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Skadedyr i juletre. 

De vanligste skadedyrene i juletre er som følger: 

Sibirsk edelgranlus (Aphrastasia pectinatae) 

Lusene sitter på undersiden av nålene og suger cellesaft. Dette resulterer i gulflekkete nåler 
som etter hvert blir brune og faller av. Sterke angrep kan føre til glisning av krona og treet 
kan dø. Trær i alle aldre kan bli rammet og særlig fjelledelgran er utsatt. 

Bartrelus lar seg vanligvis ikke artsbestemme uten bruk av mikroskop, men når det gjelder 
Sibirsk edelgranlus er dette faktisk mulig med en vanlig håndlupe. Lusene produserer karak-
teristiske voksulldotter som skiller seg ut ved de ser ut som bunter av tykke ulltråder når de 
betraktes gjennom en lupe. Hos andre arter lus vil voksullen se ut som tynne hår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Norge er arten bare registrert på edelgran, og det er ikke registrert den galledannende 
generasjonen som er vanlig i Russland hvor den opprinnelig stammer fra. Arten overvintrer 
som larver på edelgrannålene. Kort tid før knoppsprett kan larvene være utvokst og starte 
egglegging. Larvene som klekker fra disse eggene vil allerede 2-3 dager etter knoppsprett 
krype ut på de nye nålene der de utvikler seg til både vingede og uvingede individer. Gjen-
nom sommeren kan det utvikles flere generasjoner av både vingede og uvingede individer. 
Om høsten får vi så på edelgran en ny overvintrende generasjon av larver fra både vingede 
og uvingede lus. 
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Grønn edelgranlus (Mindarus abietinus) 

Lusa har farge grønn til turkis, er stor og kraftig og ofte med vinger. 
Den sitter i nålefestene på nye skudd og dersom det ikke raskt gjøres 
tiltak vil det på kort tid bli helt tjukt av lus på nyskuddene. Som 
oftest har vi sett de kraftigste angrepen i sibiredelgran men den er 
ikke uvanlig å finne i fjelledelgran også. Sammenlignet med sibire-
delgranlus er denne lusearten langt mer skadelig i og med at den 
utfører skade mye raskere.  

Grønn edelgranlus har totalt fire generasjoner i løpet av en sesong. 
Den overvintrer som egg i sprekker i barken og disse klekkes i tids-
rommet fra midten av april til midten av mai. Den første generasjo-
nen består av vingeløse hunnlus. Denne generasjonen og avkomme-
ne deres (generasjon 2) vil raskt danne en stor koloni som vokser i 
høyt tempo, mens de får næring ved å suge på nåler på nyskudd. 
Generasjon 2 består hovedsakelig av vingede hunner. Den tredje 
genasjonen er samme type lus som generasjon 2. Disse får avkom 
som består av vingede hunner og hanner. Etter paring vil hunnene 
legge ett til to egg på årsskuddene i nålefester eller på knopper. 

 

 

 

 

 

 

Vanlig Edelgranlus (Dreyfusia Nordmannianae) 

Arten er nokså vanlig på en rekke forskjellige edelgranarter i jule-
trefelt og hager over store deler av Norge. Den har en ufullstendig 
livssyklus uten vertsskifte og lever kun på edelgran der den suger på 
nålene. 

Lusenes sug på nålene fører til misfarging og utglissning av baret. 
Lusa oppsøker de nye skuddene om våren og forsommeren, slik at 
angrep i første rekke går utover de nye årsskuddene. Ved sterke 
angrep blir nålene deformert, krøllet og tørker ut, og skuddene kan 
bli drept. I ekstreme tilfeller kan hele treet dø. Lusene skiller ut et 
vokslag etter hvert som de vokser, og det oppstår små hvite flekker 
på nåler og skudd. Edelgranlusa kan også holde til på stammen, som 
i ekstreme tilfeller kan bli helt hvitkledd av voks. 

Edelgranlusa har en 1-årig, ufullstendig livssyklus hos oss, dvs. den 
har 2 ukjønnete generasjoner der hanner ikke forekommer. Den 
lever kun på edelgran. Det viktigste vertstreet er Nordmannsgran, 
men den kan også angripe en rekke andre edelgranarter.  

I produksjon av juletrær og pyntegrønt kan angrep gi skjønnhetsfeil 
og økonomiske tap. I verste fall kan trærne dø.  
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Edelgranbarklus (Cinara confinis) 

Opptrer i Nordmannsgran og nobilis. 

Fra skuddstrekningen og et par måneder frem suger lusene på 
stammen eller hyppigere på toppskuddet like under toppknoppen. 
De kan opptre særlig tallrike i et varmt år. 

Lusenes ekskrementer tiltrekker bla maur, og til klistrer skuddene 
med frø, støv ol. Ekskrementene kan danne grobunn for svertes-
opp, som danner et svart belegg. 

Sugingen er som regel harmløs, og forårsaker kun en smule arrdan-
nelse på toppskuddet. 

Lusene som er opp til 7 mm store og svarte, opptrer ofte i klynger. 
De er derfor meget iøynefallende. Bekjempelse er sjelden nødven-
dig, men i særlige tilfeller kan det være nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 

Gul Grangallelus (Adelges abietis) og Grønn Grangallelus (Adelges viridis) 

Hvitgrønne eller brune, ananaslignende galler på skuddene, med 
størrelse som varierer fra ert til en stor hasselnøtt eller en lang-
strakt galle opptil 5-6 cm. 

Omkring knoppsprett starter lusene å suge på knoppene, samtidig 
som egglegging skjer. Knoppene og det strekkende skuddet rea-
gerer på suget med en begynnende galledannelse. En gruppe 
nærstående nåler sveller opp ved basis slik at det her dannes hul-
rom. Hit kryper de klekkende luselarvene, hvor de starter å suge i 
vevet og er med på å utforme gallen. Etter hvert vokser gallen slik 
at hulrommet lukkes, og inne i disse kamrene fullfører lusa sin 
utvikling i løpet av sommeren. Tidlig på sommeren er gallen hvit-
grønn. På ettersommeren/tidlig høst blir den brun og sprekker 
opp slik at den nye generasjonen lus (med vinger) kommer frem 
og legger egg på det samme treet eller flyr til nærstående gran-
trær. Galledannelsen på gran fører til at skuddene deformeres 
eller tørker og dør. 

Overvintrer som nymfer (larver) ved knopper, og er vanlig over 
hele landet 
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Gallmidd (Nalepella shevtchenkoi) 

Gallmidd er usynlig med det blotte øye, da de kun er 0,1 – 0,2 mm i 
størrelse, og dråpeformede. Det trengs en lupe med minst 30 x for-
størrelse for å se dem. Gallmidd kan gjøre stor skade i juletrefelt, 
særlig på edelgran. Når midden suger i seg plantesaft punkteres 
plantecellene og fylles med luft. Dette fører til at nålene etter hvert 
blir brune til kobberfarget og til slutt faller av. Dette er en prosess 
som kan ta 8 – 12 måneder. Derfor skal man sjekke kulturen for 
midd og ikke skadesymptomer. Skaden viser seg altså svært lenge 
etter at angrepet begynte. 

Det anbefales å sette inn bekjempelsestiltak når tettheten overstiger 
100 midd pr 100 nåler. Man bør sjekke kulturen regelmessig og ofte 
da utviklingen fra egg til voksen eggleggende midd kun tar i overkant 
av en uke under gunstige forhold. 

Dersom man har måttet behandle hele felt mot lus og har benyttet 
et pyretroid, bør man være ekstra på vakt. Pyretroidene dreper også 
rovmiddene, som er nyttedyr og lever av gallmidder. 

Gallmidd bekjempes kjemisk med sprøyting med svovel (Thiovit JET). 
Det kan være nødvendig med to sprøytinger ettersom eggene til gall-
midden er mer hardføre enn selve gallmidden.  

Vær obs på at ved sen sprøyting kan trærne lukte svovel til jul. 

 

Hvordan skal vi så håndtere alle disse utfordringene ? 

Vi vil sterkt anbefale at man følger med på utviklingen i juletrefeltene og starte behandling ved behov. Ved mindre og modera-
te angrep anbefales at det kun flekksprøytes der det er angrep. 

I de senere år har det kun vært mulig å bruke pyretroidene Sumi Alpha og Karate 2,5 WG samt Fastac 50 (Alfacypermetrin) til 
kjemisk bekjempelse av luseartene.  Av disse midlene er Sumi Alpha å foretrekke, men er i ferd med å fases ut. Sumi Alpha var 
tillatt å omsette ut 2017 og er tillatt å bruke ut 2018. Disse midlene er ikke systemiske insekticid, og effekten er derfor avhengig 
av at skadegjøreren eller dets føde blir rammet ved påføring av middelet. Midlene tar også marihøner, snylteveps, gulløye og 
andre nytteinsekter. Det er kun selve insektet og larvene som kan rammes ved bruk av Sumi Alpha, Karate 2,5 WG og Fastac 
50. Eventuelle egg blir ikke påvirket, og det er derfor nødvendig med to gangers sprøyting med 10 – 14 dagers mellomrom. Det 
er viktig at trærne fuktes godt slik at mengden som sprøytes på arealet må tilpasses etter størrelsen på trærne.  

Se etikett på midlene for dosering. 

Norsk Juletre mottok i 2014 en e-post fra Mattilsynet som sier: I følge beskrivelsen for plantevernmiddeldatabasen vår inklu-
derer bruksområdet prydplanter i grøntanlegg blant annet bartrær og –busker. Dette betyr at juletrær inngår i bruksområ-
det prydplanter i grøntanlegg. 

Etter dette er det mulig å benytte Calypso SC 480 mot skadedyr i juletre. Calypso SC 480 er et neonikotinoid med virkning mot 
bitende og sugende insekter som bladlus, bartrelus, ull-lus/ skjoldlus, mellus, sikader, sugere, trips, teger, sommerfugllarver, 
bladveps, biller m.fl. 

Calypso SC 480 er et neonikotinoid med akutt giftig nerve- og magevirkning. Produktet er sterkt systemisk, og beskytter der-
med også ny tilvekst. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen et par dager etter sprøyting. De vil 
likevel ikke utrette mer skade da aktivitet og matlyst er sterkt nedsatt etter behandlingen. 

Calypso SC 480 skal være mer skånsom mot nytteorganismer. Calypso SC 480 er ikke spesielt følsom overfor ulike klimaforhold. 
Det er ikke kjent at midlet har gitt noen skader på kulturplantene. 

Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som 

pollinerende insekter flyr (kl 0400 til kl 2300 dersom temperaturen overskrider 10 ºC, eller kl 0600 til kl 2200 dersom tempera-
turen ikke overskrider 10 °C). 
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Et forsøk med Tiakloprid 
(virkestoffet i Calypso SC 480) mot edelgranlus fra Danmark viser >99% effekt ved bruk av høy nok dosering. 

Vi har også vært i kontakt med Bayer CropSience som produserer Calypso SC 480. De poengterer viktigheten av å benytte seg 
av høy dose og relativt stor vannmengde ved sprøytingen. Gjøres dette mener man at det skal være nok med en sprøyting. 

Dose: 45 ml per daa i 100- 150 liter vann. Det er viktig at trærne fuktes godt slik at mengden som sprøytes på arealet tilpasses 
etter størrelsen på trærne. 

Det er noe delte erfaringer med bruk av Calypso SC 480 etter 2014 og 15-sesongen, men det synes som det har blitt best virk-
ning ved relativt tidlig sprøyting. 

 

Movento SC 100 har ordinær godkjenning til prydplanter på friland, og har dermed godkjenning til bruk i juletre og pyntegrønt. 

Movento SC 100 tilhører den kjemiske gruppen ketoenoler med virkning mot sugende insekter og bekjemper dermed både lus 
og midd. På grunn av sin virkemåte bekjemper Movento SC 100 også arter som er vanskelig tilgjengelig for direkte treff. Mo-
vento SC 100 har ingen kontaktvirkning men hindrer biosyntesen av lipider. Dette medfører ufullstendig utvikling av insektet 
med påfølgende død. Voksne bladlus hunner får ikke frigjort nymfer og dør. Fertiliteten blir sterkt påvirket og antall individer 
reduseres også betraktelig gjennom dette.  

Movento SC 100 må tas opp av nålene og det er kun de nye nåler som er i stand til i særlig grad opptak av alle typer midler.  

Produktet er toveis systemisk, og transporteres rundt i hele treet. Dette gir god beskyttelse av eldre deler av planten i tillegg til 
ny tilvekst. Vanskelig bekjempbare skadegjørere som sitter skjult for direkte treff av sprøytemidlet (som for eksempel grangal-
lelus), kan derfor bekjempes. 

Det kan ikke forventes noen umiddelbar ”knock down” effekt da Movento SC 100 har relativt langsom virkning. Skadedyrene 
dør ikke med en gang, og de kan derfor opptre i kulturen noen dager etter sprøyting. Imidlertid har Movento SC 100 relativt 
lang virkningstid. 1 sprøyting bør være nok. 

Movento SC 100 er relativt skånsom mot nytteorganismer, og kan brukes i integrert plantevern. Av nyttedyr i Norge er den 
blant annet skånsom mot snylteveps. Den kan skade enkelte arter av rovmidd (eksempelvis Typhlodromus pyri), men har ingen 
langtidseffekt på populasjonen av disse. Movento SC 100 er ikke spesielt følsom for skiftende klimaforhold. 

Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som 

pollinerende insekter flyr (kl 0400 til kl 2300 dersom temperaturen overskrider 10 ºC, eller kl 0600 til kl 2200 dersom tempera-
turen ikke overskrider 10 °C). 

Maksimal dose per da per behandling: 75 ml. 30 – 100 liter pr da avhengig av størrelsen på juletreplantene. Maks. antall be-
handlinger per år: 2 ganger. 

Det har vist seg at man får god og langvarig virkning mot skadedyrene ved å blande inn Movento SC 100 i blandingen ved andre 
gangs sprøyting. 

 

Sopp i juletre og pyntegrønt. 

Her vil jeg anbefale boken «Skader i Juletre» som utkom våren 2015. Den har utfyllende omtale av 23 soppsykdommer, og i 
tillegg kommer omtale av ugras, næringsubalanse, skadedyr og andre skader. Boken kan bestilles hos Skogkurs eller med hen-
vendelse til Norsk Juletre. 

 

Jordboende sopper. 

Når det er tale om sopper i juletre er det to typer sopp vi først og fremst tenker på. For det første jordboende sopper, og da 
først og fremst Phytophtora og Honningsopp. Har man først fått dette inn i feltet er det lite man kan gjøre for å bli kvitt disse 
soppene. Viktigste smittekilde småplanter og smittespredning med maskiner, redskaper, fottøy eller annet. 

Her må man være sikker på at det ikke følger smitte med småplanter, maskiner og redskaper. 

Når det gjelder fottøy er det viktig og påse at det ikke er jord på skotøyet når vi beveger oss mellom eiendommer. Vask støvle-
ne grundig, gjerne med såpe. NIBIO anbefaler også at skotøyet, etter det er rengjort, kan tørkes over med sprit. 
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Luftbårne sopper. 

De fleste sopper er luftbårne. Det vil si de sprer sine sporer ved hjelp av vannsprut og/eller vind. Under gunstige forhold kan 
sporene føres langt av sted. Noen sopper angriper kun nålene mens andre igjen angriper og ødelegger skudd, grener og hele 
trær. 

Det er god forebygging mot soppangrep å sørge for så god utlufting og opptørking etter regn og duggfall som mulig. Det viktigs-
te her er å holde kontroll med ugraset og stamme opp trærne så snart det lar seg gjøre.  

Soppskadde skudd, grener og eventuelt hele tre bør så langt det lar seg gjøre, fjernes fra feltet. 

Dersom det er gunstige forhold for soppsporene når juletrærne setter nye skudd kan det være behov for å beskytte juletrærne 
med et soppmiddel. Tiden like etter knoppbryting er den mest sårbare fasen, fordi nålene ennå ikke har et ferdig utviklet 
vokslag. 

Det er gode erfaringer med bruk av Nordox 75 WG. Dette er et kobberoksyd som har god virkning mot et bredt spekter av sop-
per. Nordox 75 WG har forebyggende virkning og hindrer soppen i å trenge inn og etablere seg. NORDOX 75 WG er et kontakt-
middel og det er viktig å dekke den nye tilveksten ved gjentatte sprøytinger. 

NORDOX 75 WG er granulert og løser seg ikke opp i vann, men slemmes opp i sprøytevæsken. NORDOX 75 WG synker gradvis 
mot bunnen av tanken etter omrøring. Produktet røres ut i vann før det helles over i sprøytetanken med omrøringen igangsatt. 
Det anbefales å bruke sprøyteutstyr med omrøring for å unngå bunnfelling i sprøytetanken. 

Bruk en væskemengde som sørger for at alle plantedeler dekkes med 

sprøytevæske. Sprøyt ikke ved høy temperatur, i sterkt solskinn eller på 

regn- eller duggvåte planter. 

Det benyttes ca 20 liter væske per dekar for små trær. For store trær benyttes opptil 70 – 80 liter væske per dekar. 

150 gram Nordox 75 WG pr 100 vann. Sprøyt når nye skudd er fra noen millimeter til 3 cm og gjenta behandlingen etter 10 - 14 
dager pga. ulik brytningstidspunkt hos trærne 

Maksimal total dosering per sesong er 400 gram per da. 

I spesielle tilfeller med stort smittepress kan det være aktuelt å sette inn tiltak med kurative plantevernmidler i samråd med 
forskningen. Skulle dette være aktuelt; ta kontakt med Norsk Juletre. 

 

Til slutt vil jeg minne om at godt og riktig verneutstyr benyttes ved all omgang med plantevernmidler. 

Lykke til med sesongen. 

Gorden Haaland 
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