
     

 
 

 INFORMATION 1(10) 
 Datum 

2022-05-24 
Diarienr 
2022/2237 

  

 
 

Information om Skogsstyrelsens hantering av 
granbarkborreangrepp i skogar med höga naturvärden, 2022  
 

Innehåll 

Inledning ............................................................................................................ 1 

1. Granbarkborreläget inför 2022 .................................................................. 3 

2. Granbarkborrens ekologi ........................................................................... 3 

2.1. Granbarkborreangrepp i vital skog ..................................................... 3 

2.2. Granbarkborreangrepp vid stormskador ............................................. 4 

2.3. Granbarkborreangrepp vid torkstress ................................................. 4 

2.4. Säsongsvariationer påverkar var i beståndet angreppen sker ............. 5 

3. Bekämpningsåtgärder – vilka regler gäller i skogar med höga 
naturvärden? ...................................................................................................... 5 

3.1. Biotopskyddsområden ........................................................................ 6 

3.2. Naturvårdsavtal ................................................................................... 6 

3.3. Naturreservat och nationalparker ........................................................ 7 

3.4. Natura 2000-områden ......................................................................... 7 

3.5. Områden som har höga naturvärden ................................................... 7 

4. Åtgärder för att begränsa barkborreangrepp i områden med höga 
naturvärden ........................................................................................................ 8 

4.1. Sök och åtgärda .................................................................................. 9 

4.2. Feromonfällor och fångstvirke ........................................................... 9 

 

 

 

Inledning  
Dokumentet beskriver Skogsstyrelsens hantering av granbarkborreangrepp i 
skogar med höga naturvärden. Avsikten är att informationen ska tjäna som ett 
kunskapsunderlag för arbetet, och uppdateras vid behov utifrån aktuellt 
kunskapsläge och barkborrepopulationernas storlek. 
 
I den praktiska tillämpningen behöver den kunskap som presenteras i detta 
dokument vägas mot de bestämmelser som gäller i det aktuella området, 
områdets naturvärden, och det rådande läget vad gäller 
granbarkborrepopulationen och förekomst av torkstressad och/eller 
stormskadad skog. Skogsstyrelsens handläggning av ärenden sker enligt 
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gällande myndighetens styrande och stödjande dokument. Reglerna gällande 
naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden beskrivs endast 
översiktligt. För mer information hänvisas till berörd länsstyrelse samt till 
Naturvårdsverkets Vägledning för hantering av storskaliga angrepp av i 
naturreservat och nationalparker. 
 
Regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen är att: 

• förebygga och övervaka skogsskador, 
• bekämpa granbarkborre i skyddade områden som myndigheten 

ansvarar för, 
• samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa 

granbarkborre, samt 
• samverka med berörda intressenter. 

 
Regeringsuppdraget kommer att ha stor påverkan på myndighetens arbete 
under 2022. 
 
Till stor del sker samordningen i samverkansprojektet Stoppa borrarna, som 
bland annat har i uppgift att: 
• sprida kunskap om granbarkborren till skogsbruket och skogsägare, 
• bekämpa skadeinsekten med gemensamma resurser, 
• effektivisera logistiken inom skogsbruket vad gäller exempelvis 

transporter av virke, och att 
• övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren. 
 
I samverkansprojektet finns en särskild arbetsgrupp, Skyddad skog, där 
representanter från myndigheter och skogsbruket deltar.  
 
För 2022 har Skogsstyrelsen budgeterat 1,5 miljoner kronor för 
bekämpningsåtgärder inom Skogsstyrelsens skyddade områden. Beredskap 
finns för att vid behov öka denna insats.   
 
Bekämpningsåtgärder ska utföras på ett effektivt sätt. Stora värden, såväl 
ekonomiska som biologiska, står på spel. Åtgärderna ska därför varken bidra 
till ytterligare angrepp i, eller andra skador på, värdefulla naturområden, eller 
till att förvärra skadesituationen i produktionsbestånden. 
 
Det finns ekologiska skäl att låta skadade träd från förra årets angrepp stå kvar 
i skyddade områden, eftersom död ved är önskvärt i många skyddade 
områden, men också för att många av dem skapar goda förutsättningar för 
barkborrarnas fiender, exempelvis rovflugor och vedflugor. Även 
insektsätande fåglar, till exempel hackspettar dras till angripna träd, se vidare 
SLU Artdabankens sammanställning av aktuell kunskap om granbarkborrens 
kända påverkan på biologisk mångfald och strukturer Granbarkborre och dess 
effekter på biologisk mångfald. Inte heller ur bekämpningssynpunkt finns 
något värde med att åtgärda dessa träd, eftersom de inte längre är tjänliga som 
yngelmaterial. 
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Det finns ingen enkel universallösning som fungerar i alla situationer utan en 
noggrann avvägning måste ske inför varje åtgärd i varje enskilt område.  
 
Generellt gäller att för att åtgärderna ska vara effektiva behöver de utföras i 
rätt tid och ofta återkommande. Det innebär under svärmningsperioden, det 
vill säga från slutet av april till augusti – september, och i anslutning till 
konstaterad svärmning samt tidpunkt för angrepp i respektive gran. 
Förutsättningarna för att lyckas, såväl med den enskilda åtgärden som med de 
samlade åtgärderna, förbättras med god planering och bra 
inventeringsunderlag. 
      

1. Granbarkborreläget inför 2022 
Stora granbarkborreskador väntas även i år, men om de blir större eller lägre 
än närmast föregående år beror framför allt på om våren och kommande 
sommar blir varm och torr eller sval och nederbördsrik.1 Situationen våren 
2022 är att vi har en historiskt stor barkborrepopulation inom 
bekämpningsområdet och att trädens motståndskraft kan vara nedsatt till följd 
av förra årets förhållandevis varma sommar och lokalt låga grundvattennivåer 
i små grundvattenmagasin.  
 
Bakgrunden till de höga populationerna är den extremt torra och varma 
sommaren 2018, då särskilt det sydsvenska skogslandskapet hade mycket 
torkstressade granar, som drabbades av omfattande angrepp av granbarkborre. 
Detta ledde i sin tur till rekordstora barkborrepopulationer 2019, 2020 och 
2021. För 2018 bedöms närmare fyra miljoner m3sk ha skadats, under 2019 
sju miljoner och under 2020 respektive 2021 omkring åtta miljoner per år.  
 

2. Granbarkborrens ekologi 

2.1.  Granbarkborreangrepp i vital skog 
I Sverige svärmar granbarkborren från slutet av april och fram till augusti – 
september. Svärmningen är väderberoende, och sker vid temperaturer över 
18°C. Skogsstyrelsens svärmningsövervakning ger användbar information om 
hur svärmningen fortlöper under året. 
 
Ett barkborreangrepp börjar med att en eller flera granbarkborrehanar 
upptäcker att en viss gran kan vara lämplig att angripa och borrar in sig under 
barken på den. När levande vävnad i barken skadas börjar granen pumpa ut 
kåda till skadestället. Terpener i kådan tas upp av granbarkborrehanen som 
med dessa terpener som utgångspunkt producerar aggregationsferomon. 
Feromonet lockar till sig fler hanar som borrar sig in i samma gran och alla 
producerar feromon med utgångspunkt från kådan. Ju vitalare granen är, desto 
mer kåda produceras och desto mer feromon produceras av barkborrarna som 
lockar till sig ytterligare hanar. 

 
1 Scenarier för hur stora volymer skog som granbarkborren kan komma att döda sommaren 
2022 (slu.se) 
 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/ekol/rapporter/scenarier_volymer_skog_granbarkborren_doda_-2022.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/ekol/rapporter/scenarier_volymer_skog_granbarkborren_doda_-2022.pdf
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Feromonet lockar även till sig granbarkborrehonor, som utgår från hanens 
parningskammare och gnager ut modergångar, där de lägger sina ägg, uppåt 
och neråt från den. Normalt handlar det om två till tre honor per 
parningskammare. Honorna skickar också ut ett eget feromon, som signalerar 
att trädet är ”fullsatt”. Om trädet är vitalt och producerar mycket kåda kan 
hanarnas aggregationsferomon dock bli så starkt att det maskerar honornas 
feromonsignal om att trädet är fullsatt. Det gör att många granbarkborrar 
lockas till trädet. Då blir det tätt mellan parningskammarna och därmed också 
mellan modergångarna. Utrymmet för varje larv blir då väldigt litet och 
endast ett fåtal av de tidigast lagda äggen utvecklas till färdiga skalbaggar, 
Resten svälter ihjäl och förökningsframgången blir måttlig.  
 

2.2. Granbarkborreangrepp vid stormskador 
I samband med storm uppkommer ofta rått barrvirke i större eller mindre 
omfattning. Detta virke fyller en funktion för biologisk mångfald, då död ved 
är en bristvara och en viktig livsmiljö för många rödlistade arter, men det 
utgör även yngelmaterial för skadliga insekter. Generellt angriper 
barkborrarna i första hand liggande färska vindfällen efter en stormfällning 
även om också stående träd invid luckan ofta angrips, särskilt under 
huvudsvärmningen. När dessa är uttjänta som yngelmaterial angrips 
omgivande stående träd, i första hand närbelägna och försvagade sådana. 
Detta innebär att det i många fall går att förutse någorlunda väl var nästa års 
angrepp kommer att ske, om det är en stormskada.  
 
Vid större stormluckor kommer angreppen att ske med en liknande dynamik. 
Den stora tillgången på färska vindfällen kommer att skapa förutsättningar för 
att väldigt många barkborrar ska angripa angränsande träd vid nästkommande 
svärmning.  
 
Träd som fallit i stormen men som fortsatt har rotkontakt kan fortsätta vara 
tillgängligt som yngelmaterial under längre tid, eftersom trädet kan fortsätta 
att leva så länge rötterna kan ta upp vatten och näring från marken. Vid 
bedömning av om ännu inte angripet virke är lämpligt som yngelmaterial kan 
innerbarken undersökas. Om innerbarken är vit innebär det normalt att trädet 
är tillgängligt som yngelmaterial. Om innerbarken däremot har blivit brun är 
virket inte längre tillgängligt som yngelmaterial. Virke som angreps 
föregående år är normalt sett inte begärligt/intressant för granbarkborrarna. 
  

2.3. Granbarkborreangrepp vid torkstress  
För mindre vitala, torkstressade granar, blir situationen annorlunda mot i vital 
skog. Sådana granar skickar ut förhållandevis lite kåda, hanarna producerar en 
mindre mängd feromon och lockar inte till sig lika många andra barkborrar. 
Det gör att honornas feromonsignal som signalerar att trädet är fullsatt blir 
starkare och maskerar hanarnas signal. Resultatet av detta blir att varje enskilt 
träd får färre granbarkborreangrepp, med större avstånd mellan både 
parningskamrar och modergångar. Detta möjliggör för fler larver att utvecklas 
färdigt i en torkstressad gran än i ett vitalt träd.  
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Dessa särskilda förhållanden gör det svårt att få till effektiva 
bekämpningsåtgärder i situationer då större delen av landskapets granar är 
torkstressade, eftersom det då är betydligt svårare att förutse var angrepp 
kommer att uppstå. 
  

2.4.  Säsongsvariationer påverkar var i beståndet angreppen sker 
En vanlig observation är att vårens angrepp sker framförallt i solexponerade 
skogsbryn där det snabbt blir varmt och gynnsamt för granbarkborren, men 
innan värmen nått djupare ner i marken. Kalla rötter och varma barr medför 
oavsett tidigare vädersituation en fysiologisk torkstress och på våren är därför 
risken för granbarkborre högst i kanten av ett bestånd.  
 
På sommaren är träden inne i ett bestånd mer torkstressade än de i 
ytterkanterna. Träden i ytterkanten har då tillgång till vatten från marken 
utanför beståndet, men träden inne i skogen (utom de som gränsar till 
stickvägar och äldre gläntor) har bara några få kvadratmeter var att hämta 
vatten från och konkurrerar dessutom hårt med varandra. Detta innebär att 
under sommaren är risken för granbarkborreangrepp som störst inne i 
bestånden, eftersom träden då är mera torkstressade där än i kanterna. 
 

3. Bekämpningsåtgärder – vilka regler gäller i skogar med 
höga naturvärden? 

Ansvaret för om åtgärder ska eller kan genomföras i områden med höga 
naturvärden skiljer sig åt beroende på om området är formellt skyddat eller 
inte. Det är även skillnader mellan de olika formella skyddsformerna, bland 
annat i ärendegång och vem som ansvarar för att genomföra åtgärder. Även 
om flera saker skiljer sig åt så har de områden som skyddats långsiktigt, 
formellt eller frivilligt, det gemensamt att de har undantagits från skogsbruk 
och att deras förvaltning behöver ske utifrån ett naturvårdande syfte. 
 
Rättsutvecklingen gällande tillämpningen av artskyddsbestämmelserna 
innebär skärpta krav för verksamhetsutövare att ha kunskap om 
artförekomster så att hänsyn kan tas till dessa. För att möta det ökade 
kunskapskrav som följer av rättsutvecklingen behöver verksamhetsutövaren 
bedöma risken för att fridlysta arter kan komma att påverkas på ett förbjudet 
sätt och anpassa nivån på kunskapsinhämtning samt utförandet av 
skötselåtgärden efter detta.   
 
Nedan ges en kortfattad sammanfattning av ansvar respektive bestämmelser 
för biotopskyddsområden, för områden som omfattas av naturvårdsavtal, 
naturreservat samt för områden som har höga naturvärden utan ett formellt 
skydd. Det finns även hänvisningar till var man kan läsa mer kring vad som 
gäller. 
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3.1. Biotopskyddsområden  

Bestämmelserna i Skogsvårdslagen, till exempel §29 om 
skogsskyddsbestämmelser inklusive eventuella beslutade 
bekämpningsområden, gäller inte inom biotopskyddsområden. Däremot gäller 
att man enligt 7 kap. 11 § miljöbalken, inte får bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Eventuella bekämpningsåtgärder 
får således inte skada de naturvärden som skyddet avser att bevara.   
 
Skogsstyrelsen har också enligt 7 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken 
möjlighet att vidta åtgärder som behövs för att vårda ett biotopskyddsområde. 
Detta innebär att syftet med åtgärden behöver vara att förstärka eller bevara 
områdets naturvärden och biologiska mångfald. Det innebär att åtgärder som 
bekämpar granbarkborrar i biotopskyddet får utföras om åtgärden behövs för 
att vårda naturmiljön i biotopskyddsområdet. Exempelvis kan det handla om 
att barkborreangreppet behöver begränsas för att det hotar naturvärden knutna 
till gran i biotopskyddet eller för att bibehålla skugga och hög fuktighet i 
området. Däremot är det inte är tillåtet att besluta om eller utföra åtgärder som 
enbart syftar till att minska risken för att granbarkborrar sprider sig från det 
skyddade området till omgivande skog, och som inte vårdar naturmiljön i 
biotopskyddet. Skogsstyrelsen beslutar om de åtgärder som behövs för att 
vårda biotopskyddsområden, enligt myndighetens styrande och stödjande 
dokument.,  
 
Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får Skogsstyrelsen ge dispens från förbudet 
mot att skada naturmiljön. En sådan dispens ges efter prövning av det enskilda 
fallet och bara om det finns särskilda skäl och åtgärden är förenlig med syftet 
med skyddet. Bekämpningsåtgärder för granbarkborre utgör inte automatiskt 
ett särskilt skäl. Vad som utgör särskilda skäl framgår inte av lagtexten, utan 
omständigheterna måste alltid prövas i det enskilda fallet. 
  

3.2. Naturvårdsavtal 
Inom områden som omfattas av naturvårdsavtal avgör syftet med avtalet samt 
villkoren i avtalet vilka åtgärder som kan utföras. Det innebär att det som 
anges i det enskilda avtalet behöver tolkas för att avgöra vilka åtgärder som 
får utföras. Skogsstyrelsens föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen gäller inte 
skog inom område som omfattas av naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § 
jordabalken, om ett syfte med avtalet är att gynna förekomsten av död ved.  
Eftersom majoriteten av naturvårdsavtalen innehåller ett syfte om att gynna 
död ved gäller inte skogsvårdslagen, inklusive de särskilda reglerna i 
bekämpningsområden, i de flesta naturvårdsavtalen. Av avtalen framgår att 
samråd mellan avtalsparterna ska föregå åtgärder inom området. Åtgärder 
som vid samrådet inte bedöms strida mot avtalet får utföras. Dock behöver 
miljöbalkens krav tillgodoses.  
 
Åtgärder som bidrar till att nå syftet och som är förenligt med avtalets villkor, 
till exempel att begränsa angrepp av barkborre i områden med naturvärden 
knutna till gran, kan utföras. Dessa hanteras som skötselåtgärder för att 
utveckla eller bevara områdets naturvärden.  
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3.3. Naturreservat och nationalparker  

Länsstyrelserna ansvarar för de flesta naturreservaten och nationalparker. 
Varje naturreservat har ett områdesspecifikt syfte, med särskilda föreskrifter 
som beskriver vad som är tillåtet i området och en skötselplan som beskriver 
hur syftet ska uppnås. Normalt sett innebär föreskrifterna förbud mot 
skogsbruk, vilket gör att skogsvårdslagen inte gäller. I de få naturreservat där 
skogsbruk inte reglerats är det markägaren som ansvarar för att brukandet 
följer skogsvårdslagen. Om kommunen inrättat naturreservatet är kommunen 
ansvarig. Det är länsstyrelsen (eller i vissa fall kommunen) som beslutar om 
vilka åtgärder som är möjliga att genomföra i naturreservat och vilka 
dispenser som är möjliga att få. 
 

3.4. Natura 2000-områden 
Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsbruksåtgärder som kan påverka 
miljön i de Natura 2000-områden som inte omfattas av naturreservat med 
föreskrifter gällande skogsbruk, se vidare 4 §, 13§ samt bilagan 25 i 
områdesskyddsförordningen. Regelverket gäller även åtgärder utanför Natura 
2000-området, om åtgärderna kan komma att påverka arter eller miljön i 
området på ett betydande sätt. För övriga (icke skogliga) verksamheter och 
åtgärder i skogsmark och i andra landskapstyper är det oftast Länsstyrelsen 
som är tillsynsmyndighet. Det är även Länsstyrelsen som hanterar 
ansökningar om tillstånd för åtgärder, även skogliga, i eller utanför ett Natura 
2000-område, som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området.  
 
Vid bedömning av en planerad åtgärd i ett Natura 2000-område tas stöd i 
områdets bevarandeplan och stöd kan även sökas hos Länsstyrelsen. För vissa 
naturtyper, bland annat Västlig Taiga (9010) och Näringsrik granskog (9050), 
är Naturvårdsverkets ställningstagande i Gemensam text för vägledningar för 
de svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 (NV-04493-11) att 
insektsangrepp är en del av de naturliga processer som ingår i dessa områden. 
Detta ställningstagande ska vägas in i bedömningen tillsammans med 
omständigheterna i det enskilda området för om det är aktuellt med åtgärder 
för att begränsa barkborreangrepp i dessa naturtyper. 
 

3.5. Områden som har höga naturvärden 
För områden med höga naturvärden som inte omfattas av något formellt 
skydd enligt ovan gäller 29 § skogsvårdslagen. Skogsstyrelsens föreskrifter 
till skogsvårdslagen innebär att stormfällda träd eller träd med andra skador 
ska tas ut eller oskadliggöras om dessa överstiger fem skogskubikmeter inom 
en hektar. Följaktligen ska den volym rått barrvirke som överstiger den högsta 
tillåtna enligt föreskrifterna till 29 § skogsvårdslagen utforslas eller göras 
otjänlig som yngelmaterial. Skogsstyrelsen får medge undantag från 
bestämmelserna i Skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning. Inom 
bekämpningsområde mot granbarkborre gäller att av den ovan nämnda 
volymen fem skogskubikmeter rått barrvirke som får lämnas kvar inom ett 
hektar får högst tre skogskubikmeter vara granvirke. Dessutom får 
Skogsstyrelsen enligt 6 kap 20 § SKSFS 2020:1 i enskilda fall besluta att råa 
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granar som utsatts för barkborreangrepp ska avverkas och forslas ut. I 
föreskrifterna kallas denna metod för sök- och plockmetoden.  
 
Miljöbalken gäller parallellt med skogsvårdslagen. Enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken föreligger en samrådsplikt med Skogsstyrelsen om 
skogsbruksåtgärder planeras genomföras som väsentligen kan komma att 
ändra naturmiljön. Det innebär att bekämpningsåtgärder behöver stämmas av 
mot miljöbalken. Lämpligheten av en åtgärd ska således prövas i det enskilda 
fallet utifrån dess påverkan på naturmiljön i det berörda området. Med 
nuvarande mycket höga barkborrepopulationer är det viktigt att bedömningen 
av lämpligheten av en åtgärd prövas i det enskilda fallet. Vid omfattande 
skador ska myndigheten alltid överväga att fatta ett beslut om att de skadade 
träden ska avverkas och forslas ut.  
 
I områden där länsstyrelsen planerar ett formellt skydd kan särskilda 
omständigheter föreligga, som gör att skogsbruk kan behöva anpassas. Om 
Skogsstyrelsen får kännedom om en planerad åtgärd i ett sådant område bör 
Skogsstyrelsen kontakta länsstyrelsen innan Skogsstyrelsen fattar ett beslut 
om att skadade träd ska avverkas. 
 

4. Åtgärder för att begränsa barkborreangrepp i områden 
med höga naturvärden 

Genomförande av bekämpningsåtgärder mot granbarkborre måste bedömas 
från fall till fall utifrån förutsättningarna i det enskilda området, 
granbarkborrens biologi och beaktat det rådande läget med exceptionellt stora 
barkborrepopulationer. Generellt gäller dock att för att åtgärderna ska vara 
effektiva behöver de utföras i rätt tid, vilket innebär under 
svärmningsperioden, dvs från slutet av april till augusti-september. 
Åtgärdande av träd som angripits under föregående säsong är inte en 
bekämpningsåtgärd, eftersom de flesta barkborrar redan lämnat de träden.2 
 
Med utgångspunkt i granbarkborrens ekologi är det viktigt att 
bekämpningsåtgärder genomförs vid en tidpunkt då granbarkborren är i 
träden. Effektivaste åtgärderna görs tidigt under angreppet, medan 
föräldradjuren fortfarande är kvar i trädet, eftersom man då bekämpar både 
dem och avkomman. Om uttag av angripen gran inte är aktuellt behöver 
barken fräsas för att bekämpa vuxna granbarkborrar (föräldradjuren eller 
avkomman när den kläckts) så att de dödas mekaniskt. Detta gäller även 
puppor i tjock bark, när de ligger inne barken. För att bekämpa larver och 
puppor som syns när man lyfter på en barkflaga räcker det att barka, eftersom 
de dör av uttorkning.  
 
Åtgärder med naturvårdande syfte som innebär att gran dödas men blir kvar i 
skogen, till exempel ringbarkning, ska inte utföras i landskapsavsnitt där 
granbarkborrebegärlig gran dominerar så länge granbarkborrepopulationerna 
är mycket stora i bekämpningsområdet. Detta för att inte öka tillgången på 
yngelsubstrat för granbarkborre givet den rådande situationen. 

 
2 Skogsstyrelsens ställningstagande Sök och plock vinter 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/skogsskador/granbarkborre/skogsstyrelsens-stallningstagande-sok-och-plock-vinter.pdf
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En utförligare sammanställning av olika metoder för att bekämpa 
granbarkborre, inklusive metoder utanför områden med höga naturvärden 
finns på Skogsstyrelsens websida; Skogsstyrelsen - Bekämpning av 
granbarkborre  
   

4.1. Sök och åtgärda  
I produktionsskogen rekommenderas ofta den metod som i Skogsstyrelsens 
föreskrifter till skogsvårdslagen kallas ”sök och plock” som en användbar 
metod för att begränsa barkborrepopulationen förutsatt att den genomförs 
under perioden maj tom augusti. I skogar med höga naturvärden är uttag av 
död ved sällan lämpligt och dessutom ofta förbjudet. Istället kan nyligen 
angripna träd, samt barrträd som skadats av storm- eller snöbrott, sökas upp 
och åtgärdas på plats genom kapning/fällning och barkning eller fräsning, 
förutsatt att åtgärden inte medför skada på naturmiljön. En avvägning mellan 
nyttan med bekämpningsåtgärden och påverkan på naturmiljön behöver göras 
i varje enskilt fall. 
 
För att åtgärden ska vara effektiv måste nyligen angripna granar sökas upp, 
fällas och fräsas eller barkas (se text under ”4. Åtgärder…” ovan om 
utgångspunkten i granbarkborrens ekologi), ofta flera gånger under säsongen. 
Barkning eller fräsning görs över hela mantelytan över 10 cm i diameter, 
alltså även på undersidan. I de fall skördare används genom att köra 
aggregaten fram och tillbaka några gånger kan kvistknivarnas vinklar och 
tryck behöva anpassas för att åtgärden ska bli effektiv. Att randbarka är inte 
tillräckligt effektivt. 
 
Området bör återbesökas med fyra till fem veckors intervall ibland oftare så 
länge svärmning pågår, för att avgöra om ytterligare träd behöver åtgärdas. 
Metoden att söka upp och åtgärda pågående angrepp är möjlig under 
förutsättning att de kvarvarande träden inte är allt för torkstressade. Vid 
torkstress kan fällningen av angripna träd riskera att trigga igång ytterligare 
angrepp i intill stående träd eftersom dessa blir mer utsatta för mer ljus och 
värme. 
 

4.2. Feromonfällor och fångstvirke 
Feromonfällor och fångstvirke kan användas av markägare som ett 
komplement eller alternativ till metoden Sök och åtgärda, för att bekämpa 
granbarkborre i områden med höga naturvärden. 
 
Skogsstyrelsen beslutade 2021 att inte längre använda feromonfällor för att 
bekämpa granbarkborre i eller intill de formellt skyddade områden 
myndigheten har förvaltningsansvar för. Detta utifrån resultaten av en nyligen 
presenterad forskningsstudie3 som visar på en tveksam effekt av fällorna. 
 
Skogsstyrelsen bedömer att risken med fångstvirke är för stor för att 
myndigheten ska använda sig av sådana i arbetet. Risken för att uttransporten 
eller oskadliggörandet av virket inte kan säkerställas i tid är för stor. 

 
3 Arbetsrapport-1078-2021.pdf (skogforsk.se) 

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/
https://www.skogforsk.se/cd_20210419092300/contentassets/252b792162df4bbe860a46c1f51275ba/arbetsrapport-1078-2021.pdf
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