i skogen. Det visar ett forskningsprojekt vid
Lunds universitet.

Granbarkborren står för stora värdeförluster för skogsägarna och projektet är ett försök att hitta en effektivare
metod än de feromonfällor som finns tillgängliga i dag.
Halvvägs in i projektet (februari 2018) har docent Martin
N Andersson på Biologiska institutionen lyckats identifiera
de cirka 70 olika receptorer som barkborren har på sina
antenner och som de kan förnimma olika dofter med.
Nu är han på jakt efter de receptorer som specifikt känner av de så kallade feromoner som hannarna skickar ut
för att locka till sig honor. Även hannarna dras till denna
doft.
– Tanken är att i förlängningen kunna hitta ämnen som
blockerar barkborrens feromonreceptorer för att hindra
dem från att ansamlas i stora mängder samt para sig, förklarar Martin N Andersson.
Snabba framsteg
Denna typ av forskning som riktar in sig på att manipulera doftreceptorerna är ett relativt nytt fält inom biologin
som möjliggjorts av de snabba tekniska framstegen inom
molekylärbiologin.
– Nyligen visade ett annat forskningsprojekt att det går
att störa sjukdomsspridande myggor genom att blockera
eller överstimulera deras koldioxid-receptorer som leder
myggen till människor, berättar Martin.
Arbetet med att finna dessa avgörande feromonreceptorer i ett myller av olika proteiner och gener är rena detektivarbetet.
– När dessa receptorer är identifierade kan arbetet fortsätta med att hitta substanser som kan blockera recepto-

Doft från träd
Parallellt är forskarna även på jakt efter de receptorer som
är känsliga för dofter som lövträden ger ifrån sig. Dessa
dofter stöter bort barkborren och det är möjligt att det går
att hitta ännu effektivare substanser med en större bortstötande förmåga.
– En möjlighet är att i framtiden kombinera blockerande
och bortstötande substanser för att minska barkborreskador, säger Martin.
Ytterligare tre arter ingår i projektet, av vilka snytbaggen
och den nordamerikanska contortabastborren också är allvarliga skadegörare på barrträd. Martin har hittat doftreceptorerna även hos dessa arter som båda är släktingar till
granbarkborren. Den fjärde arten i projektet är myrbaggen
som är barkborrens fiende och som äter upp den.
– Eftersom även myrbaggen är känslig för granbarkborrens feromon, och utnyttjar detta för att hitta sina byten, är
det viktigt att testa dessa receptorer även hos myrbaggen.
Det är viktigt att inte myrbaggen störs eftersom den är
barkborrens fiende, säger Martin N Andersson.
Anders Kristensson
red@atl.nu

FAKTA Granbarkborren
Docent Martin N Andersson hoppas hitta sätt att 
manipulera doftreceptorerna hos barkborrar.
FOTO: ANDERS KRISTENSSON
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Granbarkborren är den allvarligaste skadegöraren
i granskog. Den angriper främst försvagade träd. När
den massförökar sig angriper den även friska trädstammar och kan då döda många träd.
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Barkborrehunden Aska
har fått vittring.
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Bästa nosen i jakt på barkborre
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Människans bästa vän kan komma till undsättning
i kampen mot granbarkborrarna. För en billig peng
kan skogsägare snabbt få reda på om granbarkborrarna håller på att angripa och döda granskogen.
Annette Johansson i Norrhult norr om Växjö har engagerat
nosar i världsklass i kampen mot granbarkborren. De sitter
på schäfern Maja och Malinoisen Aska och de har lärt sig
känna igen granbarkborrarnas kemiska doftsignaler. De
kan hitta angripna träd på över hundra meters avstånd och
söka av stora områden på kort tid.
Svårt och tidskrävande
Sök- och plockmetoden har haft tveksamma framgångar,
eftersom det är svårt och tidskrävande för en ensam skogsägare att leta över stora områden, hitta angripna träd och
ta ut dem innan nästa generation barkborrar är klara att
angripa nya träd.
Men nu finns det hjälp att få från vår bästa vän. Annette
Johansson kom på idén när hon pratade med en skogsägare
som var väldigt trött på granbarkborrar. Det samtalet sådde fröet till att hundars luktsinne kanske kan hjälpa till.
Men idén mötte motstånd i början.
– Många sa att det aldrig kommer att gå. Barkborrarna
är ju lika vanliga som mygg. Det kan inte hundar lära sig
att skilja ut.
Men när Annette Johansson fick kontakt med Fredrik
Schlyter på SLU i Alnarp, som tyckte att det var en jättespännande idé, började de ett samarbete.
Djurens signalsystem
Fredrik Schlyter forskar bland annat på feromoner,
doftämnen som många djur använder som signalsystem.

FOTO: MATS SAMUELSSON

Luktsinne i världsklass
hittar skadegörarna
Annette Johansson fick syntetiskt feromon av olika slag att
träna sina hundar på. Det gick över förväntan, men hur det
skulle gå i verkligheten var en annan fråga.
– Det var lite spännande. Vi åkte till ett naturreservat
utanför Växjö där granbarkborrarna härjar i de sista överlevande granarna.
Skällde på gran
Schäfern Meja, som tidigare tränats som räddningshund
och skäller när hon hittar det hon ska, skällde plötsligt på
en gran som såg helt frisk ut.
– Det fanns inga borrhål, borrmjöl eller några andra
tecken. Men när jag gick närmare såg jag massor av barkborrar som kröp omkring på stammen. Och när det blev
tyst kunde man höra hur de gnagde överallt.
Härje Rolfsson
red@atl.nu

FILM:
Här nosar
hunden fram
granbarkborrar.

Anette Johansson med hundarna Aska och Hiro.
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Annette Johansson med sin barkborrehund Aska.

SPECIALUTGÅVA FRÅN ATL – EXKLUSIVT FÖR PRENUMERANTER

#5 TEMA: GRANBARKBORREN

Marknaden gnags i gungning
2,5 miljoner kubikmeter virke är redan angripet,
2019 kan det i värsta fall bli 12 miljoner kubikmeter
till. Internationellt sett har vi ändå kommit lindrigt
undan – hittills – och frågan är hur marknaden
påverkas?

MARKNADSANALYS
I Centraleuropa uppskattas 110–120 miljoner kubikmeter
skog ha skadats av stormar och barkborrar under 2017–
2018. I Tyskland har 114 000 hektar, motsvarande 1 pro
cent av landets skogsmark, påverkats och kostnaderna
beräknas till cirka 27 miljarder kronor.
Även skogar i Österrike, Slovakien och Schweiz har
påverkats men hårdast drabbat är Tjeckien. Fram till 2015
förstörde granbarkborrar där runt 1,5 miljoner kubik
meter gran per år. Återkommande torrperioder har gjort
att angreppen successivt ökat och väntas i år bli 25 miljoner kubikmeter. Gran är dessutom Tjeckiens viktigaste
skogsträd, som med 480 miljoner kubikmeter står för halva
förrådet.

Hur påverkas marknaden av granbarkborreangreppen? 
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Överger granen
Även i Tyskland är granen det viktigaste skogsträdet med
en fjärdedel av skogsarealen. Här, liksom i de andra centraleuropeiska länderna, är det framför allt gran som planterats på låg- och medelhög höjd som påverkas. Och upprepade problem efter torka och stormar har redan fått skogsägare i Bayern och Österrike att börja överge granen. En
omställning till mer torktåliga silver- och douglasgranar är
i full gång samtidigt som andelen löv och åldersspridningen ökas för att få mer robusta skogar.
De stora avgångarna påverkar också marknaden men det
är fortfarande oklart exakt hur, både på kort och på lång
sikt. Klart är att utbudet av grantimmer ökat. I Tjeckien
SIDA 8/10

har det inneburit att priset på stående timmer gått från
cirka 55 euro under 2017 till 15 euro 2018.
För sågade varor har det gett en prispress på granvaror
av lägre kvalitet och fortsatt ökade volymer kan komma att
pressa priset på gran generellt. Men flera bedömare som
ATL pratat med tror mer på en tvådelad marknad, där gran
av sämre kvaliteter säljs till låga priser på marknader som
Kina och USA samtidigt som priserna till och med kan
stiga på gran av bättre kvalitet.
Tallen drabbas
Hos sydsvenska sågverk finns också en oro för att nuvarande fokus på gran ger minskade avverkningar av tall,
vilket kan ge problem med långsiktiga kundleveranser.
Och med till exempel de tjeckiska timmerpriserna finns
anledning för svenska skogsägare att oroa sig för att billig
import kan användas för att hålla timmerpriserna nere på
samma sätt som med massaved.
För dem som drabbats av angrepp av granbarkborre
finns inte mycket annat att göra än att avverka. De som har
avverkningar av tall i södra Sverige bör i stället se sig om
efter bästa pris.
Men vad händer sedan, efter avverkning? Hur påverkas
utbud och efterfrågan av fortsatta klimateffekter och vad
innebär det i sin tur för val av trädslag och skötsel?
Några klara svar finns tyvärr inte. Och många av dem
ligger långt fram i tiden, som de ofta gör när det gäller
skogsskötsel. Men en ny storm eller barkborresommar kan
ändå tvinga skogsägarna till snabba beslut.

ULF
ARONSSON
ulf.aronsson@atl.nu
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Se upp för sextandad släkting
JÄRANÄS.

Det är inte bara granbarkborren som kan orsaka
stora skador. Nu vill den drabbade skogsägaren
Göte Carlsson höja ett varningens finger för dess
lömska släkting – den sextandade barkborren.
En art som främst angriper unggranar.
Enligt Skogsstyrelsen var förra årets granbarkborreskador
i södra Sverige de värsta på tio år. En inventering från Södra visade att 1,5 miljoner kubikmeter skog hade skadats,
något som motsvarar en tiondel av Södras totala virkesfångst.
Den halländske skogsägaren Göte Carlsson med blandskog vid sjön Bolmen drabbades av spridda angrepp på
gårdens 160 hektar skog. Men han upptäckte dem tidigt
och kunde avverka och få ut virket snabbt. När Göte Carlsson började analysera skadorna visade det sig att en del av
angreppen skett i yngre gallringsskog, mellan 25 och 50 år
– något som är typiskt för den sextandade barkborren.
– Till skillnad från den vanliga, åttatandade barkborren
angriper den sextandade fläckvis inne i bestånden. Den
äter ofta på barren och topparna, vilket gör att trädets nedre halva kan se grön och opåverkad ut. Därför kan det vara svårt att upptäcka de träd som skadats, säger han.
Ut och kolla
Göte Carlsson vill uppmana sina skogsägarkolleger i Sverige att ge sig ut i markerna för att inventera i gallringsskogen och i hyggeskanterna. Göte Carlsson slår också ett slag
för att etablera kontakt med jägare, idrottare och friluftsfolk som rör sig ute i skogen.
Arealerna är stora och man kan behöva fler ögon för att
kunna upptäcka att något inte står rätt till.

– Tecken på att den sextandade barkborren har varit
framme är om barken fallit av ett par meter upp på stammen. Men också angrepp i grenar och toppar på unggranarna som då blir missfärgade och rödbruna, säger Göte
Carlsson.
Finns i hela landet
Den sextandade barkborren förekommer i hela Sverige och
lever under tunn bark på stammar och grenar. Arten svärmar ofta under en längre tid på försommaren, oftast i maj
och juni. I augusti börjar äggen kläckas.
Många av de nya barkborrarna stannar kvar i barken
under vintern. Och eftersom den sextandade barkborren
nästan uteslutande angriper och dödar unggranar finns det
en risk för att det kan uppstå luckor i det framtida beståndet.
– Granifieringen är ett stort problem. Sedan stormen
Gudrun har vi valt att gå över mer till blandskog, vilket har
visat sig vara ett lyckat drag när det gäller barkborrarna,
säger Göte Carlsson.
Johan Joelsson
red@atl.nu

FAKTA Sextandad barkborre
Sextandad barkborre lever under bark på stammar och
grenar. En hanne gör tillsammans med fyra till tio honor
ett regelbundet stjärnformat gångsystem där modergångarna böjer av tvärs emot fiberriktningen. Efter torra
och varma somrar kan grupper av döda unggranar
indikera angrepp.
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Göte Carlsson tillbringar mycket tid i skogen och lyckas
därför upptäcka angreppen i tid. 
FOTO: JOHAN JOELSSON
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FAKTA Anmälda föryngringsavverkningar 1995–2018
Totalt

300 000 hektar

Enskilda ägare

Övriga

Skadegörare
blir fiskmat
Samtliga
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200 000

Den fruktade granbarkborren kan komma att ses
i nytt ljus. En skogsägare i Blekinge ska testa att
använda barkborrarna som fiskmat.
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Stort avverkningsintresse
efter angrepp och stormar
300 000

Granbarkborrar och stormar gör att avverknings250 000
anmälningarna
fortsätter att ligga på höga nivåer
under årets första kvartal.
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den högsta på tolv år. Enligt Skogsstyrelsen beror årets
ökning delvis på de omfattande angreppen av granbarkborre i stora delar av Götaland och Svealand. Dessutom
sätter stormarna Alfrida och Jan spår i statistiken, eftersom skogsägare nu gör anmälningar för att kunna ta hand
om den skog som drabbats.
För Svealand ökade avverkningsanmälningarna i mars
med 74 procent jämfört med i fjol och i Götaland med 29
procent.
I norra Norrland var nivån oförändrad medan den
i södra Norrland minskade med 24 procent.

I fjol var den avverkningsanmälda arealen den näst största
sen 1995, och framför allt var det de enskilda skogsägarna
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Ulf Aronsson
ulf.aronsson@atl.nu
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Många skogsägare för en ändlös kamp mot granbarkborren. Nu har en skogsägare i Blekinge kommit på vad
han skulle kunna använda de små krypen till. De tusentals
borrar han årligen fångar i sina fällor ska nämligen bli fiskmat i Vilhelmina, rapporterar Blekinge Läns Tidning.
I samband med att en nedlagd gammal fiskfabrik återigen öppnas på den lappländska orten annonserades det
efter mygg som den nya ägaren ville använda till fiskfoder.
– Då ringde jag till honom och frågade om han var
intresserad av granbarkborrar. Det tyckte han var hyperintressant, säger skogsägaren Bengt Johansson till tidningen.
Nu ska idén testas, men huruvida de små granbarkborrarna går att använda som fiskmat återstår dock att se.
Samtliga

TT
Övriga
Enskilda ägare
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Artiklarna i den här specialutgåvan har tidigare publicerats
i ATL och på www.atl.nu mellan 2018 och 2019.

