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Först: Vad är en ”skadegörare”?

• Inhemsk art för Sverige eller EU som drar nytta av en resurs som 
människan förser dem med genom vårt sätt att odla för oss nyttiga växter.

– Regleras av nationell lagstiftning eller reglering saknas. Skogsstyrelsen ansvarig 
myndighet för denna kategori av skadegörare i skogen. T.ex. granbarkborre, 
blåsvart björkstekel.

• Exotiska arter som sprids över långa avstånd via handel och resor. 
Spridningen sker avsiktligt eller av misstag. 

– Allvarliga växtskadegörare som skadar odlade växter. Regleras av 
växtskyddslagstiftningen, etablerat EU-gemensamt regelverk. Jordbruksverket 
ansvarig myndighet. T.ex. tallvedsnematod, Xylella fastidiosa.

– Invasiva främmande arter som skadar ekosystem, men inte primärt odlade växter. 
Regleras av nytt EU-gemensamt regelverk. Naturvårdsverket och HaV ansvariga 
myndigheter.  T.ex signalkräfta, jättebjörnloka.
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Granbarkborren
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• Ca 7 milj m3 dödad i Göta- och Svealand 
2019. (Ca 4 milj m3 2018.)

• Lika mycket skador 2018 – 19 som 
sammanlagt under 1950 – 2017. 

• Varför? 

Skogsdebatten: ”För mycket natur-
reservat”

Andra orsaker: För hög andel 
gran, extremväder,  
klimatförändringar

Granbarkborreskador 1/1-7/8 2019. 
Avverkningsanmälningar som innehåller ordet 
borre, granbarkborre, bagge osv. 
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”För mycket naturreservat”?
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Virkesförrådets fördelning historiskt  och i framtiden med dagens skogsbruk.
Källa SKA 15, Skogsstyrelsen rapport nr 10, 2015

För hög andel gran?
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Gynnsam status = 
minst 10 vuxna 
RASE per hektar.
Ungskog: > 200 
RASE/ha varav 
>5% utvecklingsbar.

Betesskador av klövvilt, främst älg.

Oskadad = intakt 
toppskott och utan 
barkskador.
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Älg och törskate ger 
problem även för 
tallen i norra 
Sverige.

Alla föryngringar 
större än 2 hektar 
1990-2000. 
Tallplantering eller 
självföryngring tall. 
Punkter ej 
skalenliga.

Ljusblå är 
fortfarande nästan 
kala. Ytan är ca 
25% av alla, 
motsvarar ca 
41.000 hektar. 



Väder och klimat ?
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Nederbörd i % av den 
normala 1961-1990 
under 1 juni – 28 aug 
2018.

Sommar 
2019



Stressad gran är lättangripen gran
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Sannolikheten för två generationer 
granbarkborrar ökar

1961-1990 1981-2010 2011-2040 2041-2070 2071-2100

Klimatdata från RCA3-ECHAM4 A1B

% av åren

Jönsson et al. 2009, Global Change Biology 15:486-499.
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Så här ser det ut en timmes flygresa söderut

Källa: Tomas Hlasny, Czech University of Life Sciences, Prag, sept 2019



Och nu några exempel på nya skadegörare…

• Blåsvart björkstekel
• Tallvedsnematod
• Bakterien Xylella fastidiosa.
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Blåsvart björkstekel, 
Skåne, Sjöbo 2013 
Foto: Gunnar Isacsson

Blåsvart Björkstekel 



Blåsvart björkstekel, kalätna 
björkar, Skåne, Sjöbo 2013 
Foto: Gunnar Isacsson

Blåsvart Björkstekel 



Blåsvart Björkstekel 
Efter 2016 har ingen systematisk 
inventering gjorts, men som 
nordligast har arten hittats i 
norra Halland.

Efter 2007 har en för Sverige ny 
parasitstekel dykt upp som 
(tillsammans med andra fiender 
och patogener?) reducerat 
antalet. Radikal minskning 
sedan 2015-16.

2019 har större mängder larver 
endast noterats vid vissa 
havsnära platser i Skåne (Ystad, 
Åhus) och Halland.



Tallvedsnematoden från Nordamerika liftar med…                             … inhemska arter av tallbockar

Tallveds-
nematoden



Coimbra
2008

Setubal
1999 Extremadura 

2009 and 2011

Galicia 2010, 
and 2016

Introductions of PWN in Portugal, outbreaks in Spain.

Castilla y León 2013



Lagstadgat utrotningskrav. Bekämpnings- och övervakningsområde kring fyndplatsen (röd punkt).

Destruktion av all levande och 
död barrved. Normalt minst 500 
meters radie. 

Provtagning med olika 
intensitet



Bakterien Xylella fastidiosa

• Hittades först på olivträd i Italien, men också ek, alm, körsbär m.fl. 
träd och buskar.

• Italien 2013 (på olivträd via importerad kaffebuske), Frankrike 2015 
(olika prydnadsväxter), Spanien (olika prydnadsväxter och 
stenfruktträd, mandelträd) och Tyskland (oleander i växthus vid 
”garden center”) 2016, Portugal (lavendel) 2019.

• Ursprung Amerika.
• Långdistans-spridning via handel med prydnadsväxter.
• Kortdistans-spridning med inhemska spottstritar.
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• Italien – stor 
spridning pga låg 
tillit till myndigheter.

• Utrotningsåtgärder 
förhindrades av 
lokalbefolkning och 
naturskyddare.
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Viktiga lärdomar

• Inhemska skadegörare kan dra nytta av klimatförändringar – viktigt 
att anpassa odling och markanvändning i tid. 

• Viktigt att även anpassa naturhänsyn och förvaltning av skyddade 
områden. ”Fri utveckling” kan bädda för framtida skador.

-----------------------------------------------------
• Stora problem när en exotisk skadegörare sprids med inhemsk 

vektor.
• Tidig upptäckt – snabba beslut – effektiv utrotning!
• Var försiktig med nya växter till trädgården! De allra flesta allvarliga 

skadegörare liftar med levande växter eller obehandlat trä.
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