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Granbarkborre

Svärmningsstart hela Sverige 2017
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Bjurholm, Sundsvall och Hedemora > 10.000 gbb per fälla. Sundsvall ca 28.000.



Granbarkborre – Scenario 2018
• Stora, men något minskande angrepp i kanter 2017.

• Låg förökningsframgång i tidigt angripna granar.

• Relativt låg tillgång på dugliga vindfällen.

• Två stora syskonkullsvärmningar som kanske haft 
större förökningsframgång.

• Stort mörkertal – flertalet angripna granar är 
fortfarande gröna.

Slutsats:

Risken för angrepp är fortsatt stor, men lägre än 
2017. Störst risk för granbarkborreangrepp 2018 i 
Medelpad och norra Hälsingland. 
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Foto: Jan Stenlid och Jonàs Oliva, SLU

Diplodia-sjuka på tall (Sphaeropsis sapinea)
Hittad första gången i 

Sverige 2012.

Utbrott nära Arlanda 

upptäckt september 2016. 

Kraftiga angrepp i 

15-årig tallskog på 

15 hektar.

Inga resurser för 

bekämpning eller 

ersättning till markägaren. 

Men denne valde ändå att 

avverka.

Diplodia har förbisetts 

under minst 10 år!

Foto: Pia Barklund, SLU
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Foto: Annalena Andersson, Skogsstyrelsen

Diplodia-symtom

Diplodia liknar knäckesjuka, men 

skottet fortsätter att dö under böjen. 

Ofta finns kådutgjutningar där 

svampen och tallen kämpar extra 

länge.

Skador i tallföryngringar har 

observerats från Småland –

Hälsingland.



Knäckesjuka kan förväxlas med Diplodia.
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Bilder ur www.slu.se/Skogsskada, foto: Pia Barklund

Knäckesjuka värdväxlar mellan 

tall och asp. Tallskott smittas 

när skottet sträcker sig i mitten 

av juni. Om skottet dör dödas 

det normalt endast utanför 

”knäcken”. 



Diplodia

• Diplodia drabbar allt från småplantor till stora 

tallar.

• Förväxlingsrisk med knäckesjuka resp. 

Gremmeniella.

• Troligen en effekt av klimatförändringarna.

• Råd: Röj ner kraftigt skadade plantor under 

vintern för att minimera vårens sporspridning. 

Om möjligt kan dessa gärna brännas. Spara 

lätt skadade och oskadade plantor och träd    

– dessa kan ha bättre motståndskraft. 
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Svarttall: krona och kotte med 

Diplodia. Foto: Gunnar Isacsson


