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Effekter i landskapet, Kråketorp
Kråketorps naturreservat

• Stormskador efter Gudrun 
och Per, vindfällen 
upparbetades inte

• Drygt 200 ha, i stort sett all 
äldre granskog dödad

• Angreppet pågick till 2012 



2019-03-04 12

Granbarkborre biologi

Svärmningstider och utveckling enligt 
fällfångster och prognoser 2018

Svärmningstider enligt en varm sommar med två 
nya generationer. 
Utveckling enligt fällfångster och prognos 2018



Svärmning
• Hanen borrar ingångshål oftast i

kanten av barkflagor.
• Avger feromon som lockar hanar och 

honor till det angripna trädet.
• Hanen gör parningskammare.
• Varje hane har 1-3 honor.
• Honan gör ca 10 cm lång modergång 

där äggen läggs.
• Larverna gör vinkelräta slingrande 

gångar.
Parningskammare och modergång 
men inga larvgångar

Bild: Gunnar Isaksson, SKS

Ingångshål

Parningskammare med 
påbörjad modergång
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Granbarkborrens 
gångsystem 
utvecklas under 
säsongen.

Barkproverna är tagna på 
samma liggande gran i 
norra Skåne 2007. 

Svärmningen började den 
24/4. 

Den 8/6, sju veckor efter 
svärmningen, var ca en 
tredjedel av pupporna 
kläckta. Efter ytterligare 
två-tre veckor var de redo 
att lämna trädet.

Bild: Gunnar Isaksson, SKS
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Granbarkborren mörknar 
med tiden.
Nykläckt är den gul och hårig. Två 
veckor senare är den brun. Efter 
övervintring är den nästan svart och 
nästan hårlös.

Bild: Gunnar Isaksson, SKS



Varför dör träden?

Södra Skog

Granbarkborren för med sig 
blånadssvamp. Svampen 
växer in i splintveden, 
ledningsbanorna för vatten 
”täpps igen”, trädet dör och 
virket blir blått.



Var övervintrar baggarna

• De färdiga insekterna övervintrar både i bark och i marken. 
• Fördelningen varierar mycket med hur stor andel sena angrepp man får men 

bedömningen är att ungefär hälften av baggarna övervintrar i barken. 
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Flyghål



Hur många överlever till nästa år

• De färdigutvecklade insekterna klarar sträng kyla, försök har visat god 
överlevnad ner till -35 grader

• Tidigare stadier, ägg larver och puppor dör i mycket stor utsträckning under 
vintern.

• Predatorer och svamp dödar en hel del andelen osäker men omkring 30% av 
populationen

• Överlevnaden för de som övervintrar i barken bedöms som bättre än de som 
övervintrar i marken

• SLU, räknar med att 20 procent av de granbarkborrar som stannar under 
barken på träden och 50 procent av barkborrarna i marken kommer att dö 
under vintern.
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Predatorer



Predatorer

• Hackspettar
• Myrbagge
• Kortvingar
• Blomflugor
• Rov- och Parasitsteklar
• Rov- och Styltflugor

2019-03-04 20 Wiki commons

Kortvinge

Rovfluga

Parasitstekel

Myrbagge
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Här ser det ut som om 
förökningsframgången har varit 
jättehög. 10 fullvuxna avkommor i 
halva modergången = 10 döttrar per 
hona. Men det är inte så illa som det 
ser ut…

Bild: Gunnar Isaksson, SKS
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Styltflugor av släktet Medetera
Ett av de vanligaste och viktigaste rovdjuren som äter 
granbarkborrens larver. Larvens längd är upp till ca         
4 mm, den vuxna flugan är 2-3 mm.

Bild: Gunnar Isaksson, SKS
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Myrbaggen
Ett viktigt rovdjur på alla slags barkborrar. Ett par + deras 
avkomma lär kunna äta upp flera hundra barkborrar på 
en säsong. Larven blir ca 15 mm, har rosa färg och två 
böjda taggar i bakändan.

Bild: Gunnar Isaksson, SKS



Granbarkborreangrepp
- okt/nov 2018
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• Inventerade 29 okt – 4 nov
• 282 fastigheter
• Stor spridning från 0 – 2,2 m3fub/ha

Inventering i augusti



Scenario Södras medlemsmark 2019
Underlag Inventering v44, scenario enligt Gunnar Isaksson SKS 
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Vad du ska leta efter…

2019-03-04 35
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Ingångshål med kådflöde från 
granens försvar. Ofta hittar man 
träd med kådflöde, vilket syns 
på håll. Kommer man nära ser 
man ingångshål utan kådflöde 
där baggarna har lyckats med 
sitt angrepp.Bild: Per-Erik Larsson
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Gröna träd 
med barkfall

Träd som angreps i 
vårsvärmningen gulnar och 
dör

Träd som angreps sent 
föregående sommar 
gulnar och dör

Spår efter 
vårsvärmning i 
form av borrmjöl, 
kådrinning och 
borrhål

Borrmjöl

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

JunJul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Träd med 
angrepp 
fortsätter att  
uppvisa 
skador. 
Avstannar 
efter oktober

Hackspettar söker föda 
i angripna träd
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Normal reaktion på torka hos gran: 

De äldre barren vissnar först. Barren är bruna när de faller 
av. Ingen anledning till panik. Dessa granar är inte 
angripna.

Bild: Gunnar Isaksson, SKS

Förväxla inte torkskador med 
barkborreangrepp

Indikationer på torka: Strödda 
kvistar med vissnande barr. 
Mycket vanligt hösten 2018.



Avverkning av skadad skog 
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Viktiga tidpunkter 

1:a maj
Tidpunkt där vi strävar efter att ha som lägst lager vid bilväg för att kunna ha full fart i sök och plock 
efter vårens svärmning.
‒ Kan komma att påverka avverkningsresursens effektivitet och utnyttjande under våren 

1:a juli
Tidpunkt när vinteravverkat eller angripet virke som senast ska vara transporterat till industri eller 
terminal.
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Varför är det viktigt att spara död ved

• Död ved hyser predatorer, både generalister och specialister
‒ Om en population ökar, ökar efterhand de specialiserade predatorerna 

vilket på sikt leder till att populationen kraschar. 
‒ Generalister finns i mer stabila populationer och kan framförallt 

motverka att ökningen startar.
‒ Ca 20 m3 död ved per ha ger förutsättningar för en god status på 

vedlevande insekter.

• Mer död ved - fler predatorer
‒ Studier visar på ökad predation av tallstekel om mängden död ved i 

landskapet ökar. Den döda veden ökar antalet generalister exempelvis 
myror och spindeldjur som bland mycket annat också äter tallstekellarver.

‒ Liknande förlopp kan förväntas även för andra skogliga skadegörare

• Död ved är bra, både för biologisk mångfald men också för biologisk 
kontroll av skadegörare. 
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Aptering

• Sortiment
‒ Vilka sortiment som är aktuella vid avverkning och kraven för dessa 

kommer att variera under säsong med anledning av skadans fas 
och omfattning samt industrins förmåga att anpassa sig till råvaran. 
• För aktuella villkor se VLS och webb. 

‒ Skriv alltid kontrakt och kontrollera gällande sortiment innan 
avverkning!

• Stockblånad
‒ Svamp som kommer med insekterna i redan i ett tidigt skede 

påverkar angripen ved. 
• Medför ingen nedklassning av timmer och massaved. 

(Specialöverenskommelser kan förekomma med enskilda köpare av timmer)   

• Lagringsröta
‒ Svamp, Blödskinn, som kommer i något senare fas men som vid rätt 

förutsättningar kan växa snabbt i veden. 
• Tillåts i begränsad omfattning, 10% i enskild bit i massaved. 
• Nolltolerans i timmer. 
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Stock med 7% lagringsröta 
och stockblånad
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