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Flyvningen begyndte tidligt nogle steder i 2014
Situationen efter stormfaldene i oktober og december 2013 er blevet fulgt ved lejlighedsvise observationer 
på lokaliteter flere steder i landet samt ved indberetninger fra skovdistrikterne. Allerede på de varme dage i
påsken midt i april 2014 begyndte typograferne flyvningen på soleksponerede arealer. Det blev især 
observeret i det vestlige Sønderjylland(figur 1). Andre steder i landet blev den første aktivitet observeret i 
de sidste dage af april og første dage af maj. Udviklingen i de tidligt etablerede gangsystemer blev dog 
lokalt dæmpet af køligere dage i midten af måneden. Varmen 21.-23. maj bragte de sidste overvintrende 
typografer på vingerne.

  

Figur 1. Fra Sønderjylland 23/5-2014. Store larver fra den tidligste flyvning klar til forpupning allerede i slutningen af maj.

Opformeringen var stor i løbet af sommeren
Resten af sæsonen favoriserede ligeledes barkbillernes udvikling. Juli bragte rekordmange sommerdøgn og 
adskillige tropedøgn. Afkommet efter forårsflyvningen – den nye generation - fik rigtig gode forhold til at 
etablere sig i løbet af juli. Første halvdel af august havde ligeledes mange dage med temperaturer over 
tærsklen for flyveaktivitet (18-20°). Det samme gjaldt september, hvor den helt hen til 20. september var 
daglige maksimum temperaturer over 20°. 

Ved en undersøgelse 3.-5. oktober kunne der derfor i Midt- og Vestjylland observeres meget friske 
typograf-angreb (figur 2) med både små (figur 3) og store larver samt pupper(figur 4). Disse gangsystemer 
må være anlagt efter august. 

 Figur 2. Gangsystemer med aktivitet i oktober.



 

Figur 3. Fra 5/10-2014, Harreskov plantage ved Kibæk – nyanlagt gangsystem med meget små larver.

 

Figur 4. Fra 5/10-2014, i andre gangsystemer fandtes store larver samt pupper.

Der er ikke tidligere observeret at gangsystemer etableret så sent på året. Og det er også risikabelt for 
typografen. Pupper og larver tåler nemlig ikke frost.



Figur 5. Fra Harreskov plantage ved Kibæk, 26/2-2015. Gangsystem af typograf med larver og pupper døde af frost.

Både i november, december, januar og februar har der forekommet frostdøgn – endda koldere end minus 
10 grader. I slutningen af februar blev de samme arealer derfor genbesøgt for at se, hvordan det var gået 
med typograferne. Det kunne konstateres, at de gunstige temperaturer i oktober og november havde givet 
graddage nok til at pupper og store larver var blevet udviklet til voksne biller, der kunne klare frosten, da 
den kom. De små larver, der ikke havde nået dette stadium var døde (figur 5). Der blev også fundet en del 
typografer, der havde boret sig ind under barklen uden at etablere ynglegangsystemer. Disse indboringer 
kan kendes på at der sidder flere voksne biller sammen, og at de er uregelmæssigt forgrenede – såkaldte 
'dendrittiske gange' (figur 6). Hvis man ser hvide larver i typografernes gangsystemer her i foråret, drejer 
det om larver af fluer, snyltehvepse og biller, der lever som parasitter på typografen (figur 7).

 

Figur 6. Fra Sønderjylland, 26/2-2015. Eksempel på såkaldte 'dendrittiske' gange – overvintringsindboringer med flere voksne 
typografer i samme indboring uden yngleaktivitet.

Figur 7. Der findes mange overvintrende voksne typografer under barken lige nu. De hvide larver, man kan finde nu, er larver af 
snyltefluer og andre insektlarver, der lever som parasitter på typograferne.

Sammenfatning efter sæsonen 2014 
De gunstige opformeringsvilkår gjorde, at vi fik en fuld anden generation udviklet i 2014. En vurdering i 
oktober 2014 af stigningen i angrebet materiale fra maj til oktober gav et skøn på 3-4 gange stigning i 
omfanget af antallet af angrebne træer gennem sæsonen. Kun en meget lille del af populationen døde som 
pupper og larver på grund af frost i løbet af vinteren. Der er dog stor variation i situationen fra lokalitet til 
lokalitet. Dels er der flere steder fjernet rigtig meget materiale med biller i løbet af efteråret. Dels er der 



indikation af store forskelle i tætheden af typografer mellem lokaliteterne (figur 8). Generelt vurderes der 
dog at være en væsentlig forhøjet tæthed af typografer i nåleskovene lige nu. Et forhold, der kan tale for at 
nedtone risikoen, er at de levende træers vandforsyning i øjeblikket er vældig god. Sætter det i med 
langvarig forårstørke kan dette billede dog ændre sig.

 

Figur 8. Én indikation af, at der er stor billetæthed på arealet, er at de langsgående modergange ligger tæt, som det ses i dette 
tilfælde. En anden indikation er, at typograferne tager til takke med utypisk ynglemateriale – som fx disse unge omorika. Billedet er 
fra Sønderjylland 26/2-2015.

Anbefalinger før sæsonen 2015
Det kan anbefales at borttransportere effekter med overvintrende biller under barken inden 
forårsflyvningen (figur 9). Selv om der vil falde bark af ved håndteringen, vil fjernelse af selv en lille del af 
population være med til at nedbringe tætheden – og dermed risikoen for angreb på den stående skov. Da 
en del billerne overvintrer i skovbunden, kan man ikke få alle biller ud af skoven inden sværmningen i maj. 
Træer uden bark udgør ingen risiko (figur 10). Liggende træ med frisk bark vil være attraktiv for billerne, når
de sværmer (figur 11 og 12). Man kan også bevidst udlægge fangtræ til opfangning af de sværmende biller 
(figur 13) eller placere syntetisk feromon på udvalgte, stående, levende træer - og derved styre billernes 
sværmning til de ønskede effekter ved sætte feromonposer på disse (figur 13). Blot skal man på forhånd 
have sikret sig mulighed for udtransport af de påfløjne fangtræer inden billernes afkom klækker i juli 
måned. Billernes flyveaktivitet kan registreres ved fangst af typografer i feromonfælder (figur 14). 
Feromonfælder til overvågning af typografens flyvning vil være i brug i 2015 flere steder i landet. 
Resultaterne vil løbende blive formidlet til skovbrugets praktikere.



Figur 9. En typisk situation efter oprydning af stormfald og angreb af typografer. De overvintrende typografer vil befinde sig i 
skovbunden på arealet, under barken i stakkene langs vejen og under barken i træerne omkring arealet. De stående træer uden 
bark rummer ingen biller, og kan efterlades til spætter og uskadelige insekter. Hvis det er muligt, kan det anbefales at fjerne 
oparbejdede stammer med biller under barken og eventuelle stående træer i randene med biller under barken inden typografernes 
flyveperiode. Den begynder, når lufttemperaturen overstiger 18-20° - normalt midt i maj. Derfor er anbefalingen at materiale med 
overvintrende biller fjernes inden 1. maj – i varme forår endnu tidligere.



Figur 10. Hvis barken er faldet af træerne udgør disse ikke længere et levested for typografer. Hvis man ønsker at reducere 
billetætheden før sværmningen i maj, bør opmærksomheden rettes mod træerne med bark umiddelbart bag de døde træer uden 
bark. Hér vil man muligvis kunne finde overvintrende biller under barken.



Figur 11. Hér er der en situation fra Midtjylland, februar 2015, hvor man har skovet de døde billetræer foran en vestvendt rand. Der 
er også skovet en del friske træer i forbindelse med afretningen af kanten. Træerne med frisk bark vil udgøre attraktive ynglesteder 
for de biller, der flyver i maj. Hvis der er tilstrækkeligt friskt ynglemateriale i disse, vil de kunne opsuge alle de flyvende biller. Hvis 
der for lidt frisk barkareal i forhold til antallet af biller, vil de oveskydende søge andre steder hen. Desuden skal man sikre sig at 
fjerne de nyangrebne stammer inden 1. juli, da de nyproducerede biller ellers vil angribe de stående, friske kanttræer.

Figur 12. På nogle stammer angrebet sent i 2014, kan man finde bark der er delvist frisk endnu. Hvis barken stadig er hvid og frisk i 
maj, vil de flyvende biller bore sig ind dér.

 

Figur 13. Poser med syntetisk feromon kan anvendes til at styre de flyvende typografer til udlagt fangtræ eller stående træer, man 
ønsker angrebet. Hér fra Grib skov 17/4-2007.



Figur 14. Syntetisk feromon placeret i en rørfælde kan bruges til at monitere typografens flyveaktivitet. På dén måde kan man 
registrere, hvornår forårsflyvningen har kulmineret. Så har man omkring en måneds tid til at bortkøre fangtræerne – og andre 
angrebne effekter - inden den ny generation er færdigudviklet. I 2015 vil flyvningen blive overvåget ved hjælp af feromonfælder på 
flere lokaliteter i landet.

Praktiske oplysninger
Hvor langt flyver typografer? Potentielt 10-20 km eller mere, men i praksis 100-500m

Hold syntetisk feromon på sikker afstand fra bevaringsværdig skovkant – min. træhøjden

Feromonposen placeres uåbnet i skygge

Feromonposen holder normalt hele sæsonen

Fangtræer placeres soleksponeret. Typografer holder af sol i modsætning til stribet vedborer

Det er vigtigt at fangtræet er friskt (barken skal være lys og saftig). Jo friskere jo bedre (og jo mindre risiko 
for angreb af vedborere)

Vær opmærksom på, at skovningsmaskinernes valser perforerer barken, så den hurtigere tørrer ud. Nøjes 
evt. med at lægge træerne ned i første omgang. Afgrening og opskæring kan så ske i forbindelse med 



afhentningen i juni. Eller benyt stående fangtræ: sæt feromonet på et stående, levende træ. Så 'udviser' 
billerne selv det fornødne antal træer.

Arealet for virkning for virkning af fangtræ med en feromonpose er begrænset (max. 100 m i læsiden). 
Tænk hellere i flere små-områder. 

Tænk i N-S retning hvis flere fangtræ-stakke udlægges – vi forudsætter vestenvind i maj!

Der findes skove, som ikke har problemer med typograf. Det varierer, så vurdér behovet før en indsats

Indikatorer for højt niveau: 2014-angrebene var store og omfattede utypiske typograf-værttræer: OMO, 
SGR, SKF, LÆR, små RGR, også skyggetræer

Antallet af fangtræer: Som tommelfingerregel det samme antal træer, som blev dræbt i juli året inden. Ved 
udtransport i løbet af vinteren har man antagelig ikke fået mere end 50% af billerne ud. Resten ligger i 
førnen.

Efter en mild vinter kan der tidligt løbe mange graddage på. I nogle tilfælde vil 18° allerede i april kunne 
udløse flyveaktivitet. Selv om den største del af billerne alligevel først vil flyve i maj, vil naturligt feromon 
fra disse tidlige biller konkurrere med det syntetiske feromon. Én feromonpose frigiver ca lige så meget 
feromon som ét træ under naturligt angreb.

Efter en mild vinter kan man derfor med fordel rykke fristen for at have fangtræ og feromon på plads frem 
til senest 15. april.

Inden udtransport i juni: eftersøg og markér alle angrebne træer. Efter juni: planlæg efter, at der kan være 
overset angrebne træer. Derfor: efter sommerflyvningen – gerne i september - kontrollér om der findes 
nyangrebne træer og søg for at have arrangeret udtransport af angrebne stammer inden udtræk til 
overvintring – dvs fjern sommerangrebne træer i løbet af september og oktober.

Syntetisk feromon kan fx købes hos HedeDanmark hd2412@hd2412.dk eller fra producenten i Norge, 
yngve.stenstrom@nmbu.no  

HUSK:

Fremover skal op inden flyvningen – dvs. < 1.maj 

Det angrebne træ er ude af skoven inden afkommet flyver ud – dvs. < 1. juli

Vær opmærksom på at typografangreb kan medføre misfarvning af blåsplintsvamp

Vær opmærksom på at ubeskyttet fangtræ vil kunne angribes af stribet vedborer 
(efter 1. april)
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