
Välkomna – Granbarkborrar i Sverige och Centraleuropa
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www.skogsstyrelsen.se/stoppaborrarna

#stoppaborrarna
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Stoppa borrarna, urval av aktiviteter
• Nära samverkan mellan berörda i skogsbruket och andra myndigheter. 

• Webbinarier med målgrupp skogstjänstepersoner

• Granbarkborreveckan

• Digitala träffar för skogsägare

• Svärmningsövervakning

• Inventeringar

• Storskalig informationskampanj, filmer, media, poddar mm

• Medfinansiering studier, bl.a. SoP vinter/sommar, förökningsframgång, fällor, bestånd med ökad 

risk för angrepp. 
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Bakgrund till aktuell skadesituation

Underskott av sommarnederbörd år 

2018, i procent av det normala.

Avverkningsärenden som berörde 

granbarkborre 2018.

Illustration: Skogsstyrelsen (vänster), SMHI (höger)

• Sommaren 2018

– Extremt varmt 

– Extremt torrt

– Lokalt tidigare utbrott

• Granarna

– Extremt stressade

– Utan vatten, ingen kåda, inget försvar

• Granbarkborrarna

– En hona gav hela fem döttrar. 

– Antalet ökade lavinartat.

– Stora skador som följd.



Skademängder (olika inventeringsmetoder)

• 1950-2017: 10 miljoner m3sk

• 2018: 3-4 miljoner m3sk

• 2019: 7 miljoner m3sk

• 2020: 8 miljoner m3sk

• 2021: 8 miljoner m3sk

• 2022: ?

• 2023: ?
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Ca 27 miljoner m3sk



Skadorna kvar på samma nivå även 2021
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Alla volymer anges i m3sk.

Sveland Götaland Totalt 

Kvar vid 
inventerings-
tillfället 

Kvar ett år 
senare

Objektiva inventeringen 2020 3,8 miljoner 4,1 miljoner 7,9 miljoner 5,9 miljoner 4,8 miljoner

Objektiva inventeringen 2021 4,3 miljoner 3,9 miljoner 8,2 miljoner 6,7 miljoner



Skadorna kvar på samma nivå även 2021

9

Alla volymer anges i m3sk.

Sveland Götaland Totalt 

Kvar vid 
inventerings-
tillfället 

Kvar ett år 
senare

Objektiva inventeringen 2020 3,8 miljoner 4,1 miljoner 7,9 miljoner 5,9 miljoner 4,8 miljoner
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Skadorna kvar på samma nivå även 2021
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Alla volymer anges i m3sk.

Sveland Götaland Totalt 

Kvar vid 
inventerings-
tillfället 

Kvar ett år 
senare

Objektiva inventeringen 2020 3,8 miljoner 4,1 miljoner 7,9 miljoner 5,9 miljoner 4,8 miljoner

Objektiva inventeringen 2021 4,3 miljoner 3,9 miljoner 8,2 miljoner 6,7 miljoner

1,5 miljoner m3sk avverkad 

av årets angrepp september 2021.



Sannolikheten för två generationer 

granbarkborrar ökar

1961-1990 1981-2010 2011-2040 2041-2070 2071-2100

Klimatdata från RCA3-ECHAM4 A1B

% av åren

Jönsson et al. 2009, Global Change Biology 15:486-499.



Nyhetsbrev

• Var först med det senaste!

• Prenumerera på Stoppa borrarnas nyhetsbrev.

• Anmäl dig på: www.skogsstyrelsen.se/stoppaborrarna
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Sammanfattning

• Granbarkborreskador som uppstått efter stormfällning har klingat av efter 3-4 år. 

• Granbarkborreskador som uppstått efter torka verkar inte följa samma mönster. 

• Vi behöver veta mer kring det mesta kopplat till granbarkborre, flertalet studier på gång. 

• Samma nivå på skador för tredje året i rad.

• Håll i och håll ut även 2022!
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Granbarkborrar i Sverige och 
Centraleuropa

Nuläge och potentiell utveckling för industri & marknad
Christian Nielsen - Trävaruanalytiker



Europeiskt 
perspektiv



• Fokuserat på att få 
granflödena att flyta på genom värdekedjan 

• Fokus på såga gran
• Dubbelsortiment, blånadsrisk vs friskt område

Södra Sverige

• Överskott av råvara i närtid
• Timmer har exporterats till Kina, 

från nära noll till 3 miljoner m3 per år.
• Stor mängd sågade trävaror har exporterats till USA
• Varför USA?!
• Investeringar i ökad produktionskapacitet på sågverken

Centraleuropa 

Kommer ökad produktionskapacitet
att leda till överkapacitet i Europa?

Timmer till 

Kina

Trävaror

till USA

Hur hanterar industrin pågående angrepp europa?

Överutbud

Räddad av 

pandemin, 

Kina och USA



• Stora prisskillnader på olika kvaliteter kan leda till 
en mer sammankopplad råvarumarknad i europa

• Kommer vi att se mer mellan-europeiska flöden 
vad gäller timmermarknaden?

Södra Sverige

• Tvåprissystem, angripet och friskt

• Kraftig skillnad i pris på timmer 
Under 2020-2021 var priserna först väldigt låga, varefter 
timmer från oskadat steg kraftigt (delvis pandemieffekt)

• Investeringar i produktion och förädling

Centraleuropa 

Mer trävaror

till USA

Vad kommer det att innebära i närtid?

Mer rörlig 

timmermarknad i 

Europa?

1-5 år

Timmer till 

Kina



• Om angreppen ökar kommer troligtvis svensk 
byggsektor att bli nödgad att ta till sig att 
blånadsvirke fungerar bra till konstruktion

• Utvecklas flera produktstrukturer även i 
konsumentledet

Södra Sverige

• Blånadsvirke och fler användningsområden?

• Bortom angreppen:
• Risk för överkapacitet

• Kraftig skillnad i pris på timmer 
Under 2020-2021 var priserna först väldigt låga, varefter 
timmer från oskadat steg kraftigt (delvis pandemieffekt)

Centraleuropa 

Mer trävaror

till USA

Vad kommer det att innebära i framtiden?

Mer rörlig 

timmermarknad i 

Europa?

Bättre utnyttjande av 

trävaror från angripna 

områden

Men när är framtiden?

>5 år



Skadeutvecklingen i Europa 
- Var är vi och var skall vi

Är detta toppen och vad innebär det i så fall framgent?



Sverige



Skadeutvecklingen i Sverige 
- Har vi klarat oss från det värsta? 

• Skadenivå på ~8 miljoner m3sk 

• Avverkningsnivå om ~75 miljoner m3sk (barrträd)

• Jämförelsevis låg skadeprocent i Sverige med 

mindre än 10% skadeprocent som andel av 

avverkning.
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Skadeutvecklingen i Sverige 
-Bilden ser värre ut för angripna regioner..
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Götaland Svealand

Avverkningsnivå om ~20-25 

miljoner m3sk (barr) i Svealand

Avverkningsnivå om ~25-30 

miljoner m3sk (barr) i Götaland

Skadenivå, som andel av 

avverkning (barr): 15-20%

Skadenivå, som andel av 

avverkning (barr): ~15%



Skadeutvecklingen i Sverige 
Var är vi i utvecklingen idag i Sverige?

Nationellt

Regionalt

Vart kan vädrets makter ta oss, och hur förbereder vi oss?



Christian.nielsen@skogsindustrierna.se

travarustatistik@skogsindustrierna.se


