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Fjellbjørkmåler (Epirrita autumnata) regnes 
som den alvorligste skadegjøreren på bjørk 
i Nord-Norge og i fj ellskogen i Sør-Norge. 
Masseangrep med snauspising av store skog-
områder forekommer mer eller mindre regel-
messig. Ofte varer utbruddene om lag sju år, 
mens det tar åtte til ti år før et nytt utbrudd 
bygger seg opp. Om bjørkene snauspises 
fl ere år på rad vil trærne dø. Gjenveksten i 
de nordlige bjørkeskogene er langsom, og 
eff ekten kan være dramatisk når store skog-
områder blir stående som døde bestand over 
lang tid. 

Eggene av fj ellbjørkmåler overvintrer og 
tåler svært lav temperatur i vinterperioden, 
men i noen områder – særlig i Finnmark 
– blir temperaturene for lave. Under masse-
angrep har det fl ere ganger vært observert at 

skogen har forblitt grønn og uskadd langs 
elver og i forsenkninger med svært lave tem-
peraturer. Men studier ved hjelp av lange 
tidsserier viser at utbruddsområdene til fj ell-
bjørkmåler i de siste 15-20 årene har ekspan-
dert mot de kaldeste og mest kontinentale 
områdene lengst nord i Norge.

Det er imidlertid fl ere målerarter som bidrar 
i ubruddene på bjørk. Liten høstmåler 
(Operophtera brumata) forekommer ofte 
sammen med fj ellbjørkmåler og kan være 
mer eller mindre medansvarlig for snauspis-
ingen. Hunnene hos denne arten har redu-
serte vinger og kan ikke fl y. Liten høstmåler 
er kjent for masseangrep i lavlandet og har 
ikke vært overlappende med fj ellbjørkmåler 
i de kaldeste områdene. Men nå synes den 
å gjøre seg stadig mer gjeldende i høyerelig-
gende skog. Nye studier basert på fl ybilder 
viser at de seneste utbruddene i Troms har 

gått helt opp til tregrensen, og lange tidsserier 
viser en rask ekspansjon av utbruddsområd-
ene mot nord og øst i Troms og Finnmark.

Utbrudd av en annen slektning, blek høst-
måler (Operophtera fagata), har tidligere bare 
vært kjent fra lavlandet. I det siste året har 
det vært påvist at den bidrar til utbrudd i 
fj ellnær bjørkeskog i Sør-Norge (Skjåk). Syste-
matikken er ikke endelig avklart blant fl ere 
av disse nærstående målerne, og nye studier 
kan resultere i nye oppdelinger og navnset-
tinger av artene. Likevel blir mange av artene 
omtalt under samlenavn i dagligtale, som for 
eksempel «lauvmakk» der de gjør utbrudd 
i Finnmark. Felles for fl ere målerarter er en 
ekspansjon mot nord eller høyereliggende 
skog som har hatt høyere temperaturer i de 
senere årene. Det gjenstår å se om dette er en 
varig trend.
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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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«Jokerne» 
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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. 

Sultne målere søker mot nord
AV BJØRN ØKLAND

Fjellbjørkeskog nær 
Geilo drept av målere. 
Foto: Bjørn Økland, 
Skog og landskap.

Fjellbjørkemåler, Epirrita autum-
nata, Foto Vladimir Kononenko, 
Naturhistorisk museum.


