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Klimavinnerne

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:
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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.

Ved en klimaendring betegnes granbarkbillen som verstingen blant skogens skadegjørere.
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Fjellbjørkeskog nær
Geilo drept av målere.
��������������������������������������������
Foto: Bjørn Økland,
���������������������������������������������
Skog og landskap.

�����������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������

Sultne målere søker mot nord
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Furuspinneren er som barskognonnen,
den utgjør ingen trussel nå, men kan bli
en alvorlig skadegjører.

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

Foto: Lars Sandved Dalen, Skog og landskap (granbarkbille) og Vladimir Kononenko, Naturhistorisk museum (barskog-

31

