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Stora problem med granbarkborre i 
Götaland och Svealand

• Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång 
skalbagge som tillhör barkborrarna

• Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige

• Nästan 30 av dem kan leva på gran, men 
granbarkborren är den ende av dem som kan 
döda stora friska granar

• Efter den extremt torra och varma sommaren 
2018 är många granar i framförallt södra Sverige 
stressade och har därför svårare att försvara 
sig mot angrepp



Granbarkborrarna svärmar i april/maj

• Granbarkborren övervintrar för det mesta i 
marken, så det måste också ha blivit några grader 
varmt där för att de ska börja ta sig upp 

• Helt frostfritt under någon vecka innan den börjar 
sin vårsvärmning

• Svärmning inträffar normalt i månadsskiftet april-
maj i södra Sverige, mitten av maj i mellersta. När 
man kan ”gå i skjortärmarna”.

• Efter första vårsvärmningen svärmar baggarna 
ytterligare en eller två gånger för att anlägga 
syskonkullar. Varma år kan även avkommorna 
svärma

• Ju mer svärmningar desto större skador



Vad gör kommunen?

• Under januari-februari har en stor del av 
skogsinnehavet inventerats för att hitta skador

• Arbete pågår med att prioritera/planera åtgärder

• Flaskhalsar just nu är tillgång till 
avverkningsresurser och avsättning för virket

• Blöta marker begränsar också möjligheterna att 
avverka tätortsnära

• Samråd krävs ibland med SKS och Länsstyrelsen

• Planen är att göra punktinsatser under våren för att 
få med barkborrarna ut ur skogen

• Större åtgärder planeras under hösten – dött virke



I Nävekvarn är det störst risk för angrepp 
väster om samhället

Skogstyrelsen gör sk. ”Riskindex-kartor”



Angreppen i Nävekvarn finns i området 
väster om skolan (blå punkter)



Granbarkborre 2020 - Trollbron
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Konkreta åtgärder i Nävekvarn

• Avverkning i avdelning 138 längs surdrog

• Punktinsatser i övriga avdelningar för att hantera 
döda och döende granar

• Om möjligt drivning av virket mot Sveaskogs 
marker i nordväst

• Hänsyn till stigar och vatten för att undvika 
markskador

• Naturlig föryngring i luckorna för att gynna löv
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Nävekvarns Hamn


