
Det är näst intill omöjligt att veta genom att 
enbart titta på det stående trädet. Det finns 
granar som fortfarande har gröna barr i top-
pen men ändå blivit angripna av lagringsröta. 
Det finns träd som varken har gröna eller 
bruna barr kvar på grenarna och ingen bark, 
men som inte har lagringsröta. 

Det beror troligtvis på när de blev angripna 
under våren, sommaren eller hösten som har 
gjort att lagringsrötan växt till.

Vi har också erfarenhet av att rotstocken kan 
vara fri från lagringsrötan men att stockarna 
därefter har blivit angripna varför man måste 
vara noggrann vid upparbetningen av hela 
stammen.

När du skall aptera sågtimmer av dessa träd 
är det därför i skäret som Du måste titta efter 
lagringsrötan. Bilderna på denna sida har tyd-
liga ”morotsfärgade” strimmor av lagrings-
röta och duger därför inte till sågtimmer.

Massaved 1600
Lagringsröta i enskild stock max 10 procent 
av tvärsnittet 15 cm innanför stockändan.

Barkborrens biologi
Granbarkborren svärmar i maj - juni. (Vid 
en varm sommar som den 2018 svärmade de 
redan i slutet av april och en andra svärmning 
kom i juli) Hanen borrar sig in under barken 
och avger feromon (dofter) som attraherar 
honor och andra hanar. Varje hane har nor-
malt två eller tre honor. Honorna gör en ca. 10 
cm lång modergång utmed fiberriktningen. 
Larverna äter slingrande gångar vinkelrätt ut 
från modergången. 

I barkborreskadat timmer tillåts ej lagringsröta

Vilka träd duger som timmer även efter  
att de har varit angripna av barkborren? 

Barkborreskadat timmer köps ej i alla 
regioner. Kontakta din inköpare före 
avverkning. 
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Övervintrar i stammarna
* På senare år har man sett att granbarkborren till stor del (> över 50 %) övervintrar under 
barken på stående träd, (Gäller södra Sverige). Därför är det av största vikt att hitta och plocka 
ut dessa träd före maj-juni innan de flyger ut och angriper nya träd. Träd som är nedsatta i när-
heten av angripna träd måste därför plockas ut i samband med att de synligt angripna träden 
avverkas.

Naturliga fiender skall vi vara rädda om!
Tack vare löpande tillskapande av högstubbar och kulturstubbar har skogsbruket även gynnat 
barkborrens naturliga fiender. Vi hoppas och tror därför att det snabbare skall bli en balans 
mellan barkborrarna och dess fiender vilket kan hjälpa oss att snabbare bromsa upp angrep-
pen över tid.

Tänk på att träd där barken helt har fallit av bör lämnas kvar i skogen, då de hyser 
barkborrens fiender.

Vida Skog, december 2018

* I slutet av juli - augusti (sommaren 2018 var det från slutet på juni till september) kläcks den 
nya generationen, som efter en tids näringsgnag under barken, till stor del lämnar angripna 
träd under hösten för att övervintra i förnan. 
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