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Yttrande om ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen
Granbarkborrar utgör en naturlig del av skogsekosystemen. De är en viktig födoresurs för många skogsarter. En
särskilt känd predator på granbarkborre är tretåig hackspett. Även många rovinsekter lever på granbarkborrar.
Det är viktigt att skogsbruket i enlighet med miljömål och EU-lagstiftning ger livsutrymme även för
granbarkborrar i skogslandskapet då de utgör en värdefull del av skogsekosystemen.
En naturskog innehåller ofta olika trädslag i olika åldrar och storlekar. Flera av träden också ofta gamla och det
finns döda träd i olika nedbrytningsstadier. Granbarkborren vill ha tillgång till färsk innerbark och är inte
intresserad av nedbrutna träd. Det gör att avståndet mellan lämpliga granar för granbarkborren i naturskogar
kan vara förhållandevis stort och att det blir svårare för insekten att etablera sig. Enligt Skogsstyrelsen är
granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog.1
Eftersom en stor del av dagens skogslandskap är påverkat av skogsbruk gynnar etableringen av likåldiga och
täta granbestånd granbarkborren. De gynnas också när träd blåser ner i kanterna av granbestånden.
När klimatet blir varmare kommer problemen med granbarkborren att öka och med bara ett trädslag ökar
risken för masspridning. Monokulturer missgynnar inte bara den biologiska mångfalden utan är också extra
utsatta för klimatförändringars effekter i form av bl.a. stormfällningar, torka, insekts- och svampangrepp.
Skogsstyrelsen måste av den anledningen verka för att skogsbruket överger den ensidiga satsningen på
barrskog. Skogen behöver klimatsäkras genom naturlig föryngring och främjande av varierande blandskogar.
Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster och behöver belysas i föreskrifterna till 29 §
skogsvårdslagen.2,3
För att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre är det också viktigt att de arter som är
predatorer på granbarkborre gynnas och bevaras i hela skogslandskapet. De flesta av dessa lever i
naturskogsartade miljöer med bland annat riklig förekomst av död ved. Sådana miljöer bör bevaras/återskapas
och finnas jämnt spridda över hela skogslandskapet.
Skyldigheten att bekämpa skadeinsekter i skogsvårdslagen gäller bl.a. inte i naturreservat i enlighet med SvL §4:
”Bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter skall inte tillämpas i den mån vad där
sägs strider mot 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7
eller 8 kap. samma balk eller med stöd av annan lag.”
Dock gäller skogsvårdslagens regler i naturreservat där skogsbruk inte regleras med föreskrift enligt 7 kap.
miljöbalken samt i vissa Natura 2000-områden.
Det bör därför i föreskrifterna förtydligas att skyldigheterna i 29 § skogsvårdslagen inte ska utföras i formellt
skyddade skogsområden, områden som planeras för formellt skydd, Natura 2000-områden, nyckelbiotoper och
värdekärnor. Detta är nödvändigt för att bevara områden med höga naturvärden, för att klimatsäkra skogar,
minska sannolikheten för masspridning av granbarkborrar och för att gynna andra samhällsintressen än
skogsbruk, såsom friluftsliv och turism.
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En hård bekämpning av granbarkborrar kan dessutom vara i konflikt med artskyddsförordningen då
granbarkborrar utgör en viktig födoresurs för flera skyddade arter som ex. tretåig hackspett.
Artskyddsförordningens strikta skydd gäller även för skogsbruket och det bör skrivas in i föreskrifterna att
barkborrebekämpning ej får ske om detta står i strid med artskyddsförordningen.
Bekämpningsåtgärder mot granbarkborrar kan stå i strid med EU:s art och habitatdirektiv och fågeldirektiv. I en
nylig dom i EU-domstolen (Mål C-441/17) slås det fast att Polens bekämpning av granbarkborrar i
Bialowiezaskogen står i strid med de båda EU-direktiven.4 EU-domstolen förbjuder med hänvisning till
direktiven därför Polen att fortsatta bekämpa granbarkborre genom att avverka granar i skogen. EU-domstolen
nämner arter som tretåig hackspett, vitryggig hackspett, sparvuggla och pärluggla som arter som skulle kunna
missgynnas av avverkning av barkborreangripna granar. Samtliga fåglar omfattas av EU:s fågeldirektiv och är
skyddade enligt svenska artskyddsförordningen. I samband med frågan kring förslaget till en skärpning av
granbarkborrebekämpningen måste EU:s naturvårdsdirektiv och Bialowiezadomen särskilt beaktas.
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