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Snytbagge


- Metyljasmonat (MeJa) 
ett växthormon


- Somatisk embryogenes 
(SE) - ett nytt sätt att 
producera plantor

http://snytbagge.slu.se



Ögon- och öronvivlar


- Barrätare 

- Allätare

- Vinglösa


öronvivel         ögonvivel   gråvivel
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Barr-och bladätare 

- Röd tallstekel

- Tallmätare

- Lärksäckmal

- m.fl, m.fl.



Röd tallstekel



Barr- och bladätare 

- Stress

- Sekundära 

skadegörare

- Större 

märgborre

Tallmätare
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Vedätare 
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Skarptandad barkborre, Ips acuminatus

• Från skogsskadegörare 


• Till rödlistad (2010)


• Och tillbaka som skadegörare igen


• Torrsommaren 2018!!


• Västkusten - m.m.



Skarptandad barkborre, Ips acuminatus

• Över(!) radarn



Figur 1. Liten granbarkborre (Ips amitinus). Lägg märke till 
den glänsande urskålningen baktill på täckvingarna. Denna 
är hos granbarkborre matt. Foto. Åke Lindelöw.
Ips amitinus is similar to I. typographus, but the excavation 
on the elytra has a shining surface on I. amitinus, in contrast 
to the dull surface on the other species.

Lindelöw, Entomologisk Tidskrift (2013)
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Økland m.fl. 2019



Liten granbarkborre, Ips amitinus

Økland m.fl. 2019

Näst vanligaste barkborren i Norrbotten efter 6-tandad

(Dragos Cocos pers comm.)
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Lärksäckmal, Coleophora laricella

Säcken! 

som larven sitter i

• Övervintrar i säcken


• Kraftfullt gnag precis då barren 
slagit ut


• Ett bestånd, 25 ha, S om Borås


• Flera år


• Klimatgynnad?



Lärkborre, Ips cembrae
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Globala handelns risker

• Införd art drabbas av inhemsk patogen.


• Införd arts patogen angriper inhemska arter.
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Asksmalpraktbagge

2020 nådde den St. Petersburg…
Emeral Ash Borer i USA
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En ny dubbelögad, Polygraphus proximus
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En ny dubbelögad, Polygraphus proximus

• Från öster, nått Moskva


• Alla möjliga barrträd


• Vädligt lik våra egna arter
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