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Jag fick en fråga….

från en av Södras 
områdeschefer:

Kan du ge ett bra exempel 
där man lyckats bekämpa 
granbarkborren på ett 
effektivt sätt? 
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Vad kan vi lära av barkborrebekämpningen på 
kontinenten, skiljer sig våra bedömningar och finns 
effektiva motåtgärder?
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• Disposition
• Vad ökar risken för angrepp av granbarkborren?

• Hur ser risken för angrepp ut i Sverige i jämförelse med kontinenten och kommer 
risken att öka? 

• Vad kan vi göra på kort sikt?

• Vad kan vi göra på längre sikt?

• Behov att utveckla skogsskötseln

• Finns det något svar på områdeschefens fråga?



Risk förbarkborreskador 
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*Jakusˇ, M. et al. 2011. Trees, 25, 965–973 

Exempel på träd 
som är  utsatt för 
stor risk för 
barkborreangrepp 

Vad påverkar angreppen på enskilda träd?*

• Närhet till andra angripna träd ökar risken

• Solexponering ökar risken

• Träd skyddade från direkt solljus genom egna grenar 
(individual shading) eller via grannträd (collective
shading) skadas mindre: 

• Träd med lång krona (skuggad stam) klarar sig bättre

• Träd i hyggeskanter (särskilt mot söder) klarar sig sämre

• Hög temperatur i barken gynnar barkborren

• Träd med kronutglesning angrips mer än friska träd

• Dominanta träd angrips mer

https://link.springer.com/journal/468


Risk förbarkborreskador 
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Vad ökar risken för angreppen bestånds- och 
landskapsnivå?*

• Beståndet

• Hög andel gran; hög beståndsålder (>60 år), grova 
träd (>20/25 cm i brh. diameter), hög virkesvolym i 
beståndet

• Tidigare angrepp

• Stormfällt virke som ej upparbetats

• ”Påverkanszon” – några hundra meter

• Väder

• Torka i marken, akut torka (”stand transpiration 
deficits”), hög temperatursumma och hög 
solinstrålning (tex. sydsluttning)

• Betydande slumpmässig komponent
*Netherer, U., Nopp-Mayr 2005. Forest Ecology and Management, 207, 99–107

Netherer et al. 2019. Frontiers in Forests and Global Change, 2, Article 39
Kärvemo et al. 2014. Forest Ecology and Management, 318,158–166
Kärvemo et al. 2016. Ecosphere, 7(3), Article, e01257.

Barkborreangrepp i Kråketorps-reservatet, N 
Växjö, efter stormarna Gudrun och Per
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I Europa finns:

• 7,0 miljarder m3 gran av totalt 27,4 miljarder m3 
total virkesvolym, dvs 25% är gran.

• I Sverige finns**:

• 1,42 miljarder m3sk gran (ca 40% av 
virkesförrådet)

• 0,13 miljarder m3sk gran, särskilt riskutsatt, i 
nemoral och boreonemoral zon (>60 år, >20 
cm i brh)

Europas granskogar

*Hlasny T et al 2021. Current Forestry Reports. Forest Entomology.

** Riksskogstaxeringen, Skogsdata 2021, Taxwebb 2018



Centraleuropa har betydligt mer skog 
med hög risk för barkborreskador. 
Jämförelse Tjeckien och södra Sverige (Götaland)
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Tjeckien Götaland

• Andelen av skogsmarksarealen med hög risk 

• Här ingår alla beståndstyper (men gran är en betydande del)

Skog äldre än 60 år

Tjeckien  52 %

Götaland 33 % 

Svåra angrepp av barkborre, 
Tjeckien 2019

Källa: Tjeckien: State of Forests and Sustainable Forest Management in Europe 2011

Riksskogstaxeringen, Skogsdata 2021



Synpunkter på barkborren. Några röster från kontinenten

• Marc Hanewinkel, professor, Univ. of Freiburg
• Trädslag, beståndsålder viktigt
• Närhet till skyddad skog påverkar produktionsskogen
• Douglasgran kan vara ett alternativ

• Rupert Seidl, professor, Technical University of Munich
• Tveksamt om ”salvage logging” minskar skadorna, särskilt i ett nytt klimat. Krävs 

att en hög andel av de skadade träden tas ut 
• Minskad granandel, blandning med andra trädslag minskar risken
• Minskad omloppstid ger minskad risk, men har andra negativa effekter
• Skyddade områden är inget problem eftersom barkborren bekämpas inom 

buffertzoner. (Varför sker inte det här i Sverige?)
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Vad kan man göra. Några röster från kontinenten

• Roman Modlinger, post doc, Czech University of Life Sciences, Prag
• Massfångst fungerar ej när barkborreangreppen är är epidemiska
• Föreslagen förändring av omloppstiden till 70-80 år (idag 115 år)
• Spridning från skyddad skog – klassisk diskussionsfråga mellan skogsbruk och 

naturvård

• Philip von Oldershausen, Skogsägare, Oldershausen, (Harz) 
• Omloppstid i framtiden för gran 40-60 år
• Gallring vid 18-22 års ålder
• Ökad plantering av douglasgran, lärk,  ädelgran och lövträd. Glesare förband.
• Stora problem med viltskador.

• Catarina Schmidt, skogsförvaltningen i Hessen, Euroforester-student (2019)
• Ofta ersätts gran med douglasgran och ek. (certifieringen tillåter en femtedel 

främmande trädslag)
• Oftast måste vi stängsla för att klara viltskadorna
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Barkborrerisker i Sverige

• Urvalkriterium: 
• “Ips typographus favours trees older than 60 years, or 

with a diameter at breast height larger than 20-25 cm 
brh”. Tomáš Hlásny et al. 2019*.

• Urval Riksskogstaxeringen (2021-10-21)
• Boreonemoral och nemoral vegetationszon 
• Produktiv skogsmark utanför formellt skyddade 

områden
• Slutavverkningsskog (D)
• Granskog (mer än 70% gran)
• Ålder 61-, 
• Virkesvolym: diameter 20cm –

*Hlasny et al., 2019. Living with bark beetles: impacts, outlook and management options. EFI, from Science to Policy 8.
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Slutavverkningsskog i södra Sverige
(boreonemoral och nemoral vegetationszon, produktiv skogsmark) 
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• Arealen slutavverkningsskog (D) ökar något 
och uppgår till nära 2,5 miljoner ha 2018. 

• D-skog utgör 37% av arealen prod. skogsmark.

• Arealen granskog har minskat och uppgår 
till ca 0,6 miljoner ha 2018. 

• Barrblandskog minskar

• Lövskog, ädellövskog, blandskog ökar  



Skog under särskilt hög risk för 
barkborreskador i södra Sverige
(boreonemoral och nemoral vegetationszon, produktiv skogsmark)
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Boreonemoral Nemoral Summa

• Granskog äldre än 60 år, slutaverkningsskog(D)

• Arealen med särskilt hög risk har minskat 
uppgår till ca 470 000 ha 2018. 

• Virkesvolymen (diameter >20 cm) är ca 130 
milj. m3sk

• Arealen med särskilt hög risk i framtiden 
ökar. År 2018 fanns 560 000 ha granskog  i 
åldern 40-60 år. Detta är skog som 
kommer att bli riskarealer i framtiden.  
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Sammanfattande riskbedömning 
utifrån det vi vet om dagens 
skogstillstånd
(boreonemoral och nemoral vegetationszon, produktiv skogsmark, 
slutavverkningsskog, 61- år, >20 cm brh)
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• Arealen med särskilt hög risk har minskat successivt de senaste åren, men arealen och 
virkesvolymen (130 milj. m3sk) är hög.

• Ytterligare arealer löper risk att skadas, tex. gran i blandskog. Räknas all gran är 
virkesvolymen 210 milj. m3sk, dvs nära 40 % av ”riskgranarna” finns i blandning med 
andra trädslag. 

• Inväxningen av granskog som blir särskilt utsatt kommer att öka de närmaste 2 
decennierna. Detta är främst en funktion av den skogsskötsel (skogspolitik) som rådde 
1960-1980.

• Denna granskog kommer sannolikt att bli än mer utsatt på grund av 
klimatförändringarna.  



Ett nytt 
klimat

• Risken för skador kommer att förvärras. 
• Stor samstämmighet.

• Viktiga riskfaktorerna är 
• Ökad temperatur som ökar barkborrens 

förökningsframgång

• Ökad risk för vattenbrist (marktorka)

• Ökad transpiration från träden (”lufttorka”)

• Särskilt allvarligt vid plötsliga torrperioder 

• Nytt klimat kräver ny syn på skogsskötseln
• Kortsiktigt- vi måste minska riskerna med den 

skog vi har

• Långsiktigt – hur ska framtidens skogar se ut?

14



Barkborreskador vid två temperaturscenarios
100 års omloppstid, hög virkesvolym, ren gran

2021-11-29 15

*Hlasny T et al 2021. 

Current Forestry Reports. 

Forest Entomology



Mina reflektioner

• Här är vi överens med skogsbruket på kontinenten: 
• Hur barkborren angriper och risker för angrepp i olika typer av 

skog
• Att andra skador, främst storm, drar igång angreppen liksom 

(plötslig) torka.
• Att klimatförändringen med högre temperatur och större risk 

för vattenbrist kommer att öka risken i framtiden.
• Riskerna är störst där granen är utanför sitt naturliga 

utbredningsområde
• Att det är svårt/omöjligt att bekämpa barkborren när 

skadeutvecklingen blivit epidemisk. Åtgärder måste sättas in 
snabbt. 

• Största riskerna: 
• Hög barkborrepopulation, tex. förökning efter 

stormfällning
• Äldre skog
• Hög virkesvolym
• Hög andel gran av virkesförrådet
• Grövre träd
• Solexponerade stammar
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Mina reflektioner

• Här har svenskt skogsbruk en annan 
syn än skogsbruket på kontinenten: 
• Skogens omloppstid

• Användning av främmande trädslag, tex. 
douglasgran. Lärk, ädelgran och 
sykomorlönn är inhemska för vår granne 
i söder – Tyskland!

• Hyggesstorlek och gallringsingrepp i 
äldre skog 
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Omloppstid, granskog

2021-11-29 18

*Subramanian, N. et al. 2016. Forests 7, 8 

Slutavverkningsbestånd, gran, 
Småland (Huggningsklass S1)

• 57 år med dagens barkborrerisk (G34)

• 52 år med hög risk (G34)
Optimal omloppstid, gran*

• 45-50 år (G36/G32)
Lägsta slutavverkningsålder 

enligt Skogsstyrelsens 
föreskrifter 

• 55-65 år (G36/G32)Södras skogsskötselhandbok

• 85 år
Genomsnittlig

slutavverkningsålder, Götaland, 
alla bestånd Skogsdata 2021

• 100-120 årSlutavverkningsålder 
Centraleuropa



Mina reflektioner
Kort sikt: Så kan vi minska riskerna! 

• Snabbt och till minst 95% ta bort stormskadat virke

• Utveckla metoder för att snabbt oskadliggöra 
ståndskogsangrepp, tex. att hitta skadade träd snabbare.

• Anpassad slutavverkningsålder, kortare omloppstid i granskog 

• minskar risker idag och framåt, för barkborre, storm och 
rotröta 

• innebär inte ett större ekonomiska risker för skogsägarna

• kan genomföras utan ändringar i  Skogsstyrelsens 
föreskrifter

• kan dock ge betydande (negativa) effekter på andra 
ekosystemtjänster

• många signaler från kontinenten pekar åt samma håll

• Undvika att skapa solexponerade kanter eller träd

• Sluta gallra i äldre grandominerad skog (>20 m höjd)
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Mina reflektioner

På lång sikt
• Se till att marker lämpliga för tall 

föryngras med tall
• Öka arealen barrblandskog och annan 

blandskog
• Minska andelen gran, men hur?

• Främmande trädslag?

• Mer tall?

• Mera lövträdarter?

• Forskningen kring barkborreskador måste 
breddas – inte bara en entomologisk 
fråga, - inkludera skogsskötsel, teknik, 
ekonomi, mm
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Mina reflektioner

Några saker som gjort mig konfunderad:

• Hur fungerar egentligen Sök och plock?
• Kautz et al. 2013 : The ‘‘sun-effect’’ at cleared

forest edges—for example, created by sanitary
logging of recent infestations—was revealed as an 
important factor enhancing the probability of
subsequent bark beetle infestations.

• Inblandning av björk i granbestånd?
• Kärvemo et al. 2014: En inblandning av björk (i 

granbestånd) upp till 25 m3/ha ökade risken för 
angrepp. 
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Kautz et al. 2013. Eur. J. Forest Res 132, 453-465

Kärvemo et al. 2014. Forest Ecology and Management, 318,158–166
Angrepp från 2019 runt en mindre 

avverkad yta med angrepp 2018.

Foto: Per-Erik Larsson 2019-10-21.



Sen var det frågan från en av Södras 
områdeschefer: Kan du ge ett bra 
exempel där man lyckats bekämpa 
granbarkborren på ett effektivt sätt? 

Svaret är tyvärr att jag inte kunde 
det, - trots att vi har så mycket 
kunskap. 

Det är dags att vi kraftsamlar och 
skapar detta positiva exempel!  
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Ett särskilt tack till följande som hjälp mig med 
litteraturreferenser, synpunkter, mm

• Andreas Brunner, professor, Norges miljö och 
biovetenskapliga universitet

• Marc Hanewinkel, professor, Univ of Freiburg
• Roman Modlinger, post doc, Czech University of Life 

Sciences, Prag
• Philip von Oldershausen, Skogsägare, Oldershausen
• Martin Schröder, professor Sveriges 

Lantbruksuniversitet
• Rupert Seidl, professor, Technical University of

Munich
• Jens-Peter Skovsgaard, professor, Sveriges 

Lantbruksuniversitet


