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Sammanfattning 
 

 
Den Europeiska Granbarkborren (Ips typographus) tillhör den 
grupp av skadegörare som orsakar störst skada på stående 
barrskog runt om i världen. Under storm som resulterar i 
rikligt med vindfällen skapas rätt förutsättningar för 
granbarkborren till massförökning. Resultatet av detta blir 
angrepp på stående skog och betydande ekonomiska förluster 
för skogsägare. Stormarna Gudrun och Per kostade det 
svenska skogsbruket uppskattningsvis 1.2 miljarder kronor.  
Det har visat sig att i kraftigt angripna bestånd finns det 
somliga granar som undviker angrepp. 

 
Studien syftar till att undersöka varför vissa stammar 
undviker angrepp av granbarkborren, genom att undersöka 
yttre karakteristiska drag hos de individuella stammarna samt 
den miljö de växer i.  
 
Studien avgränsar sig till delar av Nytebodaskogens 
naturreservat i nordostliga Skåne. Analys av inmätta variabler 
gjordes med T-test, med signifikansnivå 5 %. För varje stam 
mättes ålder, brösthöjdsdiameter, höjd och kronans längd. 
Vid varje stam observerades grundyta, dominerande 
vegetationstyp och ljusklimat.  
 
Efter analys av inmätta variabler visar resultat en betydande 
skillnad för ålder, andel krona och kronans längd mellan 
kvarstående och bortgångna stammar. Vidare visar även 
resultatet en skillnad för brösthöjdsdiametern som kan antas 
vara betydande. 
 
 Utförd studie styrker påstående från tidigare forskning, att 
unga träd med en hög andel krona och eventuellt även låg 
brösthöjdsdiameter undgår i högre grad angrepp av 
granbarkborren. Vidare visar även studien att en kraftigt 
solexponerad stam blir mer mottaglig för angrepp av 
granbarkborren. Eftersom en ökad temperatur vid stam leder 
till ökad avgivning av monoterpener som hjälper 
granbarkborren att lokalisera lämpliga stammar att angripa. 
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Abstract 
 

After the storms Gudrun and Per, about 3 million cubic 
meters of standing forest were attacked. The cost of the both 
storms are estimated to have cost the Swedish forestry sector 
approximately 1.2 billion SEK. 
 
The study investigated why some of the spruces had survived 
the substantial attacks of the spruce bark beetles in Nyteboda 
forest nature reserve. Stem related variables and the 
environment the spruces grew in were investigated. Young 
trees with a high proportion of crown and a low diameter at 
breast height seem to avoid attacks to a greater extent. The 
environment they grow in, the microclimate also proved to be 
of great importance whether they are able to avoid attacks, as 
there were stems that had beneficial properties but still were 
attacked.  

Keyword: Spruce, spruce bark beetle, microclimate, age, 
proportion of crown.  
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1. Introduktion 
 
1.1. Bakgrund 
 
Enligt Schiebe (2011) är barkborrar den grupp skadegörare som 
orsakar störst skador på stående barrskog runt om i världen. I de 
svenska granskogarna förekommer bland annat den europeiska 
granbarkborren (Ips typographus). I samband med stormfällningar 
skapas rätt förutsättningar för massförökning och angrepp som 
kan leda till stora skador med betydande ekonomisk förlust för 
skogsägare (Schiebe, 2011). Stormen Gudrun som träffade södra 
Sverige med vindbyar upp mot 30 m/s i inlandet i januari 2005 
(SMHI, 2016), gav populationer av granbarkborre rätt 
förutsättningar att orsaka stora skador. Själva stormen fällde cirka 
75 miljoner kubikmeter, stora delar tillvaratogs men resterande 
utnyttjades som yngelmaterial av granbarkborren. Under stormen 
Per mättes stormbyarna i inlandet upp mot 25 m/s (SMHI, 2016) 
och omkring 12 miljoner kubikmeter fälldes. Härjningen av 
granbarkborrarna efter de båda stormarna ledde till att ca 3 
miljoner kubikmeter stående skog dödades enligt Witzell (2009). 
Den totala kostnaden efter stormarna och efterföljande 
härjningarna har uppskattningsvis kostat svenska skogsbruket 1,2 
miljarder kronor (Witzell, 2009).  
 
 
1.1.1. Granbarkborre (Ips typographus) 
 
Granbarkborren är en skalbagge som till utseendet har mörkbrunt 
glansigt skal. På respektive sidokant av täckvingarnas bakre del 
går det att tyda de karakteristiskt olikformade tänderna som ger 
granbarkborren sitt smeknamn, åttatandad barkborre (Eidmann 
och Klingström, 1990) 
 
Hur granbarkborren finner och väljer ut individer att angripa är 
något som i dagsläge inte fullt ut är kartlagt. Något som är säkert 
fastställt är att försvagade individer till följd av svår torka eller i 
synnerhet vindfällen är något som prioriteras av granbarkborren 
enligt Schiebe (2012), eftersom vindfällda stammar ej klarar av att 
försvara sig mot angrepp.   
  
Schiebe (2011) delar upp granbarkborrens populationsdynamik 
och dess beteende i två steg under ett angrepp. När en population 



 

2 
 

Andreas Laisi 

är låg, endemisk populationsstorlek, sker angreppen främst på 
vindfällen. I detta skede kan det förekomma en intern konkurrens 
om näring och ynglingsmaterial. När en population är hög, 
epidemisk populationsstorlek, agerar granbarkborren ytterst 
aggressivt som kan leda till att stående skog angrips och stora 
arealer riskerar att förstöras. Friska granar erbjuder mer näring 
och ynglingsmaterial vilket leder till att det inte i lika hög grad 
uppstår en intern konkurrens som under endemisk 
populationsstorlek. Däremot behöver granbarkborren övervinna 
värdträdens försvarssystem, som sker genom att tusentals 
barkborrar angriper en och samma individ (Schiebe, 2011).  
Enligt Eidmann och Klingström (1990) angrips i första hand 
stående stammar med en ålder över 60 år samt att granbarkborren 
föredrar stammar med grova dimensioner och tjock bark. Vid 
angrepp på liggande stammar sker ynglingen både i under- och 
översidor, dock är kraftigt solexponerade delar något som 
barkborren generellt undviker då dessa i regel är kraftigt 
uttorkade. Wermelinger (2004) pekar på att stående stammar som 
är syd- och västligt solexponerade med en ålder mellan 70-100 år 
eller mer löper större risk för att bli angripna, detta styrks även av 
Mezei et al (2014). Vidare framför Wermenlinger (2004) även att 
vindfällen, torka, höga temperaturer och snöbrott är störningar i 
ett bestånd som kan skapa goda förutsättningar för en ökning av 
granbarkborrens population, och där med leda till angrepp på 
stående skog.  
 
 
1.1.2 Gran (Picea abies) 
 
Granen är ett sekundärträd, den är anpassad att etablerar sig i 
skuggiga miljöer, särskilt påtaglig är denna förmåga i 
ungskogsfasen. När pionjärer koloniserar ett öppet landområde får 
granen med tiden möjlighet att etablera sig under deras krontak. 
Lämpligt förhållande för en naturlig etablering är också i ostörd 
skog, även kallat för naturskog som i slutändan resulterar i en 
grandominerande skog. För att granar ska erhålla god tillväxt och 
vitalitet krävs emellertid en god tillgång på vatten, helst ska 
lokalen ha en nederbörd som överstiger 500mm under en 
vegetationsperiod (Lindbladh, 2006). Enligt Witzell (2009) går 
det att skapa ett motståndskraftigt granbestånd med rätt 
skogsskötsel. Genom att gallra flera gånger vid rätt tidpunkt och 
slutavverka nära lägsta slutavverkningsålder. 
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Vitaliteten hos en gran är direkt avgörande för dess 
motståndskraft vid angrepp av granbarkborre. Eftersom vitala träd 
på ett bättre sätt kan utnyttja sitt försvarssystem. Wermelinger 
(2004) delar upp försvarssystemet i tre delar, första delen är 
utsöndringen av kåda, efter följer en metabolisk förändring vid 
borrhål. Den metaboliska förändringen påverkar kvaliteten på 
granbarkborrens föda. I tredje delen av granens försvarssystem 
förändras stammens metabolism till att producera proteiner 
framför kolhydrater. Detta leder till att individen får tillgång till 
mer protein som den behöver för att försvara sig.  Även 
näringskvaliteten påverkas vilket leder till störningar i 
granbarkborrens försök att etablera och utveckla populationen.  
 
En god tillväxt anses vara ett tecken på god vitalitet, och det 
motsatta för träd med reducerad tillväxt. Trädens 
försvarsmekanismer mot skadeangrepp kan ses som en konkurrent 
till tillväxten, eftersom både tillväxt- och försvarsfunktioner är 
beroende av att uppta och nyttja byggstenar samt energi (Kytö, 
Niemelä och Annila, 1996). Träd med sänkt vitalitet på grund av 
plötsligt och starkt ökad solexponering, brist på kväve eller brist 
på vatten kan ge kloros som hämmar bildningen av klorofyll 
(Ronco, 1970) Näringskoncentrationen är även viktig för 
fotosynteshastigheten. För gran är kväve det ämne som behövs 
mest i dess barr, minst 1,5 % av biomassans vikt. Åldern på 
barren påverkar fotosynteshastigheten, i regel blir barren åtta år 
innan de byts ut. Äldre barr har en lägre fotosynteshastighet än 
unga barr. Efter ungefär fyra år börjar fotosynteshastigheten att 
dala. En hög fotosynteshastighet ökar trädets tillväxt som också 
kännetecknar ett vitalt träd (Nordborg och Bergh, 2006).  
 
Plötsliga förändringar i ett granbestånd i form av friställning i 
samband med stormfällning kan förändra mikroklimatet kraftigt. 
Särskilt påtagligt blir det för tidigare beskuggade träd som växt i 
ett slutet bestånd och karakteriseras av korta kronor. I en studie av 
Ronco (1970) visade det sig att beskuggade granar utnyttjar 
fotosyntesen effektivare kontra granar med en mer öppen 
omgivning och ljusare mikroklimat. Träd är beroende av 
fotosyntesen för att kunna hålla igång tillväxten, kan de inte 
utnyttja fotosyntesen till fullo sänks också deras vitalitet.  
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Ett plötsligt förändrat mikroklimat leder till ökad avgivning av 
lättflyktiga organiska föreningar (VOCs). I Kautz, Schopf och 
Obser (2013) studie pekar de på tydlig positiv korrelation mellan 
ökad temperatur vid stam och VOC avgivning hos gran. 
Monoterpener som ingår i gruppen av VOCs har visat sig fungera 
som en indikator för granbarkborren var det kan finnas lämpliga 
stammar att angripa. 
 
Stress hos gran förekommer främst i form av begränsad 
vattentillgång och ett missgynnande mikroklimat. Ronco (1970) 
visar i en studie att stress i form av bristande tillgång på vatten 
hämmar granens förmåga att utnyttja fotosyntesen. Nordborg och 
Bergh (2006) förklarar det genom att när transpirationen är större 
än vattenupptaget uppträder vattenstress. Granen stänger då 
klyvöppningarna så att den inte riskerar att torka och dö. I och 
med att klyvöppningarna stängs så minskar eller till och med 
upphör trädet att ta upp koldioxid. Tar inte trädet upp koldioxid så 
kan det inte hålla igång fotosyntesen. Vattenstress kombinerat 
med stark solstrålning kan orsaka skador kring ett träds 
fotosyntetiska förmåga som det inte kan återhämta sig från. Kautz, 
Schopf och Obser (2013) framför att en kraftig ökning av 
solinstrålning på en stam utan tidigare anpassning till det 
förändrade mikroklimatet kan skada floemet.  
 
En variabel som visat sig vara en indikator i bergsmiljö på 
huruvida en gran förmår att stå emot angrepp av granbarkborre är 
slankhetsgraden enligt Mezei et al. (2014). Slankhet anges som 
höjd/diameter i brösthöjd, som ger ett värde på förhållandet 
mellan diameter och höjd. En hög slankhetsgrad erhålls när träd är 
höga och smala, och således korta och grova träd resulterar i en 
låg slankhetsgrad. Enligt Mezei et al. (2014) korrelerar kronans 
längd negativt med slankhetsgraden, stor andel krona resulterar då 
i en låg slankhetsgrad med kortare och grövre träd. Individer med 
hög andel krona utsätts i lägre utsträckning för angrepp av 
granbarkborren 
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1.1.3 Hypotesutveckling 
  
Föregående kapitel lyfter fram ålderns betydelse vid angrepp av 
granbarkborren. Yngre träd undviker i större grad angrepp. 
Således bör kvarstående stammar i studien vara yngre än de 
bortgångna. Vidare så har brösthöjdsdiametern visat sig ha en 
betydelse, granbarkborren föredrar grovt dimensionerade 
stammar. Sett till stammar med likartad höjd angrips i första hand 
de med högre slankhetsgrad som innebär en lägre 
brösthöjdsdiameter.  

Det är inte enbart stamrelaterade faktorer som avgör huruvida ett 
träd står emot angrepp av granbarkborren. Utan det finns även en 
påverkan i form av förändrad ljusmiljö och kraftig solexponering. 
Genom att undersöka grundytan och markvegetationen ges 
möjlighet att få en bild hur stor grad av friställning som 
kantträden utsatts för. Markvegetationen är inte enbart styrd av 
tillgången på ljuse utan även av näring, därför kommer även 
ståndortsindex undersökas. 

Genom att undersöka yttre karakteristiska drag hos enskilda 
stammar och miljön de växer i ges en bättre förståelse gällande 
vad som bidrar till att somliga granar klarar av att undgå angrepp 
av granbarkborre. Detta kan i sin tur leda till utformningen av 
motståndskraftiga bestånd i skogsskötseln, t.ex. gallra bort 
stammar som inte har ”rätt utseende” och forma beståndet i sin 
helhet.  
 
För att sammanfatta det hela så bör träd som stått emot angrepp av 
granbarkborren har en hög andel krona, en lägre ålder och en 
lägre slankhetsgrad än bortgångna stammar. Men frågan är om 
brösthöjdsdiametern kommer vara lägre eller högre för de 
kvarstående stammarna kontra de bortgångna. Utöver de 
stamrelaterade variablerna så bör grundytan vara högre för de 
kvarstående stammarna och således bör även markvegetationen 
vara av skuggföredragande karaktär.  
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien är att undersöka varför somliga stående granar 
undgår angrepp av granbarkborren inom ett angripet 
skogsområde. Tyngdpunkten ligger vid att analysera yttre 
karakteristiska drag hos individuella stammar och den miljö de 
växer i för att specifikt kunna peka på individer som har en större 
chans att motstå angrepp.  

 

• Bidrar en låg ålder, låg slankhetsgrad och hög andel krona 
till att vissa stammar motstår angrepp av granbarkborre?  

• Har de kvarstående stammarna en högre eller lägre 
brösthöjdsdiameter än de bortgångna? 

• Leder kraftig solexponering och förändrat mikroklimat till 
ökad risk för angrepp av granbarkborren? 

  
 

1.3 Avgränsningar 
 
Studien kommer inte närmare behandla fysiologiska aspekter, 
eftersom detta område är väldigt omfattande och skulle därmed 
överskrida ramarna för arbetet. Vidare begränsas även studien 
geografiskt till delar av ett orört reservat i nordostliga Skåne. Det 
intressanta med att utföra en studie likt denna i ett orört bestånd är 
dels avsaknaden av tidigare studier och framför allt avsaknaden av 
tidigare studier i Sverige. Att utföra studien i ett orört bestånd 
visar i högre grad granskogens naturliga motståndskraft till 
granbarkborre. Eftersom brukningsskogen innefattar 
skötselåtgärder som formar beståndens karaktär och klimat.   
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2. Material och metod 
 
2.1 Metodik 
 
Till studien valdes en kvantitativ metod eftersom kvantitativa 
metoders främsta användningsområde är vid studier som 
innefattar mätningar i anslutning till datainsamling och statistiska 
analys- och bearbetningsmetoder (Patel och Davidsson 2011). En 
kvantitativ metod ansågs vara lämpligast metod för studien då 
denna bygger på inmätt data från fältinventering som resultera i 
analys och statistiska resultat. Fältinventeringens karaktär 
betraktas som observationsstudie. Enligt Patel och Davidsson 
(2011) karakteriseras en observationsstudie av ett på förhand 
bestämt observationsschema, se bilaga 1 och 2, över vilka 
parametrar som skall undersökas i verkligheten.  
 
 
2.2 Beståndsbeskrivning 
 
Studien valdes att utföras i Nytebodaskogens naturreservat dels 
genom dess geografiska belägenhet, men främst då skogen varit 
orörd under två sekel.  
 
Nytebodaskogens naturreservat är helt orört bortsett från mindre 
skötselingrepp kring stigar och huvudvägen till omkringliggande 
fastigheter från södra infarten, i och med stormarna Gudrun och 
Per.  
 
Under stormen Gudrun i januari 2005 drabbades stora delar av 
granskogen i Nytebodaskogens naturreservat av stormfällning. 
Dessa vindfällen lämnades orörda bortsett från i anslutning till 
vägar i området. Detta gjordes med anledning av att reservatets 
föreskrifter syftar till att skogen skall få utvecklas fritt, således ska 
även vindfällen lämnas orörda. Ytterligare stormar, bland annat 
Per har bidragit till fler vindfällen efter 2005. Under våren 2006 
påträffades de första angreppen av granbarkborre bland vindfällen 
som lämnats kvar. De första angreppen på stående granar 
påträffades under 2008 (Länsstyrelsen 2017). 
 
Nytebodaskogens naturreservat är beläget norr om sjön Immeln, 
se figur 1. i Osby kommun och beskrivs av Länsstyrelsen (2017) 
som en naturskogsliknande barrskog, med steniga marker prydda 
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med tjocka mosstäcken. En stor del av träden är runt 200 år 
gamla. Av de 52 hektaren som naturreservatet består av är 25,4 
hektar grandominerad skog och 11,3 hektar barrblandskog.  
 

 
Figur 1. Karta över Nytebodaskogens naturreservats 
belägenhet norr om Immeln med utpekad infart och 
provytornas centrum.  
 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
2.3.1 Fältinventering 
 
I studien ingår 20 stående friska, respektive 20 döda granar till 
följd av angrepp av granbarkborren. På så sätt finns det underlag 
till att generalisera resultatet av studien.  
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På varje död och levande stam mättes följande: 
 
- Ålder  
 
- Trädhöjd (m) 

 
- Kronans längd (m) 
 
- Diametern i brösthöjd (cm) 
 
 
Vid varje stam mättes och observerades: 
 
- Grundyta (m2) 

 
- Dominerande vegetationstyp och ljusklimat 
 
Den 6, mars 2017 gjordes förarbete inför mätningar där lämpliga 
områden snitslades ut, se figur 1, för provyta 1,2, och 3. 
Mätningar och observationer utfördes 10 och 11 mars, 2017. Ett 
visst urval fick göras i fält gällande vilka träd som skulle ingå i 
mätningarna. Granbarkborren angriper endast färskt barrvirke, 
som enligt skogskunskap (2016) är granar med mer än 10 cm 
stamdiameter med bark. Där med ingår inga träd som är under 11 
cm i brösthöjd eller skulle tänkas ha varit under 11 cm i brösthöjd 
när angreppen pågick. Således gjordes urval av tillräckligt grova 
stammar, minst 16 cm brösthöjdsdiameter, urvalet applicerades på 
både kvarstående och bortgångna stammar. Lämpliga 
inventeringsytor, med förekomst av både kvarstående och 
bortgångna stammar utsågs objektivt med ett förutbestämt 
systematiskt förband på 20 meter mellan varje inventeringsyta, se 
figur 2. Utfallet av inventeringsytorna i vardera provytor var 6st i 
provyta 1, 16 st i provyta 2 och 18st i provyta 3, se figur 1 för 
provytornas placering. Önskvärt vore en jämn fördelning av 
inventeringsytor i samtliga provytor, detta var inte möjligt på 
grund av brist på lämpliga områden att undersöka. I provyta 1 var 
avstånd mellan varje stam betydligt större än det förutbestämda 
förbandet på 20 meter. 
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Figur 2. Visar den systematiska utläggningen av provytor. 
 
Stammarna som ingick i studien korsklavades i brösthöjd (1.30m) 
för att ge ett noggrant värde av brösthöjdsdiametern. Även 
provtagning av ålder utfördes i brösthöjd med hjälp av 
tillväxtborr. Höjden mättes med hjälp av en höjdmätare. Vid varje 
stam mättes grundyta med hjälp av ett relaskop, där tidigare mätt 
stam agerade som centrum. Vidare fungerade samma stam även 
som centrum vid observation av dominerande vegetationstyp med 
skogshögskolans boniteringssystem enligt Hägglund och 
Lundmark (2010). Observation av vegetationstyp utfördes på en 
yta i diameter motsvarande undersökt stams kronlängd i meter, 
kronlängden mättes från första gren till kronans topp med hjälp av 
höjdmätare. 
 
För delen gällande stammens ljusklimat och solexponering 
observerades öppenheten i provytornas olika delar. Bland annat 
grundytemätningarna låg till grund som en ingångsvariabel för 
kartläggning av ljusklimatet. Utöver grundytan bygger 
kartläggningen även på observationer och bedömningar i fält 
gällande stam- och krontäthet. Markvegetationstypen och dess 
utsträckning fungerar endast som hjälpmedel vid bedömning av 
ljusklimatet. Då dess karaktär styrs av solens förmåga att belysa 
mark- och fältskiktet under en längre tid enligt Hjorth (2011). 
 
 
2.3.2 Sammanställning av mätningar och analys 
 
För huvuddelen av inmätta variabel beräknades medelvärdet. 
Dessa variabler fungerade även som värden för beräkningar av 
följande: 
 
- Ståndortsindex (ålder och trädhöjd) 
 
- Slankhetsgrad (trädhöjd/diameter) 
 
- Andel krona (Kronlängd/trädhöjd) 
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Då angreppen i beståndet uppstod 2008 har kvarstående stammar 
haft möjlighet till en tillväxt som bedöms vara 9 år längre än 
bortgångna stammar. Med det i åtanke gjordes avdrag på åldern 
för kvarstående stammar motsvarande 9 år. Höjden räknades 
baklänges med hjälp av höjdutvecklingskurvor och diametern 
räknades baklänges med hjälp av diameterutvecklingskurvor 
framtagen av Pilo (2012).  Då det inte förekommit några skogliga 
ingrepp i reservatet så antas grundyta vid angreppstillfället vara 
enligt högst inmätt, eller till och med något högre än grundyta 
som framkom under fältinventeringen. Eftersom det även i 
provytor med hög grundyta sett till fältinventeringen förekom 
bortgångna stammar. Med hjälp av inmätt grundyta kring varje 
inmätt stam kombinerat med observationer och bedömningar av 
stam- och krontäthet upprättades en zonindelning, se figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 3. Zonindelning baserad på provytorna från 
fältobservationer. Zon 1: stormfälld skog, zon 2: Nybildade 
kantträd, zon: 3 inre kantzon och zon 4: provytekärna med 
kollektiv beskuggning. 
 
 

        Zon 4 

 
 
 
 
 

Zon 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zon 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Zon 1 
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Figur 3 visar ett schematiskt exempel på hur området i och kring 
provytorna såg ut. I zon 1 var trädbortgången som allra störst. Det 
är där tidigare kantträd återfinns som var anpassade för ett ljusare 
klimat men som föll offer för stormen Gudrun. När stormen fällde 
träden placerade i zon 1 bildades en ny kantzon, zon 2. Dessa träd 
har ingen tidigare anpassning till det kraftigt ökade ljusklimat då 
zon 1 har skuggat dem. Zon 3 är en inre kantzon som har ett 
delvis ljusare klimat som får ett visst beskuggande skydd från zon 
2. Då förändringen i ljusklimatet inte blir lika kraftig som i zon 2, 
så har träden i zon 3 möjlighet till att successivt anpassa sig till ett 
ljusare klimat. Stressen blir inte lika kraftig som i zon 2. Den inre 
zonen, zon 4 har ett i stort sett opåverkat ljusklimat eftersom yttre 
zoner fortfarande beskuggar samt att det sker en kollektiv 
beskuggning mellan träden inom zonen.   
 
Anledningen till att det inte enbart är grundytan som 
zonindelningen grundar sig på är att, korta och grova stammar på 
långt avstånd kan ingå vid mätningar av grundytan men saknar en 
skuggande effekt till omkringliggande träd. Vidare så kan även 
underbestånd av gran och björk med långa smala stammar bidra 
med en skuggande effekt på de härskande stammarna utan att 
dessa stammar ingår i grundytan.  
 
Skillnader i medelvärden mellan döda och levande stammar 
analyserades med hjälp av T-test. För att på så sätt få fram om det 
finns en signifikant skillnad mellan medelvärden från inmätta 
variabler. Som gräns för signifikans valdes signifikansnivå 5 %. 
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3. Resultat 
 
3.1 Sammanställning och analys av stamrelaterade variabler 
 
Tabell 1 Medelvärden för inmätta variabler på bortgångna 
och kvarstående stammar med differens mellan grupperna 
och angiven signifikans. 

 

 
Grupp 

Medel 
Bortgångna 

Medel 
kvarstående 

Differens Signifikansn
ivå,   

(5 %) 

 
Ålder (år) 

 
93,85 

 
74,95 

 
18,90 

 
0,90 

Trädhöjd 
(m) 

22,35 22 0,35 19 

Kronlängd 
(m) 

13,22 16,02 2,80 3,40 

Brösthöjdsd
iameter 
(cm) 

32,80 28 4,80 5,20 

Grundyta 
(m2) 

17,50 19,20 1,70 23 

Ståndortsin
dex (SI) 

22,50 22,80 0,30 39 

Slankhetsgr
ad 

0,71 0,73 0,02 11 

Andel krona 
(%) 

59 75 16 1,30 
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Störst differens, 20% går att utläsa för åldern mellan bortgångna 
och kvarstående stammar, se tabell 1. Det går även att utläsa en 
stor differens mellan grupperna för andelen krona. Kvarstående 
stammar har i genomsnitt 16 % mer grönkrona jämfört med de 
bortgångna. Resultateten visar att åldersskillnaden är signifikant 
mellan bortgångna och kvarstående stammar. Endast 3 av 20 
kvarstående stammar var 100 år eller mer vid angreppstillfället, 
medan 10 stammar var mellan 70 - 99 år. Resterande sju hade en 
åldersintervall mellan 53 - 66 år. Bland de bortgångna stammarna 
noterades åtta stycken med en ålder som var 100 år eller mer, 
varav en stams ålder noterades till 143 år. Nio stammar hade en 
ålder mellan 70 - 99 år, resterande tre stammar var 57, 63 samt 68 
år gamla 
 
Resultatet visar att skillnaden i andelen krona är signifikant. 
Bland de kvarstående stammarna fanns det tre träd som hade en 
andel krona som understeg 69 % av stammens höjd, 64 % som 
lägst. Högsta noteringen var 90 % andel krona, endast en stam 
noterades. För resterande stammar hamnar andelen krona inom 
intervallerna 70 - 85 %. Bland de bortgångna stammarna 
noterades tre stammar med en andel krona mellan 70 - 73%. För 
resterande bortgångna stammar hamnar de inom intervallen 43 - 
66 % andel krona.  
 
Brösthöjdsdiametern för de kvarstående stammarna är lägre 
jämfört med de bortgångna, se tabell 1.  
 
Slankhetsgraden är i stort sett oförändrad mellan kvarstående och 
bortgångna stammar. Både korta grova, och långa smala stammar 
finns representerade bland de undersökta grupperna. Lägst 
noterad slankhetsgrad bland de bortgångna stammarna är 0,50. 
För de kvarstående är den lägsta noteringen 0,55. Högst noterad 
slankhetsgrad för de bortgångna stammarna är 0,92 respektive 
0,95 för kvarstående. 
 
Försöket visar inte på någon signifikant skillnad för trädhöjd, 
grundyta eller ståndortsindex, se tabell 1. Sett till höjden är de 
bortgångna i snitt något längre än de kvarstående.  
 
Den högsta grundytan som erhölls från fältinventeringen var 32 
m2. Dock fanns det bortgångna stammar även i ovan nämnd 
inventeringsyta. Bortfallet i grundytan över samtliga provytor 
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varierade mellan 5 - 90 %. Sju inventeringsytor hade ett bortfall i 
grundyta motsvarande 69 - 90 %. 15 inventeringsytor hade ett 
bortfall i grundyta motsvarande 37 - 68 %. 18 inventeringsytor 
hade bortfall i grundyta motsvarande 5 - 36 %.  
 
 
3.2 Redovisning av fältobservationer 
 
Tabell 2. Medelvärde för grundyta gällande provytornas 
zonindelning samt sammanlagt medelvärde för varje zon, se figur 3.  

 
Provyta 

 
Zon 2 

m2 

 
Zon 3 

m2 

 
Zon 4 

m2 

 
1 

 
15,8 

 
20,6 

 
27 

 
2 

 
16,3 

 
15,3 

 
20,5 

 
3 

 
13 

 
18 

 
5,3 

 
Medel 

 
15 

 
17,9 

 
17,6 

 
Zon 1 är inte presenterad i tabell 2, eftersom denna zon 
representerar den mest extrema ljusmiljö som stormen skapar, kal 
mark, därmed finns det ingen grundyta att redovisa. Resultatet 
visar att zon 4 i regel har den högsta grundytan bortsett från 
provyta 3 som har ytterst lågt medelvärde för grundytan sett till 
hela fältinventeringen. Trots det låga medelvärdet fanns rikligt 
med björksly och främst underbestånd av gran, med långa smala 
stammar som gav ett skuggande skydd till de få kvarstående 
stammarna.  
 
Bortsett från zon 4 i provyta 3, se tabell 2, blir grundytan i regel 
lägre med ökat avstånd från kärnan, zon 4. Vad gäller zon 3 i 
provyta 2 är grundytan lägre jämfört med zon 2. Detta beror på att 
även zon 2 hade ett rikligt underbestånd med långa smala 
stammar som bidrog med skugga men som inte gick att 
tillgodoräkna vid mätning av grundyta. 
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Tabell 3. Vegetationstypernas täckningsgrad i %, kring undersökta 
bortgångna och kvarstående stammar. 

 
Det är en klar dominans av mossor och lavar sett till samtliga ytor 
med en något högre täckningsgrad runt bortgångna stammar. 
Mossorna och lavarnas dominans i inventeringsytorna speglar 
även deras dominans för övriga delar av Nytebodaskogen. Vad 
gäller förekomsten av blåbär och lingon återfinns de främst vid de 
kvarstående stammarna. Trots den magra marken i 
Nytebodaskogen finns det en viss förekomst av högörter, se tabell 
3, i form av bräkentyper omkring de mest solexponerade ytorna.  
 
  

Vegetationstyp 
 

Mossor och lavar 

Kvarstående 
% 

Bortgångna 
% 

68,75 79,2 
Blåbär 27,75 14,25 
Högört 0,25 6,5 
Lingon 3,25 0,05 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Observationsstudie 
 
Utförd studie kan användas som ett riktmärke för hur likartade 
studier kan angripa undersökningar kring varför vissa stammar 
undviker angrepp.  Den enda likartade studien som funnits under 
litteraturstudierna är Mezei et al. (2014) studie. Problemet med 
den studien är att den har utförts i bergsmiljö, en miljö som skiljer 
sig avsevärt från där den utförda studien genomfördes. Intressant 
vore det att se framtida studier likt denna i betydligt större skala 
med likartat angreppssätt. Framtagen zonindelning av ljusklimatet 
är en särskild del i utförd studie som hade varit intressant att 
applicera på en mer omfattande studie. Särskilt på en framtida 
studie som utspelar sig från stormfällning eller första 
angreppstillfälle till upphörandet av angreppen. Detta skulle i sin 
tur leda till mer ingående datainsamling och resultatanalys. 
 
Det återfinns inget i resultat som kan styrka att slankhetsgraden 
får anses som en viktig variabel. Slankhetsgraden var mer eller 
mindre oförändrad mellan de bortgångna och kvarstående 
stammarna. Analysen visar att det inte fanns en signifikant 
skillnad mellan grupperna. Även om det hade visat sig att 
skillnaden i slankhetsgraden var signifikant så hade resultatet 
visat motsatt resultat jämfört med Mezei et al. (2014) studie. Då 
utförd studie snarare visar att de stammar som undviker angrepp 
är kortare och grövre än långa och smala. Detta kan bero på just 
det faktum att deras studie är utför i bergsmiljö, medan utförd 
studie inte är det.  
 
Det studien däremot styrker som Mezei et al. (2014) nämner som 
en viktig variabel är andelen krona. Att stammar med stor andel 
krona har visat sig undvika angrepp av granbarkborre bättre än 
stammar med en låg andel krona. Lägst andel krona bland de 
kvarstående stammarna uppmättes till 64 %, medan den högsta 
noteringen för de bortgångna stammarna var 73 %. Detta kan tyda 
på att stammar med åtminstone 70 % grönkrona besitter en bättre 
förmåga att undvika angrepp av granbarkborren. 
Längdskillnaderna mellan gruppernas kronor visar en signifikant 
skillnad. Vilket också är förväntat då andelen krona är beroende 
av aktuell stams kronlängd som ger utslag vid analysen. 
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I den utförda studien i Nytebodaskogen är åldern den variabel 
som har det mest signifikanta resultatet i T-testet. Åldern antas 
vara en viktig varaibel för en stams motståndskraft. Dock 
förekommer det tre stammar bland de bortgångna som är yngre än 
70 år. Vilket tyder på att det inte enbart är trädens egenskaper som 
avgör deras motståndskraft mot granbarkborren. Tidigare studie 
som har behandlat detta är Kautz, Schopf och Obser (2013), som 
menar att granbarkborrens val av värd inom samma område blir 
den varma stammen framför andra faktorer, t.ex. ålder, vitalitet 
och grovlek.   
 
I studien är de kvarstående stammarna generellt sett smalare än de 
bortgångna stammarna. Så är även fallet om man bortser från 
utförd tillväxtavräkning på 9 år för brösthöjdsdiametern. Men 
eftersom denna avräkning inte gjordes med hjälp av borrkärnor 
utan istället med utvecklingskurvor är dessa siffror inte helt 
tillförlitliga. Dock går det med säkerhet anta att den generella 
brösthöjdsdiametern är mindre än vid inmätningstillfället, den kan 
även vara mindre än framtagna värden utifrån utvecklingskurvor. 
Skillnaderna mellan de inmätta värdena går inte att betraktas som 
signifikanta, men med tanke på hur pass nära resultatet ändå 
hamnar signifikansnivå får den betraktas som betydelsefull.  
 
Utöver grundytan är det svårt att få några direkta värden som 
vägledning till hur mikroklimatet ter sig inom ett område utan 
några mätinstrument. Det hade varit fördelaktigt med 
mätinstrument för temperaturmätning på stam. Som ersättning 
användes istället zonindelningen, enligt figur 3, som komplement. 
I resultatet sticker provyta 3 ut med sin zon 4, se figur 3. Dess 
grundyta är betydligt lägre än övriga provytor och deras zoner. 
Även om det i verkligheten inte är fullt så ljust klimat som 
siffrorna visar så är det fortfarande den zon som har det mest 
ansträngda mikroklimatet. Värt att tillägga är antalet stående döda 
stammar som fanns inom den ytan. En möjlig förklaring till att 
den ytan har varit extra utsatt kan vara dels bristande vitalitet hos 
stammarna följt att kraftiga utsläpp av lättflyktiga organiska 
föreningar. Den närmsta tiden efter stormfällningen och 
yngelperioden har zon 4 i provyta 3 troligtvis varit som övriga 
zoner i studien, hög grundyta sett till omkringliggande zoner. 
Sedan har granbarkborrarna arbetat sig genom de yttre och inre 
kantzonerna som möjligtvis släppt genom mer ljus i ett tidigt 
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angreppsskede än i övriga provytor. Sedan har granbarkborrarna 
koncentrerat angreppen i zon 4.  
 
I tabell 3 går det att utläsa mossor och lavar som den klart 
dominerande vegetationstypen, vilket hör samman med låga 
ståndortsindex. Vad gäller förekomsten av blåbär så är den högst 
bland de inventeringsytor med kvarstående stammar, en möjlig 
förklaring till det kan vara ett gynnsammare näringstillstånd inom 
vissa inventeringsytor. Trots den låga boniteten finns det en 
mindre del högörter i form av bräkentyper vid de 
inventeringsytorna med låg grundyta. Ett tecken på att det under 
en längre tid släppts in rikligt med ljus på marknivå.  
 
 
4.2 Metoddiskussion 
 
Utförda mätningar får anses ha en god tillförlitlighet, dock går det 
inte att räkna bort den mänskliga faktorn under fältinventeringen. 
 
Om en laserhöjdmätare hade använts vid höjdmätningen av de 
kvarstående stammarna hade tillförlitligheten på inmätta 
stammarna blivit mer exakt och där med uppnått en fullgod 
tillförlitlighet.  
 
Utöver den generellt goda tillförlitligheten i studien finns det en 
avvikelse i form av brösthöjdsdiametern. Eftersom de kvarstående 
stammarna i dagsläget har nio års längre tillväxt till godo kontra 
de bortgångna behövde variabler räknas bakåt i tiden. För att få en 
tillförlitlig bakåträkning gällande brösthöjdsdiametern krävs 
borrkärnor från stammarna får att på så sett få fram 
årsringsbredden, som leder till precisa avdrag. 
Brösthöjdsdiametern är en faktor som är svår att få ett ordentligt 
grepp om i studier likt denna. Att använde både slankhetsgrad och 
brösthöjdsdiameter är två olika förhållningssätt där andra faktorer 
motverkar utfallet. Brösthöjdsdiametern påverkas av ålder och 
grundyta. Medan slankhetsgraden påverkas av ålder, grundyta och 
höjd. Vid undersökningar av brösthöjdsdiameter förutsätter detta 
således att träden som studien baseras på är likåldriga.  
 
Grundytan ger inte alltid en rättvis bild av ljusklimatet i ett 
bestånd, då det kan förekomma stammar som bidrar med kollektiv 
beskuggning och skydd utan att utgöra en del av grundytan. 
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Således går det inte att utgå från grundytan utan observationer i 
fält behöver utföras för att på ett lämpligt sätt konstatera 
mikroklimatet. 
 
 
4.3 Slutsatser 
 
Den utförda studien visar en tydlig åldersskillnad mellan 
bortgångna och kvarstående stammar, de stammar som har 
överlevt är yngre. Hög andel krona visar sig öka en stams 
möjligheter att undvika angrepp. Brösthöjdsdiametern antas även 
den ha en inverkan, dock är tillförlitligheten för den variabeln 
bristfällig. Det finns inget i studien som tyder på slankhetens roll 
huruvida en stam undviker angrepp av granbarkborren.  
 
Mikroklimatet ter sig spela stor roll huruvida en stam klarar av att 
motstå angrepp av granbarkborren. Eftersom vissa bortgångna 
stammar har rätt egenskaper, låg ålder, hög andel krona och låg 
brösthöjdsdiameter men har ändå blivit angripna. Detta kan bero 
på att granbarkborrarna föredrar en varm stam framför ett gammal 
och grovt träd.  
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6. Bilagor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I 
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Bilaga 1: Inmätta variabler för kvarstående stammar. 
 

 
 

ID	 Ålder	 Trädhöjd	 Kronlängd	 Brösthöjdsdiameter	 Grundyta	

1	 97	 31,5	 27	 33	 27	

2	 98	 28	 23	 34,5	 21	

3	 68	 14,5	 10,5	 22,5	 25	

4	 86	 29	 22	 31,5	 23	

5	 75	 20	 15	 21	 23	

6	 65	 15	 12	 23	 21	

7	 110	 22,5	 18,5	 36,5	 21	

8	 95	 24,5	 19	 41	 15	

9	 111	 19,5	 14	 35	 17	

10	 95	 18	 13	 31	 27	

11	 105	 27,5	 25	 37	 24	

12	 79	 16,5	 14	 25,5	 16	

13	 83	 17,5	 13,5	 23	 9	

14	 62	 15	 11	 22	 5	

15	 83	 27,5	 22,5	 33	 3	

16	 79	 25	 19	 38	 8	

17	 63	 16,5	 12	 25	 18	

18	 131	 31	 23,5	 49	 18	

19	 66	 18,5	 13	 21	 32	

20	 83	 22,5	 16	 28	 31	



 

II 
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Bilaga 2: Inmätta variabler för bortgångna stammar. 
 
ID Ålder Trädhöjd Kronlängd Brösthöjdsdiameter Grundyta 

1 90 22 12 32,5 15 

2 127 25,5 17 50,5 7 

3 73 26 11 32 11 

4 120 27 19 41,5 9 

5 98 23,5 16,5 36 17 

6 63 18 8,5 24 14 

7 81 19,5 11 24 16 

8 102 23 12 32,5 31 

9 143 36 23,5 57 6 

10 109 23 13 37 28 

11 89 23 10 33,5 16 

12 73 15,5 10 17,5 25 

13 57 13 6 18,5 20 

14 78 21 13 27 21 

15 68 15 9 24,5 24 

16 103 24 15 36 19 

17 85 19 11 20,5 22 

18 97 26 19 49 22 

19 100 21 14 30 14 

20 121 26 14 32,5 13 
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Bilaga 3: Beräkningar kvarstående stammar 
 

	
ID	 Ståndortsindex	

	

	
Slankhetsgrad	
	

Andel	Krona	
%	

1	
31	 0,95	 0,85	

2	
27	 0,81	 0,82	

3	
18	 0,64	 0,65	

4	
29	 0,92	 0,75	

5	
22	 0,95	 0,75	

6	
18	 0,65	 0,80	

7	
21	 0,61	 0,82	

8	
24	 0,59	 0,77	

9	
19	 0,55	 0,71	

10	
18	 0,58	 0,72	

11	
25	 0,74	 0,90	

12	
18	 0,64	 0,84	

13	
18	 0,76	 0,77	

14	
20	 0,68	 0,73	

15	
29	 0,83	 0,81	

16	
26	 0,65	 0,76	

17	
21	 0,66	 0,72	

18	
27	 0,63	 0,75	

19	
22	 0,88	 0,70	

20	
23	 0,80	 0,71	
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Bilaga 4: Beräkningar bortgångna stammar 
 

 
ID 

 

 
Ståndortsindex 

 
slankhetsgrad 

 
Andel krona 

% 
1 22 0,67 0,54 

2 24 0,50 0,54 

3 27 0,81 0,66 

4 27 0,65 0,70 

5 23 0,65 0,70 

6 22 0,75 0,47 

7 21 0,81 0,56 

8 22 0,70 0,52 

9 29 0,63 0,65 

10 23 0,62 0,56 

11 23 0,68 0,43 

12 18 0,88 0,64 

13 18 0,70 0,46 

14 22 0,77 0,61 

15 18 0,61 0,60 

16 23 0,66 0,62 

17 19 0,92 0,57 

18 25 0,53 0,73 

19 20 0,70 0,66 

20 24 0,80 0,53 
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Bilaga 5: 9 års tillväxtavdrag på kvarstående stammar 
 

ID Ålder Trädhöjd Kronlängd Brösthöjdsdiameter 

1 88 31 26,57 29,85 

2 89 27 22,17 31,62 

3 59 14 9,17 20,70 

4 77 28,50 21,62 28,53 

5 66 18,50 13,87 18,57 

6 56 13,50 10,80 21,20 

7 101 22 18,08 34,70 

8 86 23,50 18,22 37,85 

9 102 19 13,64 33,20 

10 86 17,50 12,63 29,11 

11 96 25,50 23,18 33,85 

12 70 15,50 13,15 23,61 

13 74 16 12,34 21,20 

14 53 14,50 10,63 20,20 

15 74 26,50 21,68 29,85 

16 70 23 17,48 34,85 

17 54 15,50 11,27 23,11 

18 122 29,50 22,36 45,13 

19 57 16,50 11,59 18,57 

20 74 21 14,93 25,03 
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