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Vanlig høstmåler er en kjenning for mange 
i Sør-Norge. Denne gylne «trekantete» som-
merfuglen er vanlig å fi nne på veggen under 
utelyset når høstmørket begynner å falle på.

Den er også kalt gullgul frostmåler, som 
passer bra med fargen hos hannene og det 
latinske artsnavnet som betyr gylden (auran-
tiaria). Hunnene er derimot mørke i fargen 
og nesten vingeløse. De kan ikke fl y og 
kommer seg fram med å krype på trestam-
mene. 

Larvene hos målerne er fascinerende. Som 
navnet sier kan det se ut som de driver opp-
måling når de kryper på kvistene. De har 
også en egen evne til å kamufl ere seg om de 
blir forstyrret. Da kan de bli stående som 
frosset med kroppen utstrakt i luften – til 
forveksling lik en liten kvist.

En rekke lauvtrearter står på dietten i 
Sør-Norge og Europa forøvrig. I Nord-Ame-
rika kan vanlig frostmåler også fortære nåler 
på bartrær.  I Alf Bakkes skrifter fra 60-tallet 
omtales vanlig høstmåler i første rekke fra 
utbrudd i eikeskog langs Sørlandskysten. 
Den er kjent for en sørlig utbredelse i Skan-

dinavia med bare spredte funn i Nordland og 
ett funn i Troms.

Overraskelsen var derfor stor da vanlig 
høstmåler dukket opp i store mengder i 
Tromsø i 2004. I årene etter har den vært 
en utbruddsart på bjørk, rogn og roser fl ere 
steder i Troms. Den voldsomme ekspan-
sjonen mot nord følges nøye av en gruppe 
økologer i Tromsø. De søker å forstå hvilken 
rolle klima spiller for endringene både hos 
denne og andre målere i nord (se www.bir-
chmoth.com). Vanlig frostmåler kan bli en ny 
«lauvmakk» som tar for seg av de nordlige 
bjørkeskogene.
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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. 

AV BJØRN ØKLAND OG ARNE C. NILSSEN, 
TROMSØ MUSEUM

Sommerfugl med byks mot nord
Vanlig høstmåler er tradisjonelt en sørlig art i Skandinavia, men den viser 
nå en voldsom ekspansjon nordover.

Larve av vanlig høstmåler.
Foto: Arne C. Nilssen.

Hann av vanlig høstmåler som sitter på en 
vegg. Foto: Arne C. Nilssen.
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