
POLICY GRANBARKBORRE för FAGERHOLMS VÄGFÖRENING: 

1. Vid granbarkborreangrepp på allmänningarna kommer regelbunden 
inventering genomföras. Endast döda träd som utgör risk för skada på 
person och egendom kommer att fällas och kubbas, men inte 
transporteras bort.

2. Vid granbarkborreangrepp på privat mark är det upp till markägaren att 
besluta om man vill fälla och ta bort träd som är angripna.  Döda granar 
behöver inte transporteras bort. Däremot är det viktigt att kubba och 
barka av all angripen gran som avverkats, alternativt transportera bort så 
snart träden är fällda då de utgör en grogrund för granbarkborren.

Till grund för rekommendationerna ovan ligger information från 
skogskonsulent på Skogsstyrelsen samt kommunekologen i Värmdö 
Kommun.

Se sammanfattning av deras information här:

”Det är viktigt att behålla gamla stora träd så att man inte utarmar den biologiska mångfalden.

Detta gäller även döda granar då det är bra dels för granbarkborrens naturliga fiender. Fagerholm 
har en spillkråkekoloni (mycket ovanligt) och en fantastisk natur vilket ger en viktigt biologisk 
mångfald som vi måste vara rädda om. Dessutom när man tar bort träd släpper man in ljus / 
värme vilket gör att granbarkborren frodas och friska granar blir mer mottagliga för angrepp.


Även klimatförändringar gör att gran blir känsligare och inte kan stå emot angrepp. Kanske blir det 
så att grangränsen drar sig ännu mer norrut och att det här blir för varmt för gran.

Forskningen spretar åt många håll och det finns många olika teorier. 


Det är inte meningsfullt ur bekämpningssynpunkt att ta bort döda granar som tappat nästan all 
bark och har grå vedyta. Granbarkborren har redan hunnit lämna dessa träd. Ibland kan det dock 
av säkerhetsskäl vara motiverat att to bort sådana granar.


Om man har ett fåtal angripna granar, kan man fälla och fräsa bort barken på de angripna träden. 
Då är det inte lika bråttom att transportera ut de fällda träden. 


Kommunekolog och Skogstyrelsen  konstaterar att det naturliga trädbeståndet i vårt område är 
ek, hassel, björk och tall.”


Regler gällande övrig fällning på Fagerholms allmänningar:

Asp och Björksly samt smågranar under ca10 cm i diameter är det fritt 
fram att ta bort. Gällande större träd, andra trädslag samt ensamväxande 
träd krävs ett godkännande från styrelsen. 


