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beslutade den 15 februari 2017.
Sakord: Skogsvård
Skogsstyrelsen föreskriver med stöd av 29 § skogsvårdsförordningen
(1993:1096), i fråga om Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS
2011:7) till skogsvårdslagen, att 6 kap. 15 § ska ha följande lydelse.
Dessutom beslutar Skogsstyrelsen att de allmänna råden till 6 kap. 13 § ska ha
följande lydelse.
6 kap. Åtgärder mot skadliga insekter
Allmänna råd till 6 kap. 13 § 1
Rått barrvirke kan behandlas så att det inte kan tjäna som yngelmaterial för
skadliga insekter eller så att någon ny insektsgeneration inte kan lämna virket
t.ex. genom att:
• Rått barrvirke avbarkas helt medan det ännu finns vita yngelstadier
(larver eller puppor) av barkborrar under barken.
• Rått barrvirke avbarkas eller att barken trycks sönder mekaniskt senast i
samband med de skadliga insekternas svärmning så att minst 80 % av
barkytan inte längre är duglig som yngelsubstrat för de skadliga
insekterna.
• De tre översta lagren i en välta med rått barrvirke av gran täcks med
överdrag eller en välta med rått barrvirke av tall täcks helt. Täckningen
bör göras före de skadliga insekternas svärmning för att nå önskad effekt.
Täckning kan ske med sådant virke eller avverkningsrester som inte är
tjänligt som yngelmaterial för de skadliga insekterna.
• De tre översta lagren i en välta med rått barrvirke av gran, som lagts i
vältan före de skadliga insekternas svärmning, transporteras till
skogsindustri eller terminal efter svärmningen men senast det datum då
lagringsförbud inträder, eller behandlas på ett sätt som förhindrar
kläckningen av en ny generation skadliga insekter. Exempel på sådan
behandling kan vara flisning eller barkning.
• Rått barrvirke med skadliga insekter flisas. Detta utförs före det datum då
lagringsförbud inträder och är särskilt lämpligt vid lagring av rått
barrvirke som avses att lagras torrt.
• Rått barrvirke bevattnas. Rått barrvirke av tall bör bevattnas minst två
veckor och rått barrvirke av gran minst fyra veckor före de tidpunkter då
lagringsförbud inträder för obehandlat barrvirke. Bevattningen bör pågå i
minst åtta veckor och omfatta minst 50 mm vatten per dygn.
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Ändringen innebär bl.a. att orden ”med papper eller” tas bort ur den tredje punktsatsen ovanifrån.
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•

Rått barrvirke behandlas med insekticider senast i samband med
insekternas svärmning. Sådan behandling bör ske endast om ingen av de
ovan angivna skogsskyddsåtgärderna kan vidtas.

15 § 2 Åtgärder ska, enligt vad som anges nedan, vidtas för bekämpning av
granbarkborre inom
• Gävleborgs län: Nordanstigs, Hudiksvalls, Ljusdals, Bollnäs, Ovanåkers
och Söderhamns kommuner,
• Västernorrlands län: Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå
och Ånge kommuner,
• Jämtlands län: Östersunds kommun, Bräcke och Ragunda kommuner, de
delar av Bergs och Härjedalens kommuner som ligger öster om väg E 45,
Ströms, Alanäs, Gåxsjö, Hammerdals, Fjällsjö, Bodums och Tåsjö
församlingar inom Strömsunds kommun.

Denna författning 3 träder i kraft den 1 april 2017.

HERMAN SUNDQVIST

Hasse Bengtsson
(Regionledning Syd)
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Ändringen innebär att de sju översta punktsatserna tas bort.
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