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Yttrande på ”Förslag på ändringar av föreskrifter till
bekämpningsområde granbarkborre”.
Skogsindustrierna välkomnar möjligheten att ge synpunkter på remissen. Vi ser
flera motiv för Skogsstyrelsen att ändra på de aktuella föreskrifterna, men har
dessutom en del tankar till korrigeringar av Skogsstyrelsens ”Förslag”. Vi anser
det viktigt att Skogsstyrelsen i sina ändringar tar hänsyn till de senaste
månadernas omfattande stormar och resultatet av dessa.
SPECIFIKA SYNPUNKTER
Sydsverige
Skogsindustrierna delar Skogsstyrelsens bedömning att risken för svåra
granbarkborreskador minskat i stora delar av det södra bekämpningsområdet.
Därför finns det skäl att minska områdets utbredning.
Första adventsstormen och stormen Emil har emellertid skadat betydande volymer
skog i västra Götaland, N. Skåne, Blekinge och delar av Småland (betydligt större
volymer än vad Skogsstyrelsen beskriver i remissutskicket). Stormskadorna är
spridda och utgör en betydande risk för granbarkborreskador om inte
upparbetningen sker på ett omsorgsfullt sätt.
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Skogsindustrierna stöder därför en minskning av bekämpningsområdet i NÖ och
NV Götaland i enlighet med Skogsstyrelsens förslag.
Däremot anser vi det inte lämpligt att Skåne län föreslås utgå ur
bekämpningsområdet. Vi önskar att de delar av Skåne län som nu är
bekämpningsområde kvarstår. Detta på grund av de relativt omfattande
stormskador (och därmed ökad risk för barkborreskador) som nyligen skett inom
berört område.
Mellansverige
Vi anser liksom Skogsstyrelsen att det kan finnas skäl att i delar av området
justera bekämpningsområdets utbredning. Dock – vi anser också att detta bör
anpassas till och till viss del innebära en utökning av områdets utbredning i
enlighet med stormen ”Dagmars” utbredning. I detta område anser vi att det finns
skäl att åtminstone under 2012 behålla och förstärka bekämpningsinsatserna.
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Helikopterflygningar visar att delar av Bergs kommun och Östersunds kommun
(södra och östra delarna inom båda kommunerna) har en minst lika hög
omfattning på vindfällen som inom det befintliga bekämpningsområdet. Eftersom
exv. dessa områden gränsar till bekämpningsområdet anser vi att det är angeläget
att dessa och andra områden som till följd av stormen Dagmar fått stora mängder
vindfälld skog inkluderas i ett fortsatt bekämpningsområde. Risken är annars stor
för att barkborreproblemet fortsätter eller accelererar. För markägarna inom
Dagmar-området har det en stor psykologiskt inverkan att striktare regler införs.
Stormen Dagmar sammanföll olyckligtvis till stora delar med nuvarande
bekämpningsområde. En av de starkast bidragande orsakerna till problemen med
granbarkborre inom nuvarande bekämpningsområde är bristande skogshygien
efter en mindre omfattande storm kring 2007. Det är därför angeläget att vi drar
lärdom av detta och förebygger att granbarkborreskador ånyo kan ta fart, eller
uppkommer där stormen Dagmar dragit fram.
Vi anser därför att bekämpningsområdet bör vara kvar, men att gränserna för detta
kan justeras – och nya områden (inom Dagmars härjningsområde) bör läggas till
bekämpningsorådet. Gränsdragningen bör anpassas utifrån dels nuvarande
granbarkborre-problematik, men också utifrån den potentiella risken för
förvärrade problem.
Vi har inga synpunkter gällande den föreslagna sänkningen av diametergräns från
15 cm pb till 10 cm.

Med vänlig hälsning
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