februari 2019

En branschgemensam satsning

GRANBARKBORREPROJEKTET
– stoppa borrarna!

TO R KAN H J ÄL PE R
GRAN BARK BO R RE N
Ju sämre granarna är på att försvara sig,
desto lättare kan granbarkborren komma
över den epidemiska tröskeln och angripa
träden. Sommaren 2018 var granskogen
så stressad av torka att granbarkborrarna
kunde föröka sig extremt effektivt och döda
ca 2,5 miljoner kubikmeter gran bara i
Götaland.
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HI T TA NYAN GR I PN A T R Ä D –
STOPPA BO R RARN A!
Under maj-juni, varma år även juli-september,
angriper granbarkborren nedsatta levande
granar. Om det är rikligt med granbarkborrar
angrips även friska granar. Angreppen syns
på det rödbruna gnagmjöl som rasar ner
och lägger sig runt stambasen. Det kan
ta ett par månader innan kronan vissnar,
men då har oftast barkborrarna redan
lämnat trädet. Kolla äldre och medelålders
granbestånd, särskilt vid soliga hyggeskanter,
torrare backar, nära förra säsongens
barkborreangrepp och gran på före detta
jordbruksmark.

Döda granar hyser inga granbarkborrar efter första året.

”Leta efter färskt gnagmjöl
runt till synes friska granar”

TI DSSCHE M A BE K ÄM P NI NG
OC H BIOLO GI
Läs mer om detaljer kring bekämpning och svärmningsövervakningen på
www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Bekämpningsmetoder mot granbarkborre

AVVERKNING AV RISKBESTÅND

Avverkning = fångstvirke

Löpande verksamhet

Transport

Löpande verksamhet

SÖK OCH PLOCK

Ständigt pågående från 15 maj- 31 oktober
FÅNGSVIRKE I FORM AV VIRKESVÄLTOR MED FEROMON

Transport

Feromon

Planering

AVVERKNING AV LEVANDE FÅNGSTVIRKE MED FEROMON

Feromon

Planering

Avverkning transport

Avverkning transport

INSEKTICIDBEHANDLAT FÅNGSTVIRKE

Fällor klara

Tillståndsansökan

STORSKALIG ANVÄNDNING AV FEROMONFÄLLOR AV PLAST MED ELLER UTAN INSEKTICIDER

Fällor klara

Upphandling/tillverkning
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Tömning

april

mars

All planering för årets åtgärder bör göras
i samarbete med din virkesköpare och
vara klar senast i början av april.

Tömning

Tömning

juni

maj

Tömning

juli

Efter svärmning fram till kläckning kan
den mest effektiva bekämpningen utföras.

Svärmningar
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Inventering av färska skador och planering
för kommande års bekämpning eller åtgärder

Utflygning

Enstaka angripna granar kan fällas och handbarkas och sedan lämnas kvar i skogen.
Angripna och dödade granar börjar skifta färg, från grönt till rostrött, rödbrunt.

Flertalet granbarkborrar övervintrar i marken.

Se till att uttransport av virke är
säkrad och sker senast 1 juli!

LÄ R DIG K ÄN N A I GE N G RA NBA RKBORRE N S GÅN GSYST E M
Modergångarna gnags i innerbarken längs
med trädet. Äggen läggs i modergångens
sidor. Larverna äter sig fram vinkelrätt
från modergångarna (se bild på framsidan
av broshyren). Tiden från ägg till fullvuxen
bagge tar cirka sju veckor. Efter tio veckor
lämnar de trädet om det inte hunnit bli allt
för kallt.
ANDRA BARKBORRAR SOM
ENDAST ANGRIPER EXTREMT
TORKSTRESSAD GRAN
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Sextandade barkborren har stjärnformigt gångsystem
med modergångar i alla riktningar.

Vecka
11

Dubbelögade bastborren har virriga gångsystem.
Barkens inre del torkar fast mot veden.

H J ÄLP GRAN BAR K BO R RA R NAS
NATURLIGA F I E N D E R
Det är meningslöst att avverka granar som
dödades i fjol eller tidigare. De har få eller
inga granbarkborrar kvar men hyser naturliga fiender och andra arter som är viktiga
för skogen. Spara död ved!

Hackspettar äter mängder av barkborrar och hjälper oss
att hitta angreppen. Näbben gör ljusa sneda spår i det
mörka gnagmjölet på stammen när de fläker av barken.

Myrbaggens rosa larv äter mängder av barkborrelarver.

Styltflugor suger ut
barkborrelarver med sin
svarta sugmun som syns
genom den vita huden.
De är små men mycket
vanliga. Larven blir 3-4
mm lång, den vuxna
flugan 2-3 mm.
Parasitsteklar äter ur barkborrelarver inifrån. Under den feta stekellarven skymtar man barkborrelarvens tomma skinn och bruna huvud.

H J ÄLPS V I ÅT K AN V I G Ö RA
S KILLN AD !
Granbarkborren är en av våra allvarligaste
skadegörare i skogen när förhållandena
möjliggör massförökning. En tidig och
samordnad bekämpning kan ge bra effekt.
SAMVERKANSPROJEKT IGÅNG

ansvar att samverka och agera. Skogliga
aktörer prioriterar operativ verksamhet
som begränsar skadorna i skogen och
bidrar med fakta. Förutom lagtillsyn är
Skogsstyrelsens roll att samordna samverkan,
informera och stödja.

Information och rådgivning till skogsägarna är avgörande. För avvägning mellan
bekämpning, skogsproduktion och miljöhänsyn behövs kunskap. Bred samverkan
underlättar när tid och resurser är bristfaktorer. Därför samverkar vi i Granbarkborreprojektet – stoppa borrarna! Var och en
står för sina egna kostnader, och alla skogliga
aktörer som vill vara med välkomnas.
VÅRA ROLLER

När en större skada uppstår har Skogsstyrelsen och sektorn ett gemensamt

Följ svärmningsövervakningen och lär dig mer.
Håll koll på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

