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ørdag 15. februar falt det en halv meter snø ved
rundt null grader, og denne tunge snøen frøs fast til
trærne i høydelaget fra 450 til 600 meter over havet

og ga mye snøbrekk i hogstklasse 3 og 4. Et av områdene
som fikk store skader var Lunner, Gran og Jevnaker al-
menning og en rekke mindre eiendommer i dette området.
Det er fortsatt mye brekte og skadde trær i granskogene
nord og vest for Oslo.

VED STARTEN AV SESONGEN kunne det se ut som for-
holdene var ideelle for billesverming og store skader. I
mange områder var det vindfall og brekte trær for hver
tjuende meter i skogen. I flere bestand ble rundt 30 % av
trærne knekt, og det var også roser der alle trær ble ødelagt.
En varm sommer i kombinasjon med så mye billemat
kunne tenkes å gi betydelig forøkning av billene. 

I ETTERKANT AV SOMMEREN har Skog og landskap re-
gistrert billeangrep i en rekke lokaliteter med skadd skog
i Lunner, Gran og Jevnaker.  Til tross for store skader, er
det lite billeangrep å se. En stor del av de liggende trærne
og brekte stammene er uten synlige angrep. Der det finnes
innboringshull, viser nærmere undersøkelser at det som
oftest er den lille granbarkbillen (Pityogenes chalcograp-
hus). I noen tilfeller ble det funnet mislykkete innboringer.
Angrep av granbarkbillen (Ips typographus) ble det funnet
lite av.  

DEN LILLE GRANBARKBILLEN er kanskje den vanligste
barkbillen på gran, men den er ikke en betydelig tredreper
som sin storebror granbarkbillen. Denne arten flyr litt

I februar i år falt det en halv meter snøved rundt null grader i

granskogen nord og vest for Oslo. Skog og landskap har i etter -

kant registrert omfanget av billeangrep i de utsatte områdene,

og funnet at skadene er mindre enn fryktet. Mulige insekt-

skader er således ikke noen grunn til å sette i gang omfattende

avvirkning av granskog i hogstklasse 3 og 4 i dette området.
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Bille-innboring på snøbrekt gran. I flere tilfeller ble det funnet en stor kvaeboble der billen har forsøkt å bore seg inn (venstre), men etter å ha åpnet med kniv
fant vi at gangen stopper og at innboringen var mislykket (øverst neste side).
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Mulige insekt skader er

ikke noen grunn til å

sette i gang omfatten de

avvirkning av granskog

i hogstklasse 3 og 4 i

dette området.

senere i høyere liggende granskog, og den kan fortsette å
fly utover hele sommeren. Hannen har gjerne 4-6 hunner,
og gangsystemet er derfor gjerne stjerneformet. 

Den lille granbarkbillen utnytter også de tynnere delene
av treet, men det er ikke uvanlig å finne gangsystem av
både stor og liten granbarkbille på samme del av stammen.
Liten granbarkbille er i første rekke en sekundær art som
ikke gjør skade på levende trær. Under spesielle forhold,
når billepopulasjonen er stor og trærne er svekket av lang-
varig tørke, kan den angripe levende ungtrær. 

LITE ANGREP AV GRANBARKBILLEN kan skyldes flere
forhold. Granbarkbillen foretrekker stammedelen på godt
voksne trær, mens den i liten grad går på tynnere stammer
og grener hvor barken er tynnere. Det finnes større trær
blant snøbrekkskadene, men de lokale populasjonene av
granbarkbillen synes å ha vært lave i disse områdene ved
starten av denne sommeren. 

Generelt viser den nasjonale overvåkingen av granbark -
billen at populasjonene er noe lavere i de høyere liggende
granskogene. Dessuten har de to foregående somrene vært
fuktige og ugunstig for formeringen av gran barkbillen. 

En annen faktor er at snøbrekte trær ofte blir liggende
inne i skyggefulle skogbestand, mens granbarkbillen gjerne
angriper i flatekanter og andre soleksponerte miljøer. 

En kan også spekulere om de brekte trærne i noen om-
råder har vært vitale og godt mettet med kvae etter den
fuktige sesongen i fjor, og at mye kvae har gjort inn-
boringen vanskelig for mange biller.

MANGE SKADDE TRÆR gir et spektakulært inntrykk i de
høyereliggende skogene i Lunner, Jevnaker og Gran. Det
er trolig liten grunn til å frykte at dette gir noen vesentlig
økning av granbarkbiller og skogskader. Granbarkbillen
foretrekker ferskt virke, og populasjonene synes ikke å ha
fått noen vesentlig økning på grunn av snøbrekk i dette
området. Når de skadde trærne har ligget i skogen enda
en vinter, vil de være mindre attraktive for granbarkbillen. 

Trolig vil en rekke sekundære billearter etablere seg på
de brekte og vindfelte trærne, men de representerer ikke
noen vesentlig fare for skogskade. Mulige insektskader er
således ikke noen grunn til å sette i gang omfattende avvirk-
ning av granskog i hogstklasse 3 og 4 i dette området. For
tidlig avvirkning er dessuten et tap i seg selv, og vi vet at
hull i bestandene lett kan disponere for nye vindfellinger
og skogskader senere. 

Der det sluttavvirkes kan tømmerlunder som ligger sol-
eksponert bidra til formering av biller, men dette kan unn-
gås om avvirkning og lagring av tømmer gjøres utenom
sommersesongen. 

Det er vanskelig å spå om fremtiden. Om flere forhold
sammenfaller, kan det tenkes at granbarkbillen øker til
store populasjoner også i dette området i fremtiden. Det
er særlig aktuelt om vi flere år på rad får varme og tørke,
samtidig som billene hvert år får et tilbud av mye ferskt
granvirke.

Gangsystem med larver av liten granbarkbille på snøbrekt gran i Lunner almenning.
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