
Redovisning av uppdrag B10 i regleringsbrevet för länsstyrelserna 2020

Uppdraget
Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att minska spridning av granbarkborrar från 
skyddade områden i de av utbrott drabbade länen. Uppdraget ska redovisas till regeringen 
(Näringsdepartementet) senast den 1 december 2020.

Nedanstående frågor bör besvaras i respektive länsstyrelses redovisning till RK. Svara kortfattat och 
utgå i första hand från de åtgärder som har gjorts under 2020. Åtgärder som påbörjades före 
årsskiftet kan redovisas i den mån ni bedömer att det är relevant och viktigt för sammanhanget.

Administrativa åtgärder

1. Har ni beslutat om ändringar i eller tillägg till föreskrifter för skyddade områden i länet med 
anledning av angrepp av granbarkborre?

J/N. Ange också om sådana beslut har fattats för enskilda områden eller i form av samlingsbeslut för flera skyddade 
områden, om något sådant beslut har överklagats eller om arbete har påbörjats för att ändra beslut. Ange vidare om ni 
enbart har ändrat i skötselplan för skyddat område med anledning av granbarkborre.

Nej, men ett arbete pågår att ändra beslut och skötselplaner för att tillåta åtgärder som då skulle 
kunna bli aktuella för att minska spridningen om naturvärdena så medger. Nya beslut om 
områdesskydd har skrivningar som möjliggör bekämpningsåtgärder vid större angrepp.

2. Har ni beslutat om undantag från gällande föreskrifter för att möjliggöra åtgärder mot 
granbarkborre?

J/N. Ange också om det i så fall är varaktiga eller tidsbegränsade undantag som avses.

Nej.

3. Har ni haft samrådsärenden med markägare i skyddade områden rörande åtgärder mot 
granbarkborre i skyddade områden som inte omfattas av föreskrifter mot skogsbruk?

J/N. Ange om ni i sådana fall lämnat anvisningar eller villkor för hur åtgärder ska göras. Ange också om ni haft sådana 
ärenden med andra förvaltare av skyddade områden, exempelvis kommuner, stiftelser eller liknande. Ange vidare om ni haft 
pågående reservatsärenden med beslutad intrångsersättning där frågan om åtgärder aktualiserats innan beslut om formellt 
skydd har fattats.

Samråd har skett i områden som inte omfattas av föreskrifter mot skogsbruk och vid pågående 
reservatsärenden.

4. Har ni beslutat om dispens för markägares egna åtgärder mot granbarkborre i skyddade 
områden?

Inte under 2020 men ett beslut togs 2019.

Förebyggande åtgärder

5. För ungefär hur stor del av granskogen i skyddade områden i länet har ni 

a. gjort en översiktlig bedömning av risken för angrepp och spridning?

Ca 75 % är bedömd varav merparten angränsar till privat ägd mark.

b. kartlagt den närmare omfattningen av pågående angrepp?

Ca 20% har fältbesökts.

c. gjort en dokumenterad analys av lämpliga handlingsalternativ?

I de områden (75 %) som en översiktlig bedömning av risk för angrepp och spridning 
gjorts har också lämpliga handlingsalternativ angetts.



Avståndet till riskskogar har värderats högt. I de fall avståndet är stort har 
handlingsalternativet att inte vidta åtgärder i stor utsträckning valts.

Anges med den noggrannhet som ni bedömer är möjlig. Ett handlingsalternativ kan också vara att inte vidta några åtgärder. 
Ange gärna också om handlingsalternativen har värderats utifrån hur långt avståndet är till riskskogar utanför gränsen till 
det skyddade området.

6. Har ni utöver fältbesök använt er av några andra metoder för att kartlägga angreppens 
omfattning, exempelvis drönare eller hundar?

Beskriv kortfattat.

Nej. 

7. Har ni avverkat granbestånd eller gallrat bort gran i skyddade områden som en 
restaureringsåtgärd med den kompletterande avsikten att förebygga angrepp av 
granbarkborre?

J/N. Ange ungefärlig areal för sådana åtgärder. Det är inte minst relevant att påpeka om sådana avverkningsåtgärder har 
tidigarelagts för att också minska risken för angrepp.

Ja. Ungefär 70 hektar medelålders granskog i 10 områden har avverkats under både 2019 och 2020 
där det långsiktiga målet ofta är att öka andelen löv och tall. Restaureringsåtgärden har i dessa fall 
getts prioritet och i vissa fall tidigarelagts betydligt med anledning av granbarkborrenivåerna i 
området.

Bekämpningsåtgärder i skyddade områden

8. Har ni använt er att feromonfällor i bekämpningen av granbarkborre?
Ange ungefärligt antal fällor och områden som ni har haft fällfångst i. Ange också om fällor placerats på mark utanför 
skyddade områden och om ni haft hjälp av annan med att sätta ut och tömma fällor, exempelvis Skogsstyrelsen, kommun 
eller privat markägare. 

I egen regi har vi placerat ut och skött 120 fällor, varav 100 st i ett skyddat område och 20 st strax 
utanför ett skyddat område. Vi har därtill samarbetat med Skogsstyrelsen kring ytterligare fällor, 
cirka 250 stycken, som placerats ut och skötts i ett område med både naturreservat och ett flertal 
skogliga biotopskydd. 

9. Har ni använt er att fångstvirke i bekämpningen av granbarkborre?
Ange ungefärligt antal områden som ni har haft fångstvirke i. Ange också om virke placerats på mark utanför skyddade 
områden. 

Nej, det har varit stora svårigheter att lämna virke och sedan få en garanti på att det hämtas i rätt tid.

10. Har ni genomfört maskinell avverkning och uttag av vindfällen eller stående angripna granar?
J/N. Ange ungefärligt antal områden där sådana åtgärder har vidtagits. Notera även om ni har barkat angripna granar med 
maskin, i första hand under savperiod

Nej.
.

11. Har ni bekämpat angrepp genom manuell fällning och barkning?
J/N. Ange ungefärligt antal områden där sådana åtgärder har vidtagits.



Ja. I samband med fältbesök för att kartlägga omfattningen av angrepp har manuella åtgärder utförts 
på 8 platser där det ha bedömts kunna ha någon effekt för att minska spridningen.  

12. Har ni vidtagit andra operativa åtgärder för att minska angreppen av granbarkborre?

Beskriv kortfattat. Ni kan också här berätta om hur ni bedömer nyttan med era åtgärder, ur ett bekämpningsperspektiv

Nej. Nyttan med åtgärder har framförallt haft lokala effekter. Ur ett bekämpningsperspektiv på 
landskapsnivå är nyttan liten.

Andra effekter

13. I vilken ungefärlig utsträckning har ni lagt tid på samtal, frågor och fältbesök med markägare 
eller andra enskilda med anledning av granbarkborre?

Uppskatta ungefärligt antal reservat där dialog med markägare skett eller hur lång tid ni totalt har lagt på dialog med 
enskilda kring barkborre.

I en handfull områden har dialog förts, uppskattningsvis totalt 40 timmars arbete. 

14. Har ni gjort några särskilda större kommunikationsinsatser med anledning av granbarkborre, 
exempelvis exkursioner eller möten med intressenter, strategiska samtal eller liknande?

Beskriv kortfattat sådana åtgärder som går utöver normalt informationsarbete.

Vi har deltagit vid Skogsstyrelsens konferens om granbarkborren i januari men inte arrangerat egna 
större möten. Sociala medier har använts löpande för att informera om arbetet. Insynsrådet har 
också informerats. Ett enskilt möte med representanter för Södra skogsägarna anordnades.

15. Har angrepp av granbarkborre påverkat ert arbete med naturvårdsbränning av skog?

Beskriv om ni avstått från eller på annat sätt anpassat arbetet med kontrollerad naturvårdsbränning med anledning av 
granbarkborre. 

Vi har inte avstått från bränning men vi har sett stora angrepp i anslutning till skog som tidigare 
brunnit. Det kommer att påverka hur vi väljer områden att naturvårdsbränna i framtiden.

16. Har angrepp av granbarkborre påverkat er användning av andra skötselmetoder?

Beskriv om ni avstått från eller på annat sätt anpassat arbetet med frihuggning, ringbarkning, återvätning eller liknande. 

I samband med att vi jobbat med återvätning har vi i större utsträckning än tidigare avverkat granen 
och tagit ut den istället för att låta den stå för att undvika att skapa stressade granar som lättare blir 
angripna. När vi frihugger är vi noga med att barka granar som kan utgöra en risk. Ringbarkning 
avstår vi ifrån så länge risken för angrepp är hög.  

17. Bedömer ni att det finns skyddade områden i ert län där 

a. angrepp av granbarkborre har varit uppenbart negativa för områdets naturvärden?

b. åtgärder mot dessa angrepp har varit uppenbart negativa för områdets naturvärden?

J/N. Ge gärna exempel på områden där angrepp eller åtgärder inverkat negativt på skyddssyftena.

Vid stora angrepp blir området svårtillgängligt att utföra åtgärder i. Tex blir det svårt att röja en 
granföryngring för att gynna löv och tall. Den gran man hade velat spara, den äldre, dör av 
angreppen.

Åtgärderna är inte uppenbart negativa för områdets naturvärden men vid avverkningar blir det stora 
ytor som blir likåldriga istället för avveckla granen under en längre tid. Möjligheterna att låta granar 
självdö och bidrag till ökad mängd död ved i området försämras. Större kalytor i åtgärdade områden 



kan vara negativa för friluftsvärdena, men i vårt län har sådana åtgärder inte blivit aktuella i de mest 
välbesökta områdena. 

18. Övriga kommentarer
Lämna eventuella övriga kommentarer ni har rörande uppdraget om granbarkborrar eller bekämpningsarbetet generellt. 
Särskilda utmaningar eller goda exempel kan också nämnas.

Frågor om ersättning för barkborreskador har behövt hanteras under året, både i dialog med lokala 
organisationer och med andra länsstyrelser kring om och hur detta är en lämplig väg att gå.


