
Agrilus planipennis angriper ask
Agrilus planipennis (smaragdgrön asksmalpraktbagge) är en skalbagge med ursprung i Ostasien.  
Dess larver äter på kambiumlagret innanför barken på framför allt Fraxinus (ask). I början av 2000-talet 
upptäcktes den i Nordamerika. Den hade troligtvis då redan funnits där i några år. Spridningsvägen  
är okänd men antagligen har den kommit med träemballage från Kina. I Europa finns den endast  
i Moskvaregionen. Till Sverige har den ännu inte kommit.

I Nordamerika och i Ryssland har angreppen av A. planipennis varit mycket aggressiva och samtliga 
träd som angrips dör efter några år.

Eftersom Fraxinus (ask) är ett vanligt trädslag i Sverige skulle en etablering av A. planipennis kunna  
få långtgående ekologiska och ekonomiska konsekvenser.

Farliga växtskadegörare

Skadebild
Symtomen är inledningsvis diffusa. Mot slutet av andra 
årets angrepp kan man se att kronan glesas ut och får 
döda grenar. Då har redan angreppen under barken 
blivit omfattande eftersom trädet tolererar angreppet 
ganska bra till att börja med, innan populationen av 
larver blivit alltför stor. Trädet försöker överleva genom 
att skjuta vatten skott. Speciellt vid trädets bas brukar det 
förekomma många vattenskott. På barken kan man se 
ca 3 mm stora D-formade hål där den färdiga skalbaggen 
kryper ut. Tas barken bort kan man se slingrande gångar 
efter larverna. Den färdiga insekten gör hack i bladens 
kanter. Även andra insekter gör liknande märken i bladen 
varför detta inte är något säkert tecken på angrepp av just 
denna skalbagge. Andra kännetecken på angrepp av  
A. planipennis är längsgående sprickor i barken, många 
vattenskott, framför allt vid trädens bas samt att hack-
spettar är extra intresserade av träden.

Biologi
A. planipennis är en avlång, ca 8–13 mm lång skalbagge. 
Den är som tjockast, ca 2 mm, just bakom huvudet.  
Färgen är metalliskt grön glänsande. Livscykeln är oftast 
ett år men i riktigt kalla områden kan den vara två eller  
i extremfall tre år.

Honorna lever ca 22 dagar och hanarna något längre. 
Varje hona lägger mellan 60 och 90 ägg. Äggen är ca 1 
mm stora och läggs ett och ett eller i samlingar i skrevor 
i barken. Efter 7–10 dagar kläcks äggen. Larverna borrar 
sig sedan igenom barken för att livnära sig på näringen 
kring kambiumlagret. Därigenom störs näringstillförseln 
till trädet. Larverna genomgår fyra stadier och blir till slut 
mellan 26 och 32 mm långa. De äter ända tills temperatu-
ren faller på hösten. Den färdigväxta larven övervintrar 
i tjocka träd i gångar gjorda i de inre delarna av barken 
eller i klenare träd i den yttre delen av veden. Tidigt på 
våren förpuppas larverna och de färdiga skalbaggarna 
kommer fram ur de D-formade hålen. Skalbaggen kryper 
sedan upp i trädkronan där den äter på bladen. Man kan 
förvänta sig att se skalbaggar under hela sommarperioden.

Värdväxter
Framför allt är det Fraxinus (ask) som angrips. I Nord-
amerika angrips alla där växande Fraxinus-arter.  
I Ostasien, där A. planipennis förekommer naturligt 
angrips förutom Fraxinus även några arter av Juglans 
(valnöt) och Pterocarya (vingnöt)och Ulmus (alm).



Kronan glesas ut och får döda grenar vid angrepp av  
Agrilus planipennis.

Foto: David Cappaert, Michigan State University, Bugwood.org

D-formade hål där den färdiga skalbaggen kryper ut.

Foto: Daniel Herms, The Ohio State University, Bugwood.org

Geografisk utbredning
A. planipennis är hemmahörande i Kina, Japan, Korea, 
Mongoliet och de ostligaste delarna av Ryssland. Efter-
som Fraxinus (ask) inte finns i Sibirien har det funnits en 
stor fysisk barriär mot spridning.

Den första upptäckten utanför detta område gjordes 
2002 i Detroit i USA. Där hade man under ett antal år 
haft problem med döda och döende askträd. Därför tror 
man att den funnits i området minst 10 år dessförinnan. 
Skalbaggen har därefter spridit sig i ett stort område runt 
de stora sjöarna både i USA och i Kanada. Milliontals ask-
träd har dött i skogar, trädgårdar och i urbana miljöer.

I Moskva-regionen i Ryssland konstaterades A. planipen-
nis år 2005. Spridningen från de ursprungliga platserna 
har troligtvis skett med träemballage från Kina. Eventu-
ellt kan spridningen till Moskva ha skett med importe-
rade kanadensiska träd.

Upptäcks ett misstänkt angrepp ska det anmälas 
till Jordbruksverket. Därefter beslutar Jordbruks-
verket om vilka åtgärder som ska vidtas i varje 
enskilt fall.

Bekämpning
För att förhindra spridning är det viktigt att träd eller 
träprodukter av Fraxinus (ask) inte förs ut från smittade 
områden.

Bekämpning försvåras av att A. planipennis livscykel  
till största delen sker inuti trädet. Den bästa tiden för  
bekämpning är under ca 10 dagar när insekten äter på 
bladen innan äggläggning. Då skulle man kunna bekämpa 
med selektiva insektsmedel, med feromoner eller fällor.

I Kina har man sett att vissa insekter parasiterar på A. 
planipennis. I USA har man så smått börjat införa dessa 
parasiter. Det är ännu på ett tidigt stadium och man kan 
därför inte säga hur väl det kommer att fungera. I USA 
har man också börjat injicera insekts medel i trädstammar 
för att rädda viktiga parkträd. Metoden verkar lovande 
och är dessutom ganska kostnadseffektiv.



Agrilus planipennis.Skalbaggen är ca 8 – 13 mm lång.

Foto: David Cappaert, Michigan State University, Bugwood.org

Vid angrepp av Agrilus planipennis försöker trädet överleva genom 
att skjuta vattenskott, speciellt vid trädets bas.

Foto: Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resour-
ces - Forestry Archive, Bugwood.org

Larverna livnär sig på näringen kring kambiumlagret.

Foto: Daniel Herms, The Ohio State University, Bugwood.org
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