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Länsstyrelsen i Stockholms läns diarienummer 511-20118-2020
Härmed överklagar föreningen Skydda Skogen Länsstyrelsens beslut om undantag från
föreskrifterna i syfte att begränsa skador orsakade av angrepp av granbarkborre i 168
naturreservat i Stockholms län.
Granbarkborren är en art som hör hemma i den svenska faunan. Anledningen till att
granbarkborre har ökat är klimatförändringarna, skogsbrukets förkärlek för monokulturer av
gran och brist på död ved i skogar som gör att granbarkborrens naturliga fiender bara finns i
begränsat antal. Alla dessa saker är orsakade av människan och i stället för att bekämpa en
insekt borde grogrunden för dess framfart tas itu med. Det är sannolikt så att mängden
granbarkborre i reservat är betydligt mindre än i kringliggande granplanteringar1 och SLU
och Skogsforsk konkluderar att: ”Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar
inte barkborreutbrott i stort”2. Granbarkborren har även en mycket positiv inverkan på den
biologiska mångfalden och den är en nyckelart för många idag sällsynta arter så som tretåig
hackspett. Det finns inte heller något belägg för att granbarkborre skulle kunna skada
ekosystemet i naturliga skogar. Det finns därför inga argument överhuvudtaget för att
bekämpa den i naturreservat. Det ska även beaktas att naturreservat kan fungera som
barnkammare för granbarkborrens naturliga fiender3.
Klimatförändringarna är svåra att stoppa på kort sikt men både regeringen och
länsstyrelserna har ett stort ansvar. Skogsbrukets granplantager (och likaså tallplantagerna i
norra Sverige) behöver ersättas med blandskog där marken tillåter det och åtgärder för att
återställa den biologiska mångfalden i skogarna genomföras genom skogsrestaurering.
Vi motsätter oss även till tillvägagångssättet att bekämpa granbarkborren med fällor som
inte är effektiva mot spridning2 samtidigt som fällorna inte är selektiva för granbarkborre. I
och med att många insekter minskar i antal ska inte gift få spridas i skogarna, och allra minst
i naturreservat. Endast riskträd, dvs de som riskerar att inom kort falla omkull och orsaka
skada på människor eller fastigheter ska få fällas, men ej forslas bort. Tillåt inte bekämpning
av granbarkborre i naturreservat.
David van der Spoel, styrelseledamot Skydda Skogen, tel. 0703157044.

1https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborrens-roll-i-skogens-

ekosystem/
2https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/4/granbarkborrar-i-skyddad-natur-paverkar-inte-granbarkborreutbrott-i-stort/
3Hedgren, P.O.: Granbarkborren (Ips typographus) och naturvården, Entomologisk Tidskrift 124 (3): 159- 165

