Uppsala 2011-05-04
Professor Martin Schroeder
Institutionen för Ekologi, SLU

Undersökning av barkborredödade träd i i Västernorrlands och
Jämtlands län våren 2011

Gran angripen av större dubbelögad bastborre. Det är typiskt för arten att den bruna
innerbarken sitter kvar där hackspetten varit på jakt efter övervintrande larverna. Foto: Martin
Schroeder
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Bakgrund
Under det senaste året har skador orsakade av barkborrar i norra Sverige rönt stor
uppmärksamhet. Det saknas uppskattningar av skadornas storlek (dvs. volymen dödad skog)
och deras tidsmässiga förlopp (dvs. när utbrottet statade och hur mkt skog som dödats varje
år). Men skadade bestånd rapporteras nu från ett vidsträckt område inkluderande
Västernorrlands och Jämtlands län. Redan 2008 verkar en del träd ha dödats i åtminstone
Medelpad. Under 2009 och 2010 har många angripna bestånd upptäckts. Under 2011 har
området utlysts som bekämpningsområde av Skogsstyrelsen. För att få bättre kunskap om
utbrottet har SLU, tillsammans med SCA, under vårvintern 2011 genomfört en undersökning
av ett antal dödade träd i skadeområdet.
Syfte
Undersökningens syfte var att klarlägga: (1) om andra barkborrar än granbarkborren är
inblandade i utbrottet, (2) hur bra granbarkborren lyckats med sin förökning under 2010 och
(3) i vilken utsträckning granbarkborren övervintrar under barken på de dödade träden.
Kunskap om vilka arter av barkborrar som är inblandade i angreppen är viktiga för förståelsen
av vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom utbrottet och också för vilka motåtgärder som
kan vara relevanta. Granbarkborrens förökningsframgång är en viktig pusselbit om man vill
göra en prognos över risken för skador under den kommande sommaren. Information om
andelen av granbarkborrarna som övervintrar under barken på de dödade träden är helt
avgörande om man vill bedöma vilken bekämpningseffekt vinteravverkning av dödade träd
har.
Utförande
Provtagning från träd dödade av barkborrar utfördes från den 22 februari till den 29 mars
2011 på SCA´s marker i Västernorrlands och Jämtlands län. Tretton avverkningsmogna
granbestånd med dokumenterade angrepp av insekter valdes ut för provtagning (Figur 1 och
Tabell 1). Tolv av platserna låg inom bekämpningsområdet. Den trettonde låg utanför, men
uppvisade samma skadebild som de övriga. Merparten av bestånden innehöll större grupper
angripna granar (>20 träd) eller hade en hög andel dödade träd i bestånden. Angreppsgraden
varierade dock från ett fåtal angripna träd (grupp med <5 granar) i annars relativt friska
bestånd till mer omfattande skador i andra bestånd (flera stora grupper eller hög andel
skadade granar). Skadebilden i dessa bestånd kan i stort sägas vara typiska för de angrepp
som dokumenterats i de helikopterinventeringar av nyskadad skog som utförts av SCA under
våren och hösten 2010.
Totalt togs prover från 63 träd fördelade över de 13 bestånden. I varje bestånd togs prover
från 1 – 7 träd (medeltal 4,8 träd per bestånd). Vi försökte att bara välja träd som dödats under
föregående år (dvs. 2010). Medeldiametern i brösthöjd (1,3 m över marken) för de 63 träden
var 25,7 cm (varierade från 19 – 38 cm) och den genomsnittliga mantelytan som hade bark
kvar var 72 % (varierade från 0 – 100 %). Resten av barken hade hackats bort av hackspettar.
Tre av de 63 träden saknade nästan helt bark och ingår därför inte i analyserna. De utvalda
träden fälldes och därefter sågades från varje träd en 50 cm lång stamsektion loss från 4
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meters höjd, dvs. samma provtagningshöjd som vi använt i liknade undersökningar utförda
efter stormen Gudrun i södra Sverige. Om barken där var borthackad flyttades
provtagningsstället nedåt eller uppåt längs stammen så att det hamnade så nära som möjligt 4
meters positionen. När vi efter den första provtagningsomgången upptäckte att det förutom
granbarkborre också var mycket angrepp av dubbelögad bastborre tog vi på många träd också
en andra stamsektion ungefär mitt på stammarna, eftersom denna art kan ha en annan
fördelning läng stammen än granbarkborre. Dessutom togs i vissa fall även en sektion från
toppen. Stamsektionerna forslades till SLU i Uppsala där vi från varje sektion tog loss ett
barkprov med storleken 45 x 15 cm (utom för de allra klenaste topparna för vilka vi bara
registrerade vilka arter som förekom). För varje barkprov registrerades vilka olika arter av
barkborrar som koloniserat barkprovet och om det fanns levande individer kvar.
För granbarkborre dokumenterades dessutom följande variabler för varje barkprov:
(1) Antalet modergångar av granbarkborre vilka sedan räknas upp till angreppstäthet per
m2 bark. Varje modergång motsvarar en barkborrehona.
(2) Antalet levande granbarkborrar och antalet kläckhål av granbarkborre. Summan av
dessa motsvara produktionen av nya granbarkborrar. Eftersom könskvoten är 1:1 fås
antalet producerade barkborredöttrar genom att det totala antalet producerade
barkborrar divideras med två. Om antalet producerade barkborredöttrar divideras med
antalet modergångar (dvs. antalet barkborrehonor) fås förökningsframgången uttryckt
som antalet döttrar per hona. Förökningsframgången är ett mått på hur antalet
barkborrar förändras från en generation till nästa (dock ingår förstås inte dödlighet
under den kommande vintern och under svärmningen 2011). Jag har antagit att en
barkborre har kläckts ur varje kläckhål vilket i vissa fall kan vara en underskattning.
(3) Andelen granbarkborrar som övervintrar under barken beräknas genom att dividera
antalet levande barkborrar i barken på hösten med summan av levande barkborrar och
kläckhål (det antogs att en barkborre kläckts per kläckhål). I denna analys
inkluderades bara barkprov från vilka minst 5 barkborrar producerats (N = 37).
(4) Fiender till granbarkborre.
I analyserna för granbarkborrens angreppstäthet och förökningsframgång inkluderades data
från stamsektionerna från 4 meters höjd och från stamsektionerna från mittersta delen av
stammen men inte toppdelarna eller stamsektioner med en diameter understigande 10 cm (där
är barken i allmänhet är för tunn för att kunna utnyttjas av granbarkborren).
Av 68 prov med granbarkborre var dubbeltandad barkborre den dominerande arten i 7. Dessa
uteslöts från de vidare analyserna för granbarkborre. För tre av proverna saknades bark helt
som ett resultat av hackspetthack (modergångarna räknade på vedytan). Dessa togs inte heller
med i analyserna eftersom de inte går att få fram data på förökningsframgång för dessa.
Angreppstätheten av granbarkborre för dessa tre prover låg nära medeltalet för de övriga.
På vintern är det i fält ibland svårt att med absolut säkerhet avgöra om ett dödat träd verkligen
är angripet det senaste året eller om angreppet är äldre. I våra analyser av barkprover har vi
klassat alla träd där vi hittat levande granbarkborrar, fiender till barkborrar, andra
barkborrearter (förutom dvärgborrar) eller träd som vid provtagningstillfället fortfarande hade
delvis grön krona som angripna under 2010. Av 52 träd uppfyllde alla utom 12 ovanstående
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kriterier för att med säkerhet kunna klassas som angripna under förra året. Endast ett träd
kunde med säkerhet klassas som angripet tidigare (dvs. 2009 eller äldre) eftersom barken var
mycket torr. Resterande 11 träd har behandlats som om de blev angripna 2010 vilket är det
troligaste med tanke på trädens allmänna utseende. Sammantaget innebär detta att analyserna
för granbarkborre innefattade 58 barkprov från 51 träd.

Resultat och diskussion
Vilka arter av barkborrar som förekom
Fyra olika arter av barkborrar påträffades: granbarkborre (Ips typographus), större dubbelögad
bastborre (Polygraphus poligraphus) (fortsättningsvis benämnd dubbelögad bastborre),
dubbeltandad barkborre (Ips duplicatus) och sextandad barkborrre (Pityogenes
chalcographus). Dessutom förekom dvärgborrar (Crypturgus sp.) i många av barkproven men
de redovisas inte i det följande eftersom de koloniserar träden först efter att de blivit angripna
av andra arter av barkborrar och därför inte spelar någon roll i dödandet av träden.

Hur stor andel av bestånden var angripna av de olika arterna
Av de 13 undersökta bestånden förekom granbarkborre i samtliga, dubbelögad bastborre i 12
(saknades bara i det bestånd där bara ett träd provtogs), dubbeltandad barkborre i 7 och
sextandad barkborre i 6. Om fler träd hade provtagits i varje bestånd är det sannolikt att alla
de fyra barkborrearterna hade påträffats i de flesta bestånden. Det finns alltså inget som tyder
på att artsammansättningen av barkborrar skulle skilja sig åt mellan olika delar av
utbrottsområdet.

Hur stor andel av träden var angripna av de olika arterna
Av de 60 undersökta träd med bark kvar var 88 % angripna av granbarkborre, 78 % av
dubbelögad bastborre, 32 % av dubbeltandad barkborre och 23 % av sextandad barkborre. För
dubbeltandad barkborre är siffran säkerligen en underskattning eftersom stamsektioner från
mellersta och toppdelen, där arten är vanligast (se nedan), inte togs på alla träd. Om man
begränsar jämförelsen till de nedersta och mellersta stamsektionerna (dvs. de delar av
stammen som granbarkborren framförallt utnyttjar) var 88 % av träden angripna av
granbarkborre, 73 % av dubbelögad bastborre, 18 % av dubbeltandad barkborre och 17 % av
sextandad barkborre. Granbarkborre och dubbelögad bastborre förekom som enda
barkborreart i 6 träd vardera medan sextandad barkborre och dubbeltandad barkborre alltid
förekom tillsammans med granbarkborre och ibland också tillsammans med dubbelögad
bastborre. I 5 av träden med dubbeltandad barkborre dominerade den över granbarkborre.
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Resultaten visar tydligt att inte bara granbarkborre är inblandad i utbrottet i norra Sverige.
Även dubbelögad bastborre förekom i de flesta och dubbeltandad barkborre i minst en
tredjedel av de undersökta träden. Mer utbredda skador av dubbelögad bastborre brukar
förknippas med varma torra somrar som sänker trädens motståndskraft. Att arten var så
vanligt förekommande, och dessutom ensam påträffades i 10 % av träden, talar därför för att
de angripna trädens motståndskraft inte varit den bästa under 2010. Den dubbeltandade
barkborren har vi inte så stor erfarenhet av i Norden där den anses vara en följeart till
granbarkborre och då framförallt angripa de tunnbarkigare delarna av granbarkborreangripna
träd som inte granbarkborre klarar av att utnyttja (dubbeltandad barkborre är mindre än
granbarkborre och kan därför utnyttja tunnare bark). Men i Östeuropa är den rapporterad som
en viktig skadegörare. Gemensamt för både den dubbelögade bastborren och den
dubbeltandade barkborren är att de nästan uteslutande angriper stående träd. Det innebär att
en ökad förekomst av angrepp av dessa arter inte kan hänföras till att vindfällen lämnats kvar i
större utsträckning i skogen.

Hur fördelade sig de olika arterna i höjdled längs stammarna
I tabell 2 redovisas hur de olika arterna fördelade sig mellan barkprover från olika höjder
längs trädstammarna. Granbarkborre var vanligt förekommande i de nedre och mellersta
stamsektionerna men betydligt mer ovanlig i topparna. Dubbelögad bastborre var vanligast i
de nedersta stamsektionerna och avtog sedan upp mot toppdelarna. Dubbeltandad barkborre
uppvisade ett motsatt mönster i och med att den var ovanlig i de nedre stamsektionerna och
ökade upp mot toppdelarna. Sextandad barkborre var lite ovanligare i de nedersta
stamsektionerna än i de mellersta och toppsektionerna.
Det är ett oväntat resultat att dubbelögad bastborre är så vanlig på de lägre delarna av
trädstammarna. Annars brukar man säga att den framförallt uppträder i toppen av träd dödade
av granbarkborre. Dessutom förekom den ofta i samma barkprov som granbarkborre vilket är
förvånande med tanke på att den dubbelögade bastborrens flygperiod anses infalla sent på
sommaren (juli – augusti) när en stor del av granbarkborrens flygperiod redan är avklarad. Det
skall dock påpekas att det inte finns särskilt mycket data över den dubbelögade bastborrens
flygperiod från Norden. Från barkproverna kan man heller inte avgöra i vilken ordningsfölj de
olika arterna koloniserat barken. Resultaten för den dubbeltandade barkborren är det
förväntade, dvs. att den är vanligare högre upp på trädstammarna.

Granbarkborrens angreppstäthet och förökning
Angreppstäthet
Granbarkborrens genomsnittliga angreppstäthet (för angripna prov) var 390 modergångar per
m2 bark (medelfel 30 modergångar per m2). Detta är en normal angreppstäthet för angrepp på
stående träd. Som jämförelse kan nämnas att medeltalet under 2010 för träd dödade av
granbarkborre i Kronobergs län var nästan exakt densamma.
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Förökningsframgång
Granbarkborrens genomsnittliga förökningsframgång var 0,46 nya döttrar per hona (medelfel
0,10 döttrar per hona). Detta är ett riktigt lågt värde, och betydligt lägre än i Kronobergs län
under 2010 där förökningsframgången låg på 0,96 (östra delarna) till 1,61 (västra delarna) nya
döttrar per hona. Från siffran 0,46 skall dessutom subtraheras de barkborrar som dör under
övervintringen vilket enligt tidigare undersökningar brukar vara ca 40 % för de som
övervintrar i marken. Å andra sidan är den uppskattade förökningsframgången i viss mån en
underskattning eftersom den inte tar hänsyn till att en del av föräldrardjuren kan ha producerat
en andra kull (en syskonkull) i andra träd. Hur stor denna andel är kan vi bara gissa men jag
har här antagit att dödligheten under vintern och barkborrarna producerade av syskonkullarna
tar ut varandra och i så fall landar man ändå på en ungefärlig förökningsframgång av 0,5 nya
döttrar per hona. Detta innebär att antalet granbarkborrar i vår kommer att vara lägre än vad
det var våren 2010 vilket kan innebära att färre träd kommer att dödas i år jämfört med förra
året.
Figur 2A visar sambandet mellan granbarkborrens angreppstäthet och förökningsframgång.
Det fanns en tendens till att granbarkborrens förökningsframgång var högre i barkprover som
inte också var angripna av dubbelögad bastborre (Figur 2 B och C). I prover utan dubbelögad
bastborre var granbarkborrens förökningsframgång 0,56 döttrar per hona (medelfel 0,15
döttrar per hona) medan motsvarande värde för prover med dubbelögad bastborre var 0,40
nya döttrar per hona (medelfel 0,14 döttrar per hona). Denna skillnad var dock inte statistiskt
signifikant (P = 0,45; t-test). Dock var granbarkborrens angreppstäthet nästan signifikant
högre (P = 0,07, t-test) i proverna utan dubbelögad bastborre (medeltal 459 modergångar per
m2 bark, medelfel 52) än i proverna med dubbelögad bastborre (medeltal 348 modergångar
per m2 bark, medelfel 35).

Produktion av granbarkborrar
I medeltal producerades det 255 nya granbarkborrar per m2 bark (medelfel 36 barkborrar per
m2 bark). Detta kan jämföras med motsvarande värde för Kronobergs län som var ca 3 till 5
ggr högre med 687 (östra delarna) till 1148 (västra delarna) producerade nya granbarkborrar
per m2 bark.
Produktionen var nästan signifikant högre (P = 0,07, t-test) i barkprover utan dubbelögad
bastborre (medeltal 339 barkborrar per m2 bark, medelfel 74) jämfört med i prover med
dubbelögad bastborre (medeltal 204 barkborrar per m2 bark, medelfel 35).

Andel granbarkborrar som övervintrar under barken på de dödade träden
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I medeltal var det 10 % (medelfel 4 %) av de producerade barkborrarna som fanns kvar under
barken vid provtagningen. Resterande 90 % lämnade träden redan förra hösten för att istället
övervintra i förnan runt stambasen av de angripna träden. I absoluta tal var det i medeltal
endast 37 levande granbarkborrar per m2 bark (medelfel 15 levande barkborrar per m2) som
satt kvar i träden. Att bara en mindre andel av granbarkborrarna övervintrar under barken i
norra Sverige överensstämmer med den gängse uppfattningen men det finns få tidigare data
över detta. Detta innebär förstås att endast en liten andel av granbarkborrarna följer med
vinteravverkade träd ut ur skogen.

Fiender till barkborrar
Bland barkborrefiender under barken var larver till rovlevande flugor (av släktet Medetera
som lever av barkborrars utvecklingsstadier) vanligast med en täthet av i medeltal 135 larver
per m2 bark. Detta är något lägre än motsvarande resultat för Kronobergs län som låg på i
medeltal 183 larver per m2 bark under 2010. Dessutom påträffades larver av parasitsteklar
med en genomsnittlig täthet av 57 larver per m2 bark. Motsvarande värde för Kronobergs län
under 2010 var 128 larver per m2 bark.

Slutsatser









Förutom granbarkborre var många av träden också angripna av dubbelögad bastborre.
Detta indikerar att de angripna trädens motståndskraft inte varit den bästa.
Granbarkborrens förökningsframgång var låg. Om undersökningens resultat är
representativa för utbrottet i stort så indikerar detta att antalet granbarkborrar våren
2011 kommer att vara lägre än vad det var våren 2010.
Få granbarkborrar övervintrar under barken i de stående dödade träden. Detta,
tillsammans med det faktum att granbarkborrarnas fiender i stor utsträckning
övervintrar under barken, betyder att höst- och vinteravverkning av
granbarkborredödade träd inte kan rekommenderas ur ett rent bekämpningsperspektiv.
Hur utbrottet kommer att utvecklas under de kommande åren beror till stor del på
trädens motståndskraft och därmed också på vädret. Granbarkborrens låga
förökningsframgång talar för att utbrottet kommer att minska i intensitet i år. Men om
det skulle bli en varm och torr sommar kan skadorna komma att ligga kvar på samma
nivå eller kanske till och med att öka i omfattning.
Det är därför viktigt att fortsättningsvis dokumentera händelseförloppet både vad det
gäller barkborrarnas förökningsframgång och storleken på utbrottet (dvs. volymen
dödad skog och den geografiska utbredningen av skadorna). Utbrottet innebär också
intressanta möjligheter att dokumentera vilka typer av bestånd som drabbats hårdast.
Sådan information kommer att ha stor praktisk betydelse under resten av det nu
pågående utbrottet och under framtida utbrott.
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Stort tack till Helena Jonsson som analyserat alla barkproverna, till Dragos Cocos och
SCA´s personal som skötte provtagningen i fält, till Ola Kårén (SCA) för val av
bestånd att ta prover från och till SCA och SLU för finansiering av studien.
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Tabell 1. De 13 platser från vilka träd dödade av barkborrar provtogs och antalet provtagna
träd per plats. Koordinaterna är angivna som RT90. Samtliga bestånd utom bestånd 13 är
belägna inom Skogsstyrelsens bekämpningsområde. Beståndens geografiska belägenhet
redovisas på en kartbild i Figur 1.

Bestånd
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Område

X

Y

Billtjärn
Gransjön
Höglunda
Kolmon
Ljungå
Lågfors
Nor‐Moflo
Rigåse
Torringen
Ånge
Ärtrik
Överammer
Västvik

1592426
1536406
1504595
1565527
1526773
1570256
1547169
1503792
1563291
1485926
1545643
1508079
1499171

7016970
6913546
7001623
6990594
6959305
6952223
7041481
6923272
6894661
6927436
7022800
7013532
7113785
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Antal provtagna
granar
4
1
5
5
4
7
5
5
5
5
6
8
3

Tabell 2. Procent av barkproverna från de nedre, mellersta och toppdelarna av de provtagna
träden som var angripna av de olika arterna av barkborrar. Stamsektioner som saknade bark
eller var oangripna av barkborrar är inte inkluderade i analysen. Medeldiametern var 23 cm
(12-35 cm) för de nedre, 16 cm (11-20 cm) för de mellersta och 8 cm (6-10 cm) för
toppdelarna.

Art
Nedre
N = 57

Koloniserade barkprov (%)
Mellersta
Toppar
N = 32
N = 26

Granbarkborre

88

72

23

Dubbelögad bastborre

65

53

46

Dubbeltandad barkborre

9

28

46

Sextandad barkborre

12

19

19
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Figur 1. Karta som visar Skogsstyrelsens nuvarande bekämpningsområde (det klart färgade
området, bekämpningsområdet kommer förmodligen under våren att utökas västerut) och
SCA´s skogsinnehav (grön färg). Tolv av de 13 undersökta bestånden är belägna inom
bekämpningsområdet. Antal provtagna träd per bestånd är redovisade i Tabell 1.
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Figur 2. Figurerna visar sambandet mellan granbarkborrens angreppstäthet (modergångar per
m2 bark) och dess förökningsframgång (nya döttrar per hona). Figur (A) visar sambandet för
alla barkproverna, (B) visar sambandet för de barkprover som förutom granbarkborre också
var angripna av dubbelögad bastborre och (C) visar sambandet för de barkprover som var
angripna av granbarkborre men inte av dubbelögad bastborre. Varje punkt motsvarar ett
barkprov.
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