Klimavinnerne

Kongleinsekter

Paal Krokene og Bjørn Økland fra Norsk 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.

Insektenes klimavinnere:

Verstingene, ulv i
–Klimavinnerne
nye trusler for skogens arvesølv?
fåreklær, de tålmodige
og jokerne
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.
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Ved en klimaendring betegnes granbarkbillen som verstingen blant skogens skadegjørere.
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Furuspinneren er som barskognonnen,
den utgjør ingen trussel nå, men kan bli
en alvorlig skadegjører.
11 s 20-40.indd 32

���������������������������������������������
�������������������������������������������
granas
��������kongler og frø har tradi-

«Ulv i fåreklær»
�������������������������������������������
��������������������������������������������

Foto: Lars Sandved Dalen, Skog og land11 - 2009 og Vladimir Konoskap (granbarkbille)
nenko, Naturhistorisk museum (barskognonne og furuspinner).
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