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Insekter okkuperer de fl este levesteder i 
skogen – også trærnes blomster og kongler, 
som utgjør en næringsrik og ettertraktet res-
surs for fl ere insektarter. 

Foredlete frø kan gi opptil 20 % økt 
vekst i forhold til vanlig frø, noe som gjør 
at en økende andel av plantet gran stammer 
fra frøplantasjer. Insektskadene i frøplanta-
sjene kan i enkelte år være betydelige, noe 
erfaring ene fra det gode kongleåret 2002 
illustrerer. Skogfrøverket på Hamar la opp 
til å sanke 170 tonn grankongler, men 
uvanlig store sopp- og insektskader redu-
serte fangsten til mindre enn 4,5 tonn. To 

insekter, kongleglansvikler og granfrøgal-
lmygg, var begge til stede i om lag 40 % av 
konglene.

Kongleglansvikler (også kalt grankon-
glevikler) fi nnes overalt der gran vokser, men 
er vanligst i høyereliggende granskog i Sør-
Norge. Den regnes som et av våre viktigste 
skadeinsekter i grankongler.

Denne sommerfuglen legger egg mellom 
skjellene på granblomstene, mens larvene 
lever inne i grankonglene og spiser 7-10 
frøanlegg i løpet av sin utvikling. Ved sterke 
angrep kan det være opptil 10 larver per 

kongle, og da blir det ikke mange brukbare 
frø igjen. 
Granfrøgallmyggen er et svært lite insekt som 
utvikler seg inne i granfrøene. Den har en 
sørlig utbredelse hos oss og er vanligst i lav-
landet i Sør-Norge. Den legger egg på samme 
tid som kongleglansvikleren, men er regnet 
for å være et mindre alvorlig skadeinsekt.

En fersk hovedoppgave ved UMB viser 
at kongleglansvikleren har hatt tilbakegang 
de siste tiårene, mens granfrøgallmyggen har 
økt sin utbredelse både mot nord og opp mot 
fj ellet (Sakib Kišja, UMB og Skog og Land-
skap). Denne utviklingen kan settes i sam-
menheng med temperaturøkning og hyppig-
ere frøår i samme periode. Resultatene tyder 
altså på at økende temperaturer kan være i 
ferd med å endre utbredelse og forekomst av 
alvorlige skadeinsekter i grankongler. 

Skogfrøverkets omfattende dataarkiv 
gir et godt utgangspunkt for videre studier 
av hvordan nettopp klimaet påvirker fore-
komsten av insekter med stor betydning for 
framtidas skog.

Insektene som forsyner seg av granas kongler og frø har tradi-
sjonelt ikke vært regnet som noe stort problem i norske skoger. 
Men nå som stadig fl ere av granplantene som skal danne fram-
tidas skog stammer fra frøplantasjer er dette bildet i ferd med å 
endre seg. Trusselbildet kan også være i endring, siden klimaet 
ser ut til å påvirke forekomsten av to viktige kongleinsekter, gran-
frøgallmygg og kongleglansvikler.
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Insektenes klimavinnere: 

Verstingene, ulv i 
fåreklær, de tålmodige 
og jokerne
Insektene er blant de organismene som reagerer raskest på 
klimaendringer. De har kort generasjonstid, er svært mobile og 
utviklingshastigheten deres er direkte påvirket av temperaturen. 
Det betyr at utviklingen fra egg til voksent insekt går raskere når 
temperaturen øker, noe som kan få store praktiske konsekvenser 
for skogbruket.
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«Ulv i fåreklær» 
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«De tålmodige» 
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Ved en klimaendring betegnes gran-
barkbillen som verstingen blant skog-
ens skadegjørere.

I dag utgjør ikke barskognonnen en 
stor risiko for Norge, men ved en 
klimaendring kan dette bli en en ulv i 
fåreklær.

Furuspinneren er som barskognonnen, 
den utgjør ingen trussel nå, men kan bli 
en alvorlig skadegjører.

Klimavinnerne
Paal Krokene og andre forskere fra 
Institutt for Skog og landskap presenterer 
insekter som profitterer på endring til et 
varmere klima. Artiklene inngår i en serie 
i Norsk Skogbruk ut 2009. 

Foto: Lars Sandved Dalen, Skog og land-
skap (granbarkbille) og Vladimir Kono-
nenko, Naturhistorisk museum (barskog-
nonne og furuspinner).

Klimavinnerne
Paal Krokene og Bjørn Økland fra Norsk institutt for
skog og landskap presenterer insekter som profi tterer 
på endring til et varmere klima. Artiklene inngår i en 
serie i Norsk Skogbruk ut 2009. 

Kongleinsekter

Røntgenbilde av 
granfrø som viser 
mange tomme frø 
(mørke), en hel 
del normale frø 
(hvite), og et frø 
angrepet av gran-
frøgallmyggen 
(innringet).
Foto: Det norske 
Skogfrøverk.

Splittet grankon-
gle med to larver 
av grankongle-
vikleren som er i 
ferd med å hule 
ut vinterkvarter i 
kongleaksen. Om 
våren forpupper 
larvene seg og 
den voksne som-
merfuglen forlater 
konglene for å 
legge egg i gran-
blomstene. Foto: 
Skog og landskap.

AV PAAL KROKENE OG BJØRN ØKLAND

– nye trusler for skogens arvesølv?

11 s 20-40.indd   32 14-12-09   12:39:14


