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Webinar skogbruk, artsmangfold 

og karbon, 2. juni 2021 

Kan vi forutsi hvilke insekter som lever 

hvor i skogen – og er sjeldne arter 

økologisk viktige?
Tone Birkemoe, NMBU 

Norge: Anne Sverdrup-Thygeson, Ryan Burner , Tone Birkemoe, Olav Skarpaas og Ross Wetherbee

Hvordan drive bærekraftig skogbruk på et nasjonalt nivå og 
samtidig fremme folkehelsa?
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En bille er ikke bare en bille

• Det finnes 3600 ulike billearter i 
Norge 

• En stor andel av disse lever i død 
ved
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Seljekjuke
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Baranowskiella ehnstromi

<0,5 mm
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Gammelskogsbukk

16-35 mm

Vi vet minst om de sjeldne artene

• Lever sitt liv på ulikt vis
• De ser forskjellige ut
• Summen av egenskapene til 

hver bille sier noe om hvilken 
rolle de har i økosystemet

• Vi har grei informasjon om 
83% av de artene vi fant i 
Norge, Finland og Tyskland

• De vi vet minst om sjeldne 
arter

• Mange av de sjeldne artene 
er rødlistet

Burner et al.  submitted

778 arter 
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Burner et al.  Submitted 1

Hvilke arter bidrar mest til variasjon i egenskaper?
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Taper vi sjeldne arter taper vi flere 

funksjoner enn ved tap av vanlige 

arter

Kan vi bruke billenes egenskaper til å forutsi hvor 
de lever?

Bille-egenskaper

skogens alder, stående volum, mengde død ved, 

solinnstråling, nedbør og temperatur

Hagge et al 2021. Journal of Animal Ecology

Burner et al submitted 2

Store, brede, runde biller med 

korte vinger gir økt risiko for å dø ut
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Store, brede, runde biller med 

korte vinger gir økt risiko for å dø ut

Skogens tilstand betyr noe for hvilke 

egenskaper billene har
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Biller som bor i flere land –
vil de ha det likt? 
282 arter

Ja – i over halvparten av 
tilfellene vil de det

• Gammel skog 

• Barskog

Take-home-message

• En bille er ikke bare en bille 

• Veldig mange biller er avhengige 
av død ved

• Tap av sjeldne biller kan det ha 
større betydning for 
økosystemet enn tap av vanlige 
biller

• Skogens tilstand har betydning 
for hvilke biller vi finner og 
hvilke egenskaper billene har
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