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Vägledning om granbarkborrar och förvaltning av skyddade områden 

 

Med anledning av de stora angreppen av granbarkborre som uppkommit efter 

sommarens torka vill Naturvårdsverket påminna om och förtydliga den 

vägledning vi gett om hanteringen av granbarkborrar i och kring skyddade 

naturområden. Vi har också nyligen lagt en nyhet på vår hemsida ang detta: 

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hur-stort-ar-

problemet-med-granbarkborrar-fran-naturreservat--/ 

  

Naturvårdsverket har allt sedan Gudruns framfart 2005 haft en tydlig 

handlingslinje för hanteringen. Denna finns dock inte nedtecknad i samlad form. 

Vi har därför sammanfattat vår vägledning nedan tillsammans med 

kompletterande information om det läge som uppkommit efter sommarens torka. 

Under 2019 planerar vi att inarbeta detta i våra ordinarie vägledningar för skydd 

och förvaltning.  

 

1. Granbarkborre – en del av ekosystemet 

Utifrån ett skogsbiologiskt bevarandeperspektiv så är stormar och påverkan av 

insekter processer i naturliga ekosystem. Vad gäller just granbarkborrar som 

biotisk störningsprocess bör den betraktas som positiv i alla skogar som är 

avsatta för att bevara äldre barrskogsnaturtyper. I Natura 2000-områden ingår 

det som naturlig funktion i Västlig taiga (9010) samt Näringsrik granskog 

(9050). Vi har inte haft någon djupare diskussion om hur det skulle hanteras i ett 

skogsbete med gran (i 9070), vi har helt enkelt inte haft några aktuella fall om 

det. Men i betad skog behöver självklart betesvärdet och möjligheten till 

betesdrift vägas in vid bedömningen.  I vissa fall skulle angreppen kunna anses 

vara så omfattande att syftet med reservatet hotas och prioriterade 

bevarandevärden gå förlorade, t.ex. om en mindre kalkgranskog riskerar att helt 

slås ut av barkborre och trädkontinuiteten av betydelse för t.ex. marksvampar 

riskerar att brytas. Även på detta område har vi inte drivit några tydliga 

principdiskussioner, så om ni har liknande fall önskar vi få delta i 

diskussionerna. 

  

2. Beslut och skötselplaner 

Beslut och skötselplaner gäller även när det stormar och granbarkborrarnas 

angrepp är omfattande. Alla förskrifter gäller så klart också, och ev dispens från 

dessa ska bara ges om det inte skadar syftet (se vidare nedan under punkt 7). 

https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.naturvardsverket.se%2fNyheter%2doch%2dpressmeddelanden%2fHur%2dstort%2dar%2dproblemet%2dmed%2dgranbarkborrar%2dfran%2dnaturreservat%2d%2d%2f&umid=0d521c0f-9728-4cf1-9468-dc4c602e6700&auth=b4de4a6cad6f22d3454feaa71ad8e924e45dd93c-cac20b063c12fd3017bd7fe5e5d63dc30097eecf
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.naturvardsverket.se%2fNyheter%2doch%2dpressmeddelanden%2fHur%2dstort%2dar%2dproblemet%2dmed%2dgranbarkborrar%2dfran%2dnaturreservat%2d%2d%2f&umid=0d521c0f-9728-4cf1-9468-dc4c602e6700&auth=b4de4a6cad6f22d3454feaa71ad8e924e45dd93c-cac20b063c12fd3017bd7fe5e5d63dc30097eecf


NATURVÅRDSVERKET  2(5) 

 

 

 

 
 
 
 

Detta har gällt vid de större stormar som Gudrun och Per och har tillämpats av 

alla länsstyrelser.  

  

3. Skogsvårdslagen  

Relationen till Skogsvårdslagens (SvL) bestämmelser är ofta en aktuell fråga. I 

SvL §4 anges: 

  

§4. Bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter ska 

inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot 7 kap. 11 § andra stycket 

miljöbalken eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. 
  

Om skogsbruk regleras i skyddsbeslutet upphävs således Skogsvårdslagens 

bestämmelse och det finns ingen skyldighet att oskadliggöra yngelmaterial (så 

som SVL §29 föreskriver). Detta görs för att områden med höga biologiska 

värden ska kunna bevaras och förvaltas utifrån helt andra samhällsintressen 

(bevarande av natur) än omgivande områden (skogsbruk och vedråvara). Viktigt 

att komma ihåg är dock att de reservat där skogsbruk inte regleras med föreskrift 

enl 7 kap MB så gäller SVL regler. Var dock uppmärksam på om det är ett 

Natura 2000-område!  
  

4. Påverkan på och från den brukade skogen 

Att det är reservatens fel att det finns så mycket granbarkborrar är det något vi 

ofta får höra. Men det stämmer inte, i a f inte för skogslandskapet i sin helhet. 

Först och främst är orsakerna till problem med barkborrar (och andra insekter 

som kan ses som skadeinsekter i skogsbruket) att finna i det brukade landskapet. 

Mer naturlig skog verkar enligt forskning från SLU inte bidra till problem, utan 

snarare kunna vara ”i balans” då tillgången på predatorer på barkborrar är större. 

Detta gäller dock i normalfall och inte efter mer omfattande händelser lokalt 

eller regionalt. Hur det ligger till i varje aktuellt fall behöver därför bedömas 

utifrån situationen i omgivande landskap och förhållandena i det aktuella 

området. Erfarenheterna från Gudrun och Per är att de volymer av skog som 

skadats av granbarkborrar i närheten av naturreservat bara utgjorde ca 0,5% av 

den volym som skadats i landskapets som helhet. Så eventuella påståenden om 

att reservat hotar skogsbruket i sin helhet är felaktiga. Men vid större händelser 

kan enskilda markägare få en omfattande påverkan. Efter stormarna Gudrun och 

Per fick nästan 200 skogsägare skog skadad i närheten av naturreservat. Det är 

viktigt att kommunicera detta på rätt sätt och sedan rikta hanteringen till de som 

påverkas i stor omfattning. Läs gärna mer på Skogsstyrelsens hemsida om 

granbarkborrens roll i naturliga ekosystem och hur det skiljer sig från ett brukat 

landskap: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-

skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborrens-roll-i-skogens-

ekosystem/  

 

Den situation som uppkommit nu är ny jämfört med tidigare händelser, detta då 

det är den omfattande torkan som gett en påverkan på hela landskapet jämfört 

med tidigare händelser som kunnat kopplas till omfattande stormar. Gunnar 

Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen beskriver läget efter torkan på följande 

sätt:  

 

https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.skogsstyrelsen.se%2fbruka%2dskog%2fskogsskador%2finsekter%2fgranbarkborre%2fgranbarkborrens%2droll%2di%2dskogens%2dekosystem%2f&umid=0d521c0f-9728-4cf1-9468-dc4c602e6700&auth=b4de4a6cad6f22d3454feaa71ad8e924e45dd93c-264c721790d20c6d60bebdf87e6261581b38532c
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.skogsstyrelsen.se%2fbruka%2dskog%2fskogsskador%2finsekter%2fgranbarkborre%2fgranbarkborrens%2droll%2di%2dskogens%2dekosystem%2f&umid=0d521c0f-9728-4cf1-9468-dc4c602e6700&auth=b4de4a6cad6f22d3454feaa71ad8e924e45dd93c-264c721790d20c6d60bebdf87e6261581b38532c
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.skogsstyrelsen.se%2fbruka%2dskog%2fskogsskador%2finsekter%2fgranbarkborre%2fgranbarkborrens%2droll%2di%2dskogens%2dekosystem%2f&umid=0d521c0f-9728-4cf1-9468-dc4c602e6700&auth=b4de4a6cad6f22d3454feaa71ad8e924e45dd93c-264c721790d20c6d60bebdf87e6261581b38532c
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- När extrem torkstress utlöst ett större utbrott av granbarkborre, så som skett 

2018, är det sannolikt att torkstressen drabbar den brukade skogen värre än 

naturskogen. I en grannaturskog med olika stora och olika gamla träd brukar 

trädskiktet domineras av relativt få men mycket stora och gamla granar. 

Enstaka av dessa har låg vitalitet och är relativt lättangripna av 

granbarkborre, men flertalet har brett ut sig både i kronan och i rotzonen och 

suger vatten och näring från en ganska vid omkrets och bör därför vara mer 

vitala än sina grannar. Runt dessa dominerande granar finns mer eller mindre 

undertryckta granar som kan vara kraftigt torkstressade, men står skuggigt och 

har tunnare bark och angrips vanligen av dubbelögad bastborre och inte av 

granbarkborre. I den brukade granskogen är alla träd oftast ungefär lika stora 

och lika gamla. Alla träd kämpar om vattnet mot jämnstarka grannar. Detta 

gör alla granar ungefär lika torkstressade samtidigt, vilket ökar risken för stora 

angrepp med hög förökningsframgång. 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 torkstress och granbarkborreangrepp på 

våren. På sommaren flyttar angreppen in i granbestånden eftersom träden då 

är mera torkstressade där än i kanterna. Torkstressen drabbar särskilt äldre 

snabbväxande bestånd med hög vattenförbrukning. Ju kraftigare torkstress 

desto snabbare dödas granen av granbarkborre och desto glesare blir det 

mellan modergångarna och desto fler larver blir fullvuxna baggar = hög 

förökningsframgång. 

 

  

5. Ersättningar 

Vid vissa större specifika större händelser har Naturvårdsverket beslutat om 

möjlighet att betala ut ersättningar efter omfattande granbarkborreangrepp. Detta 

har enbart skett i samband med större stormar (Gudrun och Per i Götaland samt 

Dagmar och Ivar i Västernorrland och Gävleborg). Syftet med ersättningarna var 

att kunna ge de skogsägare som var granne med ett skyddat område med stora 

stormfällningar och efterföljande angrepp av granbarkborre möjlighet att få 

ersättning, detta efter en händelser av större format. Det faktum att det är relativt 

få skogsägare som påverkades (< 200 st), varav några tiotal fått större skador, 

var också ett skäl till att arbeta med ersättningar.  

 

Behovet av en rutin för ersättningar som gäller generellt har diskuterats och bl a 

föreslagits i remissen av det Nationella skogsprogrammet. I vårt yttrande ställde 

vi oss positiva till förslaget även om vi ifrågasatte beskrivningen av riskerna. 

Följande skrev Naturvårdsverket i sitt yttrande: 

  
”5.3.3 Åtgärdsförslag - Mindre skogsskador  
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen föreslås få i uppdrag att ta fram en modell f ör ersättning 

av insektsskador från skyddade områden (s. 39). Naturvårdsverket anser att en gemensam 

modell för ersättning kan vara en bra åtgärd för att ge ökad acceptans hos skogsägare för 

formellt skyddade områden. Det skulle också skapa bättre förutsägbarhet och likabehandling av 

skogsägare.  
  
Naturvårdsverket vänder sig dock starkt emot beskrivningen att naturvårdsavsättningar skulle 

vara en grogrund för utbrott av t.ex. granbarkborre. Orsaken till stora insektsutbrott finns i den 

brakade skogsarealen, inte de skyddade skogarna. Vid utbrott kan dock de naturskyddade 

områdena få kraftiga angrepp, vilka senare kan i vissa fall påverka närliggande skog. 

Erfarenheterna från stormarna Gudrun och Per visar att effekterna av de skyddade områdena är 
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lokala och påverkar en mycket liten andel skogsägare. Sammanställning av utbetalda 

ersättningar för skador av granbarkborre efter dessa två stormar har visat att mindre än 1% av 

den totala volymen barkborreskadad skog i bekämpningsområdet i Götaland, som inrättades 

efter dessa stormar, återfanns i direkt anslutning till skyddade naturområden. Ca 0,2% av 

skogsägarna i området berördes. Detta är en mycket viktig utgångspunkt för utformning av 

ersättningsnorm samt för att ge en korrekt bild av riskerna.” 
  

Frågan om ersättning hanterades inte i det nationella skogsprogrammet som 

beslutades i maj 2018 och det finns heller inga andra förslag eller processer för 

att skapa en enhetlig och generell hantering. Således arbetar vi för närvarande 

inte med att ta fram en ny ersättningsmodell. Om vi ska göra det behöver det ske 

i samverkan med Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Så återigen, i dagsläget kan 

länsstyrelsen eller Naturvårdsverket INTE betala ut ersättningar till grannar som 

fått skador av granbarkborre (såvida de inte ingår i de beslutade områdena i X 

och Y län).  

  

6. Skadeståndsskyldighet 

Ange ev skadeståndsskyldighet så finns inga rättsfall, men en markägare har 

stämt staten för skador i närheten av ett skogligt biotopskyddsområde (se 

dokument på samverkansytan i samma mapp som detta PM). Skogsstyrelsen 

bedömde då att det inte fanns ngn skadeståndsskyldighet då området förvaltats i 

enlighet med beslut som tagits med stöd av 7 kap MB (dvs att vindfällen lämnats 

då det utgjorde en del av naturlig struktur och funktion i naturtypen). Samma 

förhållande bör gälla i naturreservat, men som sagt saknas domstolsutslag. 

Ovanstående ersättningar bör därför betraktas som Goodwill-åtgärder. 
  

7. Vad bör länsstyrelsen göra?  

Länsstyrelsen bör alltid vara uppdaterad på läget i de skyddade områdena efter 

stormar eller andra större händelser, samt kontinuerligt följa läget för 

granbarkborren i landskapet. Vidare bör Länsstyrelsen vara en aktiv part och 

föra dialog med de som har skog som angränsar till skyddade områden med 

större mängder granbarkborre.  

 

I händelse av större påverkan av storm och/eller granbarkborrar bör länsstyrelsen 

skaffa sig kunskap om läget och sina möjligheter att agera. I områden där det är 

tillåtet att avverka eller på annat sätt oskadliggöra stormfällda eller angripna träd 

bör detta genomföras inom sådan tid och på sådant sätt att det bidrar till att 

minska risker och till bekämpningen av pågående angrepp. Vi vill särskilt 

uppmärksamma er på vikten av att ha god koll på de områden med gran där 

skötselåtgärder är planerade så att åtgärder kan genomföras i rätt tid och på rätt 

sätt så att de bidrar till bekämpningen av granbarkborre. Var särskilt observant 

på skador i granbestånd som tidigare brukats. Sådana ”överåriga” kulturbestånd 

som inte gallrats på mycket länge lider ofta av ännu värre trängsel än brukade 

bestånd och är mycket känsliga för barkborreangrepp. Finns planerade åtgärder i 

beslut och skötselplan finns all anledning att påskynda denna avveckling. Om 

åtgärder i dess bestånd ej har stöd i beslut och skötselplan ska de hanteras i 

enlighet med nedanstående punkter a-e. 

 

I de fall skog som angränsar till ett skyddat område får stora angrepp bör först en 

bedömning göras om skadorna har koppling till det skyddade området eller om 
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orsakerna finnas att finna i omgivande landskap. Ta hjälp av Skogsstyrelsen om 

ni saknar kompetens själva att göra detta. Om det är rimligt att tro att det finns 

ett samband och skadorna är eller riskerar att bli betydande kan ni överväga att 

genomföra någon av de åtgärder som räknas upp nedan (efter bedömning av 

rådighet rel beslut och skötselplan eller efter en dispens). 

  

Under åren som vi hanterat större angrepp från granbarkborre i och i anslutning 

till naturreservat har erfarenheter samlats. Denna erfarenhet har visat att följande 

åtgärder ofta varit möjliga att kunna genomföra i skyddade områden (dock har 

det oftast behövts dispens från föreskrifterna):  
  

a. Sätta upp feromonfällor. Fällorna måste vara apterade och klara 

innan svärmningens start, dvs senast i mitten av april. 

 

b. Rotkapa vindfällen så de torkar ut och därmed inte är begärliga 

för granbarkborren. Rotkapning bör göras tidigast i mitten av juni 

för att inte bli attraktiva för innevarande års svärmning, och 

senast i mitten av juli för att träden ska hinna torka ut så mycket 

som möjligt innan nästa års svärmning.  

 

c. Barka vindfällen med pågående angrepp. Barkning måste ske 

medan det fortfarande finns larver eller puppor kvar, dvs normalt 

under maj i södra Sverige, maj – mitten av juni i norra. Redan 

angripna granar måste helbarkas runt om. Ännu ej angripna 

granar kan randbarkas genom att göra motorsågsspår med 3 cm 

mellanrum på längden eller 10 cm mellanrum på tvären över all 

barkyta runt om.  

 

d. Fälla och barka träd med pågående angrepp. Träden lämnas sedan 

kvar. Tajming som i punkt c. Det kan dock vara svårt att hitta och 

åtgärda träden i tid, så konsultera vid behov personer med goda 

kunskaper. Granbarkborren har som regel mycket lägre 

förökningsframgång i stående träd än i liggande. Hittar man 

angripna granar innan barken blivit brun kan man hänga på 

feromon för att åstadkomma ännu tätare angrepp och därmed 

ännu lägre förökningsframgång.  

 

e. Arbeta med fångstvirke (endast vid större angrepp då det är 

arbetskrävande). Vanligt vis läggs virke (massaved av gran) ut 

längs en bilväg i eller vid det skyddade området i mitten av april 

och sätta på feromon. Massaveden hämtas igen med lastbil i 

mitten – slutet av maj så snart den blivit full av granbarkborrar. 

  

Åtgärdernas effektivitet är helt beroende på att de görs i rätt tid och omfattning. 

Skogsstyrelsen har kompetens i området om ni saknar den själva. Gemensamt 

för dessa åtgärder är att skadan på (bevarande-)syftet kan anses liten då all ved 

blir kvar i området och det har därför ofta ansetts möjligt att ge dispens för. 

Dispenser som rör den egna förvaltningen bör med fördel hanteras av ett annat 

län.  


