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1. INDLEDNING

Contortafyrren (Pinus contorta Dougl.) blev indført i dansk skovbrug i 

1890’erne (Feilberg 1964), men l'ørst i 1930’erne, samt 1950’erne og 60’erne 

foretoges de store tilplantninger på heden og i klitten. Denne voksende 

interesse for træarten skyldtes dens store volumenproduktion og korte 

omdriftsalder på marginaljorder (Jørgensen og Andersen 1959), dels viste 

den en overraskende hårdførhed og kultursikkerhed (Løfting  1952).

I 1970’erne havde større arealer im idlertid nået en behandlingskrævende 

alder, og på dette stadium begyndte contortafyrren at vise en række uhel

dige egenskaber. Således viste bevoksningerne sig særdeles følsomme for 

stormfald efter tynding. Stormfald kan sætte ind allerede fra 20 års alderen, 

men bliver almindeligvis først alvorligt omkring det 30. år. Problemet under

streges af, at tiltagende stormfald oftest fremprovokerer tidlige afdrifter.

Såvel hovedskovnings- som tyndingsudbytterne er af så ringe kvalitet, 

at over 99 % af effekterne falder som cellulose-, spånplade- eller kassetræ. 

Med det nuværende pris- og omkostningsniveau giver tyndingerne således 

et betydeligt negativt dækningsbidrag, mens hovedskovningerne i regelen 

balancerer med et dækningsbidrag på 0 kr. Årsagen til, at der kun undtagel

sesvis kan aflægges tømmereffekter, er hovedsageligt contortafyrrens dår

lige stammeform. Den oftest meget kraftige grenudvikling virker yderligere 

kvalitetsnedsættende, og som følge af hyppige stormfald m å relativt store 

vedmasser efterlades som splintret og flækket ved på skovningsarealerne. 

At contortaens ved er fu ldt ud anvendeligt til tømmereffekter tyder engelske 

(Lines 1980) og svenske (Remröd 1977) undersøgelser på, idet disse ved 

sammenlignende styrkeprøver ikke kunne påvise forskelle mellem skovfyr 

og contortafyr. Brazier (1980) undersøgte de vedanatomiske egenskaber 

hos Pinus contorta; han kunne ikke påvise raceforskelle men konkluderer 

ligeledes, at træartens ved er fu ldt anvendeligt til tømmerproduktion.

Der er derfor grund til at tro, at en forbedring af contortafyrrens stam

meform og grenudvikling vil kunne hæve tømmerudbyttet og derved renta

biliteten i contortadyrkningen.

Forstmandens muligheder for at „forme“ en contortabevoksning med 

passende valg af hugststyrke og omdriftsalder er stærkt begrænsede på 

grund af de før omtalte stabilitetsproblemer. Derimod har en række nord

europæiske proveniensforsøg vist, at artens naturlige racemæssige uddiffe

rentiering åbner muligheder for via proveniensvalget at forbedre de nævnte
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kvalitetsegenskaber. Som vi vil vise i denne beretning, er en rigtig udnyt

telse af artens genetiske variation via proveniensvalget uden tvivl den vig

tigste skovdyrkningsmæssige foranstaltning i dyrkningen af Pinus contorta.

Beretningen er en samlet opgørelse af forsøgsvæsenets proveniensforsøg 

med contortafyr, ialt 12 forsøg fordelt på 3 serier, og bygger dels på forsøgs

væsenets løbende målinger, dels på målinger foretaget af den ene af forfat

terne i foråret 1981 til en hovedopgave (Nielsen 1981).

2. DEN RACEMÆSSIGE UDDIFFERENTIERIN G  

Pinus contorta har et meget stort udbredelsesområde (fig. 1), men dæk

ker i Canada kun  ca. 20 m ill. ha og i USA ca. 6 m ill. ha, idet arten kun 

undtagelsesvis dækker store sammenhængende arealer. Contortafyrrens 

nordligste forpost findes i Yukon, ved 64° 10' N. bredde, mens de sydligste 

forekomster ligger i det nordlige Baja California omkring 32° N. bredde.

Arten hører til blandt de morfologisk mest uddifferentierede nåletræer, 

og på baggrund af W . B. Critchfields indgående studier kan arten opdeles 

i 4 geografiske racer efter morfologiske kriterier (Critchfield 1957 og 1980). 

I tabel 1 angives de træk, forfatterne har fundet karakteristiske for de 3 

racer under danske forhold (ssp. bolanderi har ikke været afprøvet forst

ligt i Danm ark).

T a b e l  1. Pinus contortaracernes morfologiske karakteristika. 
T a b l e  1. The morphological features of the Pinus contorta races.

Underart

Race Nåle Bark Stamform Kroneopbygning

ssp.
contorta

korte (4— 5 cm) 
mørkegrønne, 
siddende oa. 3 
år, på yngre 
træer meget 
smalle.

mørk til sort. 
Tidlig skorpe
bark.

oftest dårlig 
formet, men i 
tæt bestand 
kan den blive 
pæn.

tung, tæt, vidt for
grenet. Virker meget 
mørk, mørkegrøn. 
Ofte kraftig gren
udvikling.

ssp.
latifolia

lange (6— 10 

cm), gullig
grønne, ofte 
snoede, oftest 
kun siddende 
i 2 år.

mere lys og grålig. 
Bliver senere let 
skorpet. Ofte glat 
og blank på de un
ge skud. Ofte vand
rette lenticeller 
på den glatte bark.

næsten altid 
retvokset, med 
klar opadstræ
bende vækst. 
Mange spids
tvejer.

lys, let og tyndnålet 
krone. Dårlig nåle- 
retension og færre 
sideskud på gre
nene. Virker fingre
net og til tider gejl.

ssp.
murryana

meget brede nå
le, intermediær 
i længde og 
farve, ofte sid
dende på grene 
og stammer i 
4 til 6 år.

lys grå, til tider 
rødlig. Tidlig skor
pet. I tidlig alder 
også vandrette 
(evt. rødlige) 
lenticeller.

altid utrolig 
retvoksende.

karakteristisk er få 
grene i kransen og 
kronen meget svagt 
forgrenet. Nålene 
længe siddende på 
stamme og grene. 
Mere lys, tynd og 
åben end contorta.
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F i g u r  1. Contortafyrrens geografiske udbredelse.
Distribution of Lodgepole pine (from LITTLE 1971).

1: ssp. contorta 
2: ssp. murrayana 
3: ssp. latifolia 
4: ssp. bolanderi

De 4 racers udbredelse fremgår ligeledes af figur 1: I et bælte langs 

stillehavskysten fra Alaska i nord til California i syd findes Pinus contorta 

ssp. contorta (kysttypen).

I de sydlige Cascadebjerge samt i Californiens bjergområde findes Pinus 

contorta ssp. murrayana (sydlige indlandstype).

I de nordlige Cascadebjerge, i Rocky Mountains samt de centrale og 

nordlige dele af British Columbia og Yukon findes Pinus contorta ssp. lati

folia (nordlige indlandstype).

Den 4. race er Pinus contorta ssp. bolanderi, der findes i et lille om 

råde på den californiske kyst (Mendocino W hite P lains). Udbredelsen er 

meget lille.

I dansk skovbrugslitteratur har der tidligere hersket udpræget forvir

ring m.h.t. betegnelsen af de forskellige racer (underarter). Den her nævnte 

er im idlertid den internationalt anerkendte og læserne anbefales at tilegne 

sig denne racemæssige inddeling og den tilhørende nomenklatur. Racerne 

vil herefter blive betegnet ved deres racenavne (contorta, murrayana, lati

folia, bolanderi), mens arten bliver omtalt som Pinus contorta eller con

tort afyr.
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3. RESULTATER

3.1. Forsøgsserie B-23

Forsøgsanlæg og -materiale 

Den første serie med contortaprovenienser blev anlagt af forsøgsvæsenet 

i foråret 1960 på I I  lokaliteter. En nøje gennemgang af de forskellige loka

liteter, provenienser samt resultater fra de tidlige målinger gives af Løfting  

(1966). De nu foreliggende målinger, der er foretaget ved alder 10, 16 og 

21 år fra frø, giver en oversigt over proveniensernes udvikling på de for

skellige lokaliteter frem til 1979. Tabel 2 formidler en oversigt over de 

enkelte forsøgslokaliteter; det bemærkes at B-23h (Grindsted) ikke indgår 

i denne opgørelse, ligesom de to forsøg i Nørlund plantage er slået sammen 

til een forsøgslokalitet. Den geografiske placering af forsøgslokaliteterne 

fremgår af figur 2.

T a b e 1 2. Forsøgslokaliteterne. 
T a b l e  2. Test locations.

Forsøg nr. Beliggenhed Antal blokke

Trial no. Location Number of blocks

a Langagergaard 3
b Vilsbøl klitplantage afd. 55 1
c ■Klosterheden plantage afd. 234 3
d Vistorp plantage afd. 13 1
e Valskov plantage afd. 34 3
f Hårup Sande afd. 114 3

g Nørlund plantage afd. 16 & 20 2
i Dejbjerg plantage afd. 87 1
k Vejers klitplantage afd. 55 2

Forsøgene a (Langagergård), b (Vilsbøl klitplantage) og k (Vejers 

klitplantage) repræsenterer klitområder, mens forsøgene c (Klosterheden 

plantage), d (Vistorp plantage), g (Nørlund plantage) samt i (Dejbjerg 

plantage) ligger på typiske hedeområder. Lokaliteterne e (Valskov) og f 

(Hårup Sande) er derimod kendetegnet ved henholdsvis tørt diluvialsand 

og indsande.

Figur 3 giver en oversigt over proveniensernes geografiske beliggenhed. 

Forsøgsmaterialet omfatter I I  provenienser, der er angivet i tabel 3. 

Efter Critchfield (1957 og 1980) kan provenienserne fordeles til følgende 

3 underarter:

1) contorta: Sydlige kysttyper (357 Long Beach, 358 Newport og 361 

North bend) samt provenienserne fra østkysten af Van

couver Island (422 Merville, 423 Parksville og 424 Sooke).
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F i g u r  2. Forsøgsarealernes placering. 
Location of the test sites.

Den danske proveniens (F 302 Klosterheden) kan også 

henføres til denne gruppe.

2) latifolia: Nordlige indlandstyper fra Britisk Columbia (377 Salmon

Arm, 378 Stuart Lake og 417 Manning Park).

3) miirrayana: Sydlige indlandstyper (376 Cascadia).

Resultater

Overlevelse

Tabel 4 angiver overlevelse i % ved alder 16 år på lokaliteterne c (K lo

sterheden) og f (Hårup Sande).

En variansanalyse viser (efter arcsin-transforniation) høj signifikante 

proveniensforskelle i overlevelse på Klosterheden (c), men ikke i Hårup 

Sande (f). Resultaterne fra de to forsøg viser dog god overensstemmelse. 

Den nordligste proveniens (Stuart Lake) har udvist den bedste overlevelse
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1 4 0 °  1 3 0 °  1 2 0 °

F i g u r  3. Forsøg nr. B-23, proveniensernes geografiske placering. 
Trial no. B-23, location of the provenances.

T a b e 1 3. Forsøg nr. B-23, proveniensliste. 
T a b l e  3. Trial no. B-23, list of provenance.

Nr. Proveniens race Bredde Længde Højde
No. Provenance race Lat.

°N

Long.

•w
Eleu.

m

F302 Klosterheden, Denmark 
Kåret frøavlsbevoksning 
F-302

C

357 Long Beach, Washington, USA 
Manning Seed 29-0,5

c 46°20' 124°00' 0— 150

358 Newport, Oregon, USA 
Manning Seed 31-0,5

c 44°40' 124°00' 0—150

361 North Bend, Oregon, USA 
Manning Seed 45-0,5

c 43° 2-5' 124°10' 0—150

376 Cascadia, Oregon, USA 
Mianning Seed 86-4,0

M 44°25' 122°30' 1000— 1200

377 Salmon Arm, Shuswap, BC 
Manning Seed, B22-l,5

L 50°45' 119°20' 300—450

378 Stuart Lake, BC 
Manning Seed B44-2,0

L 54°30' 124°15' 450— 600

417 Manning Park, BC 
3— 8 miles E. of 
Manning Park

L 49°16' 120°35' 1200

422 Merville, Vancouver Isl. BC 
2 miles N. of Merville

C 49-50' 125° 05' 100

423 Parksville, Vancouver Isl. BC 
4— 5 miles S. of Parksville

C 49° 20' 124°10' 120

424 Sooke, Vancouver Isl. BC C 48°22' 123°45’ 100



247

T a b e l  4. Overlevelse (i % ), 1974 ved 16 års alder.
T a b l e  4. Survival (in %), 1974 at age 16.

Proveniens, race Lokalitet

(antal blokke)

Provenance, race Test site

(number of blocks) 

c (3) f  (3)

F302 Klosterheden, C 85 69
357 Long Beach, C 90 68
358 Newport, C 73 64
361 North Bend, C 55 50
376 Cascadia, M 90 70
377 Salmon Arm, L 87 74
378 Stuart Lake, L 95 79
417 Manning Park, L 91 81
422 Merville, C 87 73

Variansanalyse:
F for proveniensforskelle
Analysis of variance:
F for provenance 8.03-•' 0.85

på de to lokaliteter (87 % ), men også de to andre nordlige indlandsprove-

nienser (Salmon Arm og Manning Park) er kendetegnet ved en god over

levelse. Proveniensen Cascadia (sydlig indland) samt Merville (nordlig 

kyst) ligger med en overlevelsesprocent på 80 intermediært. De sydlige

kystprovenienser viser i gennemsnit den laveste overlevelse; her ses en 

helt k lar sammenhæng mellem proveniensens geografiske placering og mor

taliteten: den sydligste proveniens (North Bend) har med 53 % den laveste 

overlevelse, proveniensen Newport ligger intermediært ( 6 9 % ) ,  mens den 

nordligste af disse provenienser (Long Beach) udviser den bedste over

levelse ( 79 % ) .  Den danske proveniens (F 302 Klosterheden) ligger på 

niveau med Long Beach.

Vækst

Vækstudviklingen er blevet fulgt med målinger ved alder 10, 16 og 21 

år. Resultaterne af disse målinger fremgår af tabellerne 5— I I .

Tabel 5 gengiver højden ved alder 10 år på de 8 forsøgslokaliteter. For 

de forsøg, der indeholder gentagelser, er der lavet en varian.sanalyse, hvis 

resultater også fremgår af tabellen1). I forsøgene a (Langagergård), e (Val- 

skov), f (Hårup Sande) samt k (Vejers) viser variansanalysen således

!) F-værdien (variansanalysens teststørrelse for proveniensforskelle med signi
fikansniveau; ***: a < 0.001 

**: a < 0.01 
*: a < 0.05

hvor a =  sandsynligheden for at de fundne forskelle har tilfældige årsager).
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T a b e l  5. Højde (i m), 1968 ved alder 10 år.
T a b l e  5. Height (in m), 1968 at age 10.

Proveniens, race Lokalitet (antal blokke) Test site (number of blocks)

Provenance, race a (3) b (1) c (3) d (1) e (3) f  (3) g (2) i (1) k (2)

F302 Klosterheden, C 1.11 2.23 2.46 3.23 2.79 2.53 2.85 2.76 1.60
357 Long Beach, C 1.14 1.90 2.29 2.98 3.00 2.63 2.98 2.33 1.52
358 Newport, C 1.41 2.35 2.01 2.85 2.06 2.51 2.57 2.81 1.20
361 North Bend, C 1.48 2.00 1.93 2.43 2.45 1.70 2.72 2.65 1.12
376 Cascadia, M 0.89 1.88 1.84 2.39 2.17 1.70 2.13 1.89 0.95
377 Salmon Arm, L 0.99 2.36 2.31 2.83 3.08 2.42 2.68 2.01 1.41
378 Stuart Lake, L 0.91 2.31 2,35 2.47 2.48 1.99 2.43 1.91 1.14
417 Manning Park, L 0.86 1.53 2.20 2.80 2.64 2.18 2.84 2.05 1.19
422 Merville, C 0.94 1.79 2.28 2.93 2.78 2.44 3.03 2.37 —
423 Parksville, C — — — 2.95 — — 3.26 •— —
424 Sooke, C 0.87 1.82 — 2.80 2.72 — 2.96 1.86 —

Variansanalyse:
F for proveniens 10.96*** — 1.65 — 3.89* * 3.66* 2.13 •— 4.14*

signifikante proveniensforskelle, mens der ikke kunne konstateres statistisk 

sikre forskelle i højdevæksten på lokaliteterne c (Klosterheden) og g (Nør- 

lund). Der er en relativ god overensstemmelse mellem resultaterne i de 9 

forsøg. Som helhed har de sydlige kystprovenienser, Long Beach, Newport, 

North Bend samt F 302 Klosterheden udvist den bedste højdeudvikling, 

efterfulgt af de nordlige kystprovenienser fra Vancouver Island (Merville, 

Parksville, Sooke). De nordlige indlandsprovenienser (Salmon Arm, Stuart 

Lake, Manning Park) ligger intermediært, mens den sydlige indlandsprove- 

niens (Cascadia) på alle forsøgslokaliteter ligger i bund. En variansanalyse 

omfattende alle 9 lokaliteter (tabel I I )  viser intet signifikant samspil mel-

T a b e l  6. Højde (i ni), 1974 ved alder 16 år.
T a b l e  6. Height (in m), 197k at age 16.

Proveniens, race Lokalitet (antal blokke) Test sile (number of blocks)

Provenance, race a (3) b (l) c (3) d (1) e (3) f  (3) g (2) i (1) k (2)

F302 Klosterheden, C 3.19 5.23 5.94 5.77 6.02 6.29 6.19 5.17 3.67
357 Long Beach, C 2.96 4.97 5.84 5.59 5.54 6.21 6.35 5.66 3.54
358 Newport, C 3.44 4.93 5.60 6.07 4.89 5.77 5.65 4.83 3.21
361 North Bend, C 3.48 4.92 4.88 4.53 5.51 4.71 5.77 5.31 3.14
376 Cascadia, M 2.66 4.48 4.78 4.63 4.60 4.34 5.23 4.10 2.82
377 Salmon Arm, L 2,06 4.27 5.43 5.30 5.80 6.02 5.78 4.47 2.87
378 Stuart Lake, L 3.05 4.90 5.54 5.33 5.56 5.33 5.32 4,54 3.04
417 Manning Park, L 2.81 4.35 5.01 4.87 5.51 5.39 5.96 4.52 2.69
422 Merville, C 2.08 4.03 5.30 4.87 5.67 5.96 6.06 4.74 —

423 Parksville, C — — — 5.11 — — 6.37 — ■—

424 Sooke, C 2.04 4.44 — 4.76 5.30 — 6.07 4.98 •—

Variansanalyse:
F for proveniens 22.73*** — 5.97* 4.03** 7.62*** 3.00* 8.75*
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T a b e l  7. Højde (i ni), 1979 ved 21 års alder.
T a b l e  7. Height (in m), 1979 at age 21.

Proveniens, race Lokalitet (antal blokke) Test sile (number of blocks)

Provenance, race a (3) b (1) c (3) d (1) e (3) f  (3) g (2) i (1) k  (2)

F302 Klosterheden, C 4.71 7.11 8.10 7.30 8.83 8.13 7.88 6.81 5.19
357 Long Beach, C 4.00 6.80 8.00 6.85 7.56 8.14 7.77 7.20 4.87
358 Newport, G 4.43 6.79 7.29 7.32 7.35 7.70 7.10 5.86 4.20
361 North Bend, C 4.95 6.84 6.79 5.83 7.81 6.87 7.72 6.97 3.75
376 Cascadia, M 3.76 6.09 6.49 6.02 6.18 6.02 6.48 4.60 3.77
377 Salmon Arm, L 3.58 6.59 7.01 6.81 7.66 7.93 7.22 4.98 3.60
378 Stuart Lake, L 4.32 7.12 7.39 7.11 7.35 7.25 7.12 5.83 3.51
417 Manning Park, L 4.13 6.19 6.67 6.29 7.67 6.86 7.32 6.16 3.47
422 Merville, C 2.96 5.49 6.60 5.63 8.03 7.98 7.79 5.90 —
423 Parksville, C — — — 6.30 .— _ 7.73 _ _
424 Sooke, C 2.96 6.01 — 6.17 7.89 - 7.82 5.73 —■

Variansanalyse:
F for proveniens 22.44*** — 7.87* — 2.71* 8.80* ** 2.61* — 4.39*

lem proveniens og lokalitet, mens der er signifikans for både proveniens- 

og lokalitetsforskelle.

Højdemålingerne i 1974 ved alderen 16 år fra frø (tabel 6) viser i det 

store og hele de samme relationer mellem provenienserne som ved 10-års 

målingen. Resultaterne af den samlede variansanalyse over de 9 forsøg 

(tabel I I )  viser et højsignifikant proveniens lokalitets samspil. Det vil 

med andre ord sige, at proveniensernes relative placering varierer over 

lokaliteterne. I alle 6 forsøg, hvor der findes gentagelser, er der fundet 

statistisk signifikante proveniensforskelle.

Opmålingen ved 21 års alderen i 1979 omfattede registrering af både 

højde og brysthøjdediameter. Tabel 7 gengiver resultaterne af højdemålin- 

gen for de 9 lokaliteter. I alle forsøg, hvor der har kunnet gennemføres en 

statistisk analyse, er der fundet signifikante proveniensforskelle; disse 

forskelle er høj signifikante i forsøgene a, c og f (a <  0.001), mens der i 

forsøgene e, g og k kun kunne konstateres svagt signifikante proveniens

forskelle. Variansanalysen over alle 9 lokaliteter (tabel I I )  viser højs ign i

fikante effekter af såvel lokalitet og proveniens som lokalitet-proveniens 

samspil.

I tabel 8 er de relative højder ved 21 års målingen opført; disse er bereg

net i relation til gennemsnittet i del enkelte forsøg. Den bedste udvikling 

over alle forsøg er opnået af den danske proveniens F 302 Klosterheden med 

en relativ højde på gennemsnitlig 114. Provenienserne fra W ashingtons og 

Oregons kyst viser ligeledes en udvikling over gennemsnittet, bedst er den 

nordligste, Long Beach med 108, mens den sydligste, North Bend ligger 

med en relativ højde på 102. Den sydlige indlandsproveniens (Cascadia) 

har med en relativ højde på gennemsnitlig 88 vist den langsomste vækst-
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T a b e l  8. Relativ højde, 1979 ved 21 års alder. 
T a b l e  S. Relativ height, 1979 at age 21.

Proveniens, race Lokalitet (antal blokke) Test site (number of blocks)

Provenance, race a (3) b (1) c (3) d (i) e (3) f  (3) g (2) i (1) k (2) mean

F302 Klosterheden, C 118 109 113 112 116 109 106 113 128 114
357 Long Beach, C 101 105 112 105 99 110 104 120 120 108
358 Newport, C 111 104 102 112 96 104 95 98 104 103
361 North Bend, C 124 105 95 90 102 92 104 116 93 102
376 Cascadia, M 95 94 91 92 81 81 87 77 93 88
377 Salmon Arm, L 90 101 98 105 100 107 97 83 89 97
378 Stuart Lake, L 109 109 103 109 96 98 96 97 87 100
417 Manning Park, L 104 95 93 97 100 92 98 103 86 96
422 Merville, C 74 84 92 86 105 107 105 98 — 94
423 Parksville, C — —. — 97 — — 104 — — 101
424 Sooke, C 74 92 — 95 103 — 105 95 — 94

udvikling. De nordlige indlands-provenienser ligger på gennemsnittet eller 

lidt under. Bedst af disse, med relativ højde 100, ligger proveniens Stuart 

Lake. Provenienserne fra østsiden af Vancouver Island (de nordlige kyst

typer) ligger ligeledes på gennemsnittet eller derunder; da disse ikke er 

repræsenteret på alle lokaliteter, skal resultaterne fortolkes med forsigtig

hed; proveniensen Merville, der dog findes på 8 af de 9 lokaliteter, viser 

im idlertid en relativ vækstudvikling på lidt under middel (94). Det signi

fikante samspil mellem lokalitet og proveniens (tabel I I )  viser, som før 

omtalt at proveniensens relative placering varierer over lokaliteterne.

For en nærmere analyse af disse samspilseffekter er det formålstjenligt 

at inddele lokaliteterne i følgende 3 grupper:

1. Klitlokaliteter i forsøg a, b og' k.

2. Hedelokaliteter i forsøg c, d, g og i.

3. Indsande i forsøg e og f.

Opdeles ligeledes provenienserne i grupperne:

1. Sydlige contortatyper: F 302, 357, 358 og 361.

2. Murrayana type: 376.

3. Latifola typer: 377, 378 og 417.

4. Østvancouver Island contortatyper: 422, 423 og 424,

kan følgende relative middelværdier over lokalitets- og proveniensgrupperne 

beregnes:

Proveniensgruppe Ivlit Hede Indsande

Sydlige contorta 107 104 101

Murrayana 94 87 81

Latifola 97 98 99

Østvancouver contorta 81 97 105
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T a b e l  9. Diameter (i cm), 1979 ved alder 21.
T a b l e  9. Diameter (in cm), 1979 at age 21.

Proveniens, race Lokalitet (antal blokke) Test site (number of blocks)

Provenance, race a (3) b (i) c (3) d (i) e (3) f  (3) g (2) i (1) k (2)

F302 Klosterheden, C 7.27 11.08 8.61 9.66 10.52 8.97 8.40 8.76 8.48
357 Long Beach, C 6.30 10.03 8.32 9.88 9.61 9.46 8.60 8.73 8.14
358 Newport, C 7.62 10.54 9.08 9.57 9.90 9.70 8.77 7.88 7.72
361 North Bend, C 8.02 10.91 9.17 10.26 10.61 9.66 9.14 8.83 7.56
376 Cascadia, M 6.39 9.07 8.43 9.25 9.04 8.64 8.15 7.16 6.20
377 Salmon Arm, L 4.98 9.61 7.51 8.29 9.47 8.74 7.45 7.19 5.08
378 Stuart Lake, L 6.05 10.04 8.12 8.97 9.17 8.63 7.42 7.77 5.12
417 Manning Park, L 5.83 8.66 7.23 8.35 9.41 7.40 7.64 8.17 5.13
422 Merville, C 4.12 7.80 8.06 9.52 10.69 9.24 8.75 7.89 —
423 Parksville, C — — — 9.08 _ _ 8.40 _ —
424 Sooke, G 4.42 9.90 — 9.47 10.72 — 8.70 8.60 —

Variansanalyse:
F for proveniens 21.38* — 6.65* — 1.44 1.73 1.61 — 7.34**

Heraf fremgår det, at de sydlige contortatyper klarer sig relativt bedst i 

klitten (107), samt at deres relative vækstkraft aftager på hedelokaliteterne 

(104) og' især på indsandeområderne (101). Den modsat rettede relative 

vækstudvikling viser contortatyperne fra østsiden af Vancouver Island (klit 

81, hede 97 og indsande 105). Murrayanaproveniensen viser en aftagende 

relativ vækst fra klit over hede til indsande, mens latifolatyperne viser en 

relativ konstant vækstudvikling over de 3 lokalitetstyper (klit 97, hede 98, 

indsande 99).

Resultaterne af diametermålingerne ved alderen 21 år fremgår af tabel

lerne 9 og 10. Diameterudviklingen for de forskellige provenienser følger 

ret nøje mønstret for højdeudviklingen. Kun de nordlige indlandsprove- 

nienser (latifoliatyperne), synes at have en langsommere diameterudvik- 

ling i forhold til højden end de øvrige provenienser. Den relativt stærke

T a b e l  10. Relativ diameter, 1979 ved alder 21. 

T a b l e  10. Relative diameter, 1979 at age 21.

Proveniens, race Lokalitet (antal blokke) Test site (number of blocks)

Provenance, race a (3) b (1) c (3) d (i) e (3) f (3) g (2) i (1) k (2) mean

F302 Klosterheden, C 119 113 104 104 106 100 102 108 127 109
357 Long Beach, C 103 103 101 106 97 106 103 108 122 105
358 Newport, C 125 108 110 103 100 109 106 97 116 108
361 North Bend, C 131 112 111 110 107 108 110 109 113 112
376 Cascadia, M 105 93 102 99 91 97 98 88 93 96
377 Salmon Arm, L 82 98 91 89 96 98 90 89 76 90
378 Stuart Lake, L 99 103 98 96 93 97 89 96 77 94
417 Manning Park, L 96 89 87 90 95 83 92 101 77 90
422 Merville, C 68 80 97 102 108 103 105 97 _ 95
423 Parksville, C —. — — 98 — — 101 — _ 100
424 Sooke, C 72 101 — 102 108 — 105 106 -- 99
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T a b e l  I I .  Variansanalyse for alle 9 forsøg. 
T a b l e  I i .  Analysis of variance for all 9 locations.

Egenskab

Trait

Lokalitet

Location

Varianskvotient (F-værdi) 
Variance ratio (F-value) 

Proveniens 

Provenance

Lok. x Prov. 

Loc. X  Prov.

Højde 1968 
Height 19(>S 67.36*** 3.08** 1.35
Højde 1974 
Height 197 i 155.50*** 6.54*** 2.60***
Højde 1979 
Height 1979 130.01 * * * 7.10*** 2.09* * *
Diameter 1979 38.71*** 5.27*** 1.59*

Frihedsgrader 
Degrees of freedom 8,86 10,86 69,86

diameterudvikling af de to sydligste kystprovenienser (Newport, North 

Bend) kan givetvis forklares udfra de høje afgangsprocenter for disse pro- 

venienser (tabel 4); den derved indirekte opnåede større planteafstand har 

formodentlig fremmet diameterudviklingen. Ved en analyse over prove

niens- og lokalitetstyper viser diameterudviklingen i store træk samme 

tendenser i h ø jdeudviklingen.

Kvalitetsundersøgelser

I foråret 1981 gennemførtes i forsøg B-23c (Klosterheden) undersøgelser 

af proveniensernes kvalitative egenskaber. Hovedvægten blev lagt på 

analyser af stammeform og grenudvikling, samt de faktorer der påvirker 

formen.

Angreb af fyrrcviklcr (Rhyncionia boiiliana)

Angreb af fyrrevikler fører hyppigt til tab af topskud og af dannelse 

af de såkaldte „posthorn“ . Antallet af sådanne opståede aksebrud pr. Iræ 

bedømtes på 20 træer pr. parcel, altså ialt 60 træer pr. proveniens. I tabel

12 er det gennemsnitlige antal aksebrud pr. træ angivet. En variansanalyse 

viste signifikante proveniensforskelle. Det laveste antal aksebrud udviser 

nmrrayana-proveniensen Cascadia og den danske Klosterheden (1.2), mens 

de to sydlige latifolia-provenienser Salmon Arm og Manning Park har de 

højeste antal aksebrud. Contortatyperne Long Beach, Newport, North Bend 

og Merville samt den nordlige latifolia-proveniens Stuart Lake ligger inter- 

mediært. Materialet bør ses i sammenhæng med tilsvarende målinger i to 

andre forsøg (se side 259), hvorfor der henvises til diskussionsafsniltet 

(kap. 4.3).
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T a b e l  12. Det gennemsnitlige antal aksebrud pr. træ forårsaget af Rhyacionia 
bouliana i forsøg B-23c ved alder 22 år.

T a b l e  12. The average number of stem deformations per tree, caused by Rhya
cionia bouliana in trial B-23c at age 22.

Proveniens, race aksebrud/træ

Provenance, race stem deformalions J tree

F302 Klosterheden, C 1.2
357 Long Beacli, C 1.4
358 Newport, C 1.5
361 North Bend, C 1.9
376 Cascadia, M 1.2
377 Salmon Arm, L 2.5
378 Stuart Lake, L 1.6
417 Manning Park, L 2.3
422 Merville, C 1.7

Stammeform

Da fyrreviklerangreb tydeligt havde påvirket Stammeformen, blev der 

gennemført to forskellige metoder til formbedømmelse.

1. Bedømmelse af den „genetisk betingede formtendens“ (kaldet „geno- 

form“ ), hvorved deciderede milieuskader, såsom fyrrevikler- og 

kronvildtskader blev udelukket, efter følgende skala:

1 =  stamme ret i 2 på hinanden vinkelrette planer

2 =  stamme ret i et plan

3 =  stamme ikke ret

Man kan naturligvis ikke iagttage en genotype; det vil altid være en 

fænotype man ser, men her er det forsøgt at eliminere nogle af de 

markante milieufaktorer, for at få et bedre indtryk af formtenden

sen.

2. Bedømmelse af fænotyper (kaldet „fænoform“ ) efter skalaen:

1 =  stammen kan anvendes til tømmer, d.v.s. den er i princippet

ret og uden betydende klima-, kronvildt- eller fyrrevikler- 

skader.

2 =  stammen er formmæssigt ikke egnet til tømmerskæring i

fuld længde p.g.a. dårlig form eller milieuskader. Dog er 

der mulighed for at aflægge mindre dele af stammen som 

korttømmer.

3 =  formen er så dårlig, at der kun kan aflægges industritræ.

Begge formbedømmelser blev foretaget på 20 træer pr. parcel, og resul

taterne er angivet som gennemsnitsform (middelværdier) i tabel 13.
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T a b e l  13. Gennemsnitlig stammeform („genoform“ og „fænoform“ ) i forsøg
B-23c ved alder 22 år.

T a b l e  13. Mean stem form ( “geno form” and “phaeno form”) in trial B-23c
at age 22.

Proveniens, race 

Provenance, race

„genoform“ 

“geno form ”

„fænoform“

“phaeno form ”

F302 Klosterheden, C 1.9 2.4
357 Long Beach, C 2.1 2.7
358 Newport, G 2.2 2.8
361 North Bend, C 2.3 2.7
376 Cascadia, M 1.4 2.1
377 Salmon Arm, L 1.2 2.3
378 Stuart Lake, L 1.2 2.0
417 Manning Park, L 1.1 2.1
422 Merville, C 1.3 2.4

Heraf fremgår det, at „fænoformen“ for alle provenienser er væsentligt 

ringere end „genoformen“ ; indenfor begge formtyper er der fundet signi

fikante proveniensforskelle.

De to continentale racer, latifola (nr. 377, 378, 417) og murrayana (nr. 

376) er ldart bedre formet end kysttypen (contorta) repræsenteret ved nr. 

357, 358, 361 og 422. Det bemærkes endvidere, at Vancouver Island contorta- 

proveniensen (422, Merville) er tydeligt bedre formet end de sydlige con- 

tortaprovenienser (357, 358, 361). Den danske proveniens F  302 Kloster

heden er lidt bedre formet end de sydlige kysttyper, den i oprindelsesmæssig 

henseende henføres til.

De kontinentale racers formmæssige overlegenhed viser sig endnu tyde

ligere, hvis man i fænotypescoringen opgør andelen af egnede fremtids- 

træer, d.v.s. andelen med „fænoform“ =  1. Ved en sådan opgørelse viser det 

sig, at latifolia- og miirrayanaprovenienserne er bedst med gennemsnitlig 

32 % træer egnede til tømmerskæring (bedst af disse er den nordligste 

latifoliatype Stuart Lake med 40 % ), mens kystprovenienserne (contorta- 

typerne) i gennemsnit kun kan mobilisere 10 % træer egnede til tømmer

skæring.

Grenudvikling

For at undersøge de forskellige proveniensers grenkarakter måltes på 

20 træer pr. parcel (60 træer pr. proveniens) antallet af grene i grenkransen 

samt diameteren af den tykkeste gren i grenkransen m ålt 5 cm fra basis. 

Grenkransen, del- blev gjort til genstand for analysen, var den første hele 

grenkrans fra jorden; da forsøget var opriset var denne grenkrans i 1.8 

til 2.3 meters højde. Grenene var i denne højde døde, og der måltes på bark. 

Tabel 14 informerer om resultaterne af disse målinger.
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T a b e l  14. Antal grene i erenkransen samt den maksimale grentvkkelse i forsøg
B-23c ved alder 22 år.

T a b l e  1 4. Number of branches~Der whorl and the maximum branch diameter
in trial B-23c at age 22.

Proveniens, race grene i kransen grentylckelse
Provenance, race branches per whorl branch diameter

mm

F302 Klosterheden, C 6.9 16.4
357 Long Beach, C 6.7 16.4
358 Newport, C 7.3 20.0
361 North Bend, C 6.5 21.5
376 Cascadia, M 5.3 17.3
377 Salmon Arm, L 

Stuart Lake, L
5.5 16.1

378 5.7 16.1
417 Manning Park, L 5.1 16.1
422 Merville, C 5.8 18.7

Det gennemsnitlige antal grene i grenkransen varierer fra 5.1 til 7.3. 

Forskellene er signifikante på 0.1 % niveauet. De sydlige kysttyper (357, 

358 og 361) samt den danske proveniens (F 302) er kendetegnet ved det 

største antal grene i grenkransen (fra 6.5— 7.3), mens indlandstyperne 

(376, 377, 378, 417) udviser et væsentligt lavere grenantal (fra 5.1 til 5.7).

Den maksimale grentykkelse varierer ligeledes meget mellem prove- 

nienserne. Del fremgår at latifolia-provenienserne gennemgående er lidt 

mere fingrenede (16.1 m m ) end contorta- og murrayana-provenienserne 

(16.4— 21.5 mm) .  De meget store grentykkelser i provenienserne 358 og 

361 (de sydligste kysttyper) kan til dels forklares ved disse proveniensers 

store dødelighed i kulturstadiet (større planteafstand —  kraftigere gren

udvikling). Sammenfattende kan konkluderes m.h.t. grenkaraktererne, at 

de kontinentale racer har et mindre knastareal pr. grenkrans som følge af 

et m indre antal grene i kransen og en mindre maksimal grentykkelse.

3.2. Forsøgsserie 1030 og 1031 

Forsøgsanlæg og -materiale

I 1965 anlagdes 2 parallelforsøg på henholdsvis Oxbøl statsskovdistrikt, 

Blåbjerg Plantage afd. 139 (nr. 1030) og Klosterheden statsskovdistrikt, 

Klosterheden Plantage afd. 494 (nr. 1031). Mens forsøg nr. 1031 er anlagt 

på en typisk hedelokalitet (i nærheden af forsøg B-23c), ligger forsøg nr.

1030 i et klitområde med flyvesand (se fig. 2). Begge forsøgene er anlagt 

med 3 blokke, antallet af planter pr. parcel udgør ca. 150 stk.

Forsøgsmaterialet omfatter 19 provenienser fordelt med 3 latifolia-, 10 

murrayana- og 6 contortaprovenienser; blandt contortaprovenienserne er 

den danske F 302-Klosterheden. Materialet dækker således især den sydlige 

del af contortafyrrens udbredelsesområde (se tabel 15 og fig. 4).

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 3. 14. december 1982. 4
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T a b e l  15. Forsøg nr. 1030 og 1031, proveniensliste. 
T a b l e  15. Trial no. 1030 and 1031, list of provenances.

Proveniens Navn, delstat, stat race Bredde Længde Højde

nr. °N °V m

Provenance Name, province, state race Lat. Long. Alt.

no. °N ■w m

F302 Klosterheden afd. 297, DR c
113 Jasper, Alberta, Can. L 53°20' 117°00' 1220
115 Kamloops, B.C., Can. 

Oakridge, Ore., USA
L 50°39' 120°40' 1280

116 M 43°45’ 122°28' 990
117 Long Beach, Wash., USA C 46°25' 124°03' 80
118 Shelton, Wash., USA C 47° 13' 123°10' 80
119 Mt. Hood, Ore., USA M 45°18' 121°43' 1100
120 Seal Rocks, Ore., USA C 44°31' 124°05' 0
121 Klamath, Ore., USA M 43°00' 121° 50' 1400
122 Foster Creek, Ore., USA M 43°01' 122° 23' 1130
123 Longlois, Ore., USA C 42° 58' 124°27' 0—20
124 Low Divide, Calif., USA M 41° 55' 124° 02' 610
125 Parker Creek, Calif., USA M 41 °51' 122° 05' 1800
126 Cold Springs, Calif., USA M 40°00' 121 °23' 1860
128 Pine, Calif., USA M 38°48' 120° 06' 2010
129 Eagle Meadow, Calif., USA M 38°17' 119°48' 2440
130 La Pine, Ore., USA M — — 1300
361 North Bend, Ore., USA C 43°25' 124°10' 0— 150
377 Salmon Arm, B.C., Gan. L 50° 45' 119°20' 350—450

60°

5 0 °

1 3 0 °  1 2 0 °  1 1 0

F i g u r  4. Forsøg nr. 1030 og 1031, proveniensernes geografiske beliggenhed. 
Trials nos. 1030 and 1031, location of the provenances.
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T a b e l  15. Højde, 1981 ved 19 års alder (i m) i forsøg nr. 1030 (Blåbjerg) og
nr. 1031 (Klosterheden).

T a b l e  15. Height, 1981 al age 19 (in m) in trial no. 1030 (Blåbjerg) and no.
1031 (Klosterheden).

Nr. Proveniens, race Højde Height
ATo. Provenance, race 1030

m
1031

ni

Genncmsn.

mean

rel.

rel.

F 302 Klosterheden, C 4.06 6.68 5.37 144
113 Jasper, L 

Kamloops, L 
Oakridge, M

2.76 5.13 3.95 106
115 4.02 4.98 4.50 121
116 3.28 4.78 4.03 108
117 Long Beach, C 4.25 6.07 5.16 139
118 Shelton, C 3.08 5.27 4.18 112
119 Mt. Hood, M 2.87 4.43 3.65 98
120 Seal Rocks, C 3.55 5.49 4.52 121
121 Klamath, M 3.19 4.48 3.84 103
122 Foster Creek, M 2.29 4.15 3.22 87
123 Longlois, C 2.22 4.28 3.25 87
124 Low Divide, M 2.36 3.69 3.03 81
125 Parker Creek, M 2.44 3.06 2.75 74
126 Cold Springs, M 2.20 2.79 2.50 67
128 Pine, M 1.55 2.08 1.82 49
129 Eagle Meadow, M 1.60 2.13 1.87 50
130 La Pine, M 3.15 4.97 4.06 109
361 North Bend, C 3.49 5.25 4.37 117
377 Salmon Arm, L 3.23 6.02 4.63 124

Resultater

Ved opgørelsen forår 1981 (alder 19 år fra frø) var begge forsøg utyn

dede. Opgørelsen omfaltede højdemåling, en tælling af antal af aksebrud 

forårsaget af fyrrevikleren samt en formskoring på 10 træer pr. parcel,

d.v.s. 30 træer pr. proveniens.

I I  ø jdeuduikling

Resultaterne af højdemålinger ved alder 19 år fra frø fremgår af tabel 15. 

På begge forsøgslokaliteter fandtes hø jt signifikante forskelle ( a <  0.001) 

både mellem provenienser og mellem racer. Vekselvirkningen (proveniens - 

lokalitet) fandtes ligeledes at være hø jt signifikant («  <  0.001). Den bedste 

vækstudvikling er præsteret af provenienserne af contortaracen, der kan 

dog iagttages et fald i vækstkraften for de sydlige contortaprovenienser. 

Latifoliaprovenienserne er også kendetegnet ved en hurtig vækst, mens 

murrayanaprovenienserne i gennemsnit er lidet vækstkraftige. Blandt mur- 

rayanaprovenienserne iagttages dog en entydig forøgelse af væksten med 

stigende breddegrad, således at de nordligste provenienser viser en rimelig 

god vækstudvikling. Denne relation er fremstillet i figur 5.

Sammenfattende ses, at racerne viser faldende vækstkraft i rækkeføl

gen: contorta, latifolia, murrayana, samt at contorta- og murrayanaracerne 

udviser faldende vækstkraft mod syd.
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H ø j d e  (h e i g h t )

rJ M
• Fo r s ø g  1030 (t r i a l  1030): y  = -7,1 + 0.23x, r = 0.86

* F o r s ø g  1031 (t r i a l  1031): y =-13,8 + 0,42x, r = 0,94

, B r e d d e g r a d

38 39 40 41 42 43 44 45 46 °N (l a t i t u d e )

F i g u r  5. Sammenhæng mellem højdevækst og breddegrad for 9 murrayana-
p ro v e n ie n se r .

Relation between height growth and latitude by 9 murrayana provenances.

Kvalitetsundersøgelser

I foråret 1981 gennemførtes i begge forsøg (1030 og 1031) undersøgelser 

af proveniensernes kvalitative egenskaber. Herved undersøgtes stamme- 

form samt angreb af fyrrevikler.

Angreb af fyrrevikler (Rhyacionia bouliana)

Parallelt med undersøgelserne i forsøg B-23c (afsnit 3.1) foretoges en 

bedømmelse af antallet af aksebrud pr. træ forårsaget af fyrrevikleren. 

Resultaterne fremgår af tabel 16. Det ses at opgørelsen ikke er fuldstændig, 

idet en sikker registrering af aksebruddene ikke var muligt for de mest 

langsomtvoksende herkomster.

I Blåbjergforsøget er contortaracen gennemsnitligt mest angrebet (1.44 

aksebrud), latifoliaracen noget m indre (1.0 aksebrud), mens murrayana- 

provenienserne med gennemsnitlig 0.83 aksebrud pr. træ har været mindst 

angrebet. I forsøget i Klosterheden er billedet noget anderledes. Her viser 

murrayanaracen det hårdeste angreb (1.43 aksebrud), contortaracen svagt 

m indre (1.38 aksebrud), mens latifoliaprovenienserne med 1.03 aksebrud 

pr. træ har været m indst angrebet.

Materialet kan således virke selvmodsigende, især når resultaterne fra 

forsøg B-23c inddrages. En udredning af disse forhold gives i diskussions- 

afsnittet (kap. 4.3).
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T a b e l  16. Det gennemsnitlige antal aksebrud pr. træ forårsaget af Rhyacionia 
bouliana i forsøgene 1030 og 1031 ved alder 19 år.

T a b l e  16. The average number of stem deformations per tree caused by Rhya
cionia bouliana in trials no. 1030 and 1031 at age 19.

Nr.

No.

Proveniens, race 

Provenance, race

Aksebrud / træ 

Stem deformations /  tree 

1030 1031

F302 Klosterheden, C 1.5 1.1
113 Jasper, L 0.6 0.8
115 Kamloops, L 0.8 1.0
116 Oakridge, M 0.5 2.3
117 Long Beach, C 1.0 1.2
118 Shelton, C 1.8 1.7
119 Mt. Hood, M 1.0 1.3
120 Seal Rocks, C 1.4 1.8
121 Klamath, M 0.8 1.8
122 Foster Creek, M _ 1.4
123 Longlois, C -- 1.4
124 Low Divide, M __ 1.1
125 Parker Creek, M -- 1.0
126 Cold Springs, M -- —

128 Pine, M -- —

129 Eagle Meadow, M -- —

130 La Pine, M 1.0 1.1
361 North Bend, C 1.5 1.1
377 Salmon Arm, L 1.6 1.3

T a b e l  17. Gennemsnitlig stammeform, henholdsvis „fænoform“ (1030) og
„genoform“ (1031) ved alder 19 år.

T a b l e  17. Average stem form, '‘phaeno form” (1030) and “geno form” (1031)
respectively, at age 19.

Nr. Proveniens, race „fænoform“ „genoform“

No. Provenance, race “ phaeno form ” “geno form ”

1030 1031

F302 Klosterheden, C 2.7 2.7
113 Jasper, L 1.5 1.3
115 Kamloops, L 1.3 1.3
116 Oakridge, M 1.5 1.7
117 Long Beach, C 2,6 2.5
118 Shelton, C 2.1 2.0
119 Mt. Hood, M 1.2 1.5
120 Seal Rocks, C — 2.6
121 Klamath, M 1.4 1.5
122 Foster Creek, M — 1.8
123 Longlois, C — 2.9
124 Low Divide, M — 2.0
125 Parker Creek, M — —

126 Cold Springs, M — —

128 Pine, M — —

129 Eagle Meadow, M — —

130 La Pine, M 1.9 1.3
361 North Bend, C 2.9 2.7
377 Salmon Arm, L 2.6 1.5
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Stammeform

Ved bedømmelse af stammeformen brugtes den på side 253 nævnte 

metode. I forsøget i Klosterheden (1031) blev formtedensen („geno- 

form“ ) skoret. I forsøget i Blåbjerg (1030) var milieuskaderne im idlertid 

så voldsomme, at det ikke var m uligt at bedømme formtendensen, derfor 

valgtes at bedømme den på side 253 beskrevne „fænoform“ . I begge forsøg 

falder nogle provenienser ud p.g.a. dødelighed eller langsom vækst. Resul

taterne fremgår af tabel 17.

Det ses, at den danske (F 302, Klosterheden) og de 4 amerikanske con- 

tortaherkomster har den dårligste form. Latifolia- og murrayanaprovenien- 

serne har formmæssigt udviklet sig langt bedre. De to Iatifoliaprovenienser 

nr. 113, Jasper og nr. 115, Kamloops udviser på begge lokaliteter den bedste 

form. Der er fundet stærkt signifikante proveniens- og raceforskelle m.h.t. 

formudvikling.

3.3. Forsøg 1170

Forsøgsanlæg og -materiale

Dette forsøg er anlagt i foråret 1972 på A /S Jydske Landvindings ejen

dom ved Munklinde. Dets geografiske beliggenhed er angivet på figur 2. 

Arealet ligger på næringsfattigt hedesand; terrainet er svagt bølget med

T a b e l  1 8. Forsøg nr. 1179, proveniensliste. 

T a b t e  18. Trial no. 1179, list of provenances.

Proveniens Navn, delstat, stat race Bredde Længde Højde
Nr. °N °V m

Provenance Name, province, state race hat. Long. Alt
No. °N °W m

2002* Skagway, Alaska, USA c 59° 27' 135°15' 0—60
2035* Nass River, B.C., Can. L 55°35' 128°36’ 300
2046* Bowron River, B.C., Can. L 53°54' 122°00' 670
2048* Masset Road, Q.C.I., B.C., Can. C 53° 49' 132°08' 15— 30
2056* Cambell Isl., B.C., Can. C 52°08' 128°08' 15— 60
2067* Gold River, Vane. Isl. B.C., Can. C 49°46' 126°03' 90
2081* Blue Mountain, Wash., USA C 47°57' 123°15’ 1680
2083* Queets, Wash., USA C 47°31' 124°18' 30
2086* Vail, Wash., USA C 46°52' 122°36' 140
2087* Long Beach, Wash., USA C 46° 26' 124°03' 0— 30
5982 Hays Mountain, B.C., Can. C 54° 18' 130° 20' 550— 610
2084* Johns Prairie, Shelton, Wash., USA C 47°14' 123°05' 60
6113 Darrington, Wash., USA (C) 48°15' 121°16' 300—460
6114 Port Hardy, Vane. Isl., B.C., Gan. c 50°40' 124°22' 15— 30
2152* Tofino, Vane. Isl., B.C., Can. c 49°05' 125°47' 20— 80
6116 Cypress Hills, Saskatchewan, Can. L 49°39' 109°30' _

F302 Klosterheden, Danmark c _ _ _
F94 Skærbæk, Danmark c - -- --

* Provenienser fra IUFRO-indsamlingcn 

Provenances from the lUFRO-collection
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1 4 0 °  1 3 0 °  1 2 0 °  1 1 0 °

F i g u r  6. Forsøg nr. 1179, proveniensernes geografiske beliggenhed.
Trial no. 1179, location of the provenances.

lave sandflugtsdannelser. Det har tidligere været drevet som landbrug. 

Plantematerialet var 3-årig't ved forsøgsanlægget (2/1). Planteafstand 2.5 

X  2.25 m. Forsøget er anlagt som et blokforsøg med 3 gentagelser. Parcel

lerne indeholder 56 planter eller 28 planter. Plantematerialet omfatter 18 

provenienser angivet i tabel 18. Figur 6 viser deres geografiske placering. 

Ud over en enkelt proveniens fra det sydlige Alaska (nr. 2002) og en fra 

det sydvestlige hjørne af Saskatchewan (nr. 6116) kommer provenienserne 

fra British Columbia og W ashington. Til sammenligning er medtaget afkom 

af to danske kårede contorta-bevoksninger (F302 og F94).

Resultater

En højdemåling af forsøget er blevet foretaget forår 1976 og forår 1979 

ved henholdsvis 7 og 10 år fra frø. Ved opgørelsen i 1976 udgjorde gennem

snitshøjden ca. 110 cm, og der kunne konstateres signifikante højdefor

skelle mellem provenienserne. Den bedste højdeudvikling er på dette tids

punkt opnået af provenienserne 2084 Johns Prairie med en relativ højde 

på 132. Den dårligste vækstudvikling repræsenteres derimod af provenien

serne 2152 Tofino og 5988 Hays Mountain. De danske provenienser har 

opnået en relativ højde på henholdsvis 102 og 86 (tabel 19).

Højdemålingen 3 år senere i 1979 viser et lignende billede, dog er for

skellene blevet endnu større. På dette tidspunkt udgør gennemsnitshøjden
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T a b e l  19. Højde (i m), 1976 og 1979 ved alderen 7 og 10 år. 
T a b l e  19. Height (in m), 1976 and 1979 at age 7 and 10 years.

Proveniens 

nr., navn, race 

Provenance 

no., name, race

Højde 1976 

m rel.

Height 1976 

m rel.

Højde 1979 

m  rel.

Height 1979 

m rel.

2002, Skagway, C 0.95 87 1.72 91
2035, Nass River, L 1.32 121 2.37 126
2046, Bowron River, L 1.23 113 2.25 119
2048, Masset Road, C 1.04 95 1.71 91
2056, Cambell Island, C 0.90 83 1.41 75
2067, Gold River, C 1.23 113 2.04 108
2081, Blue Mountain, C 0.92 84 1.79 95
2083, Queets, C 1.12 103 1.71 91
2086, Vail, C 1.27 117 2.07 110
2087, Long Beach, C 1.29 118 2.31 122
5982, Hays Mountain, C 0.88 81 1.57 93
2084, Johns Prairie, C 1.44 132 2.27 120
6113, Darrington, (C)
6114, Port Hardy, C

1.23 113 2.18 116
0.91 83 1.50 79

2152, Tofino, C 0.87 80 1.44 76
6116, Cypress Hills, L 0.97 89 1.79 95

F302, Klosterheden, C 1.11 102 1.93 102
F94, Skærbæk, C 0.94 86 1.91 101

Variansanalyse (Fprov) 
Analysis of variance (Fprov)

8.45“ * 18.53***

ca. 1.8 m. Proveniensen Nass River (2035) Jigger med 2.4 m vækstmæssigt 

i spidsen. Denne proveniens ligger på grænsen mellem kysttypen og ind- 

landsformen af contorta, men må nærmest henføres under indlandsformen 

(latifo lia). Også den anden proveniens, der repræsenterer den nordlige ind- 

landsform, nemlig nr. 2046 Bowron River ligger med en højde på 2.25 

vækstmæssigt i  top. De nordlige kystprovenienser (contortatyper) fra Bri

tish Columbias kyst samt øerne Queen Charlotte Islands, Cambell Island 

og Vancouver Island udviser alle en vækstudvikling på 10— 25 % under 

gennemsnittet; kun  proveniensen nr. 2067 Gold River ligger over middel. 

Ser vi på alle de sydlige kystprovenienser og provenienserne omkring Puget 

Sound, har nr. 2087 Long Beach, nr. 2084 Johns Prairie, nr. 6116 Darring- 

ton og nr. 2086 Vail, der alle stammer fra relativ lav højde, vist en vækst

udvikling på 10— 22 % over middel. Proveniensen nr. 2081 Blue Mountain 

fra 1680 m højde, viser derimod en vækstudvkiling under gennemsnittet. 

Proveniensen nr. 6116 Cypress Hills, der repræsenterer den østligste isole

rede forekomst af contortafyr, viser en vækstudvikling ca. 5 % under gen

nemsnittet, mens væksten af de to danske provenienser ligger på gennem

snittet.
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4. DISKUSSION

4.1. Overlevelse og frostskader

Contortafyrren er kendt for at være særdeles hårdfør i kulturstadiet og 

at kunne udvikle sig tilfredsstillende selv under klim atisk barske forhold. 

I England, Irland, Holland og Tyskland overlever alle racer udmærket, 

mens der i Danm ark (Løfting  1966), Norge (Skrøppa og Dietrichson 1978) 

og Sverige (Lindgren et al. 1976) er iagttaget udprægede vinterfrostskader 

på sydlige provenienser. Klimakammerforsøg har til fulde bekræftet en 

klinal (nord-syd) variation i vinterfrostresistensen hos contortafyrren 

(Jonsson et al. 1981).

De danske proveniensforsøg viser at latifolia- og murrayanaracen over

lever godt og ikke bliver beskadiget af frost under vort klima. For contorta- 

racens vedkommende stiller sagen sig im idlertid noget anderledes; resul

taterne fra forsøgene B-23c og f viser en uacceptabel høj dødelighed for

årsaget af frostskader i de sydlige provenienser af contortaracen. Columbia- 

floden (grænsen mellem W ashington og Oregon) m å derfor stadigvæk 

betragtes som den sydligste grænse for provenienser af contortaracen 

egnede under danske forhold (Løfting  1966).

4.2. Vækst

Resultaterne fra de 3 forsøgsserier giver en god mulighed for ikke blot 

at vurdere den enkelte races vækstmuligheder, men også at få et billede af 

variationen i væksten inden for racerne. Forsøgsserien B-23 er desuden 

interessant derved, at den, p.g.a. de mange delforsøg fordelt på forskellige 

dyrkningslokaliteter, gør del muligt at analysere den enkelte proveniens’ 

vækst under forskellige dyrkningsforhold. I denne forsøgsserie har con

tortaracen vist den bedste vækstudvikling efterfulgt af latifoliaracen, mens 

murrayanaproveniensen vækstmæssigt har været ringest. Variansanalysen 

viste im idlertid for forsøgsserien en signifikant vekselvirkning mellem 

proveniens og lokalitet, d.v.s., at proveniensernes vækstrelationer ikke er 

ens på de forskellige lokaliteter. Det er specielt provenienserne af contorta

racen der giver denne vekselvirkning; mens de sydlige contortaprovenienser 

vokser relativt bedst i k litten og dårligst på indsandelokaliteterne, er pro

venienserne fra østsiden af Vancouver Island kendetegnet ved den modsat

rettede relative vækstudvikling over lokalitetstyperne.

Trods de fundne vekselvirkninger mellem proveniens og lokalitet giver 

forsøgsmaterialet et relativt entydigt billede af de tre Pinus contorta racers 

indbyrdes vækstudvikling. Contortaracen viser den gennemsnitligt bedste 

vækst, efterfulgt af latifoliaracen, mens murrayanaracen vækstmæssigt 

ligger ringest. Indenfor racerne kan der im idlertid iagttages relativt store 

vækstforskelle.
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Contortaprovenienseriie viser et fald i vækstkraften, når man bevæger 

sig mod syd langs Oregons kyst; et optimum  synes at ligge i det sydlige 

W ashington (Long Beach, Shelton). Det samme finder Stephan (1976) i 

nordtyske proveniensforsøg. Faldet i vækstkraft hos de sydlige kystprove

nienser skyldes givetvis ikke en lavere vækstenergi men snarere væksttab 

som følge af gentagne frostbeskadigelser. Dette understøttes af resultater 

fra det klimatisk milde New Zealand, hvor en stigning i vækstenergien mod 

syd i contortaracen kunne iagttages (Shelbonrne og Miller 1976). Bevæger 

vi os nordpå langs kysten fra det fundne optim um  i W ashington falder 

vækstkraften ligeledes; mens provenienserne fra den sydlige del af Van

couver Island udviser en relativ god vækst, er dette ikke tilfældet for prove

nienserne fra øens nordlige dele. Disse resultater stemmer godt overens 

med feltforsøg fra British Columbia (Illingworth  1976). At den danske 

„proveniens“ Klosterheden F-302 vokser på linie med eller lid t bedre end 

Long Beach, bekræfter formodningen om, at de første importer af Contorta- 

fyr kom fra den sydlige Washingtons kyst.

Latifoliaprovenienserne viser i deres vækstreaktioner en langt mere 

usystematisk variation. Årsagen til dette skal nok søges i den store k lim a

tiske og edafiske variation i British Columbia, kombineret i en opsplitning 

af racen i geografiske småenklaver (Critchfield 1980). Selv om latifo lia

provenienserne i forsøgene gennemsnitlig ligger vækstmæssigt lavere end 

contortaprovenienserne, er det dog af særlig interesse, at enkelte prove- 

nienser af latifoliaracen har udviklet sig på højde med de bedste contorta- 

provenienser i højdevækst. Disse hurtigtvoksende latifoliaprovenienser 

synes at koncentrere sig i et område mellem 54° og 56° N. bredde, det er 

provenienser som Stuart Lake, Nass River og Bowron River. Disse resul

tater støttes af proveniensforsøg i Sydfinland (Hahl 1970) og i Mellem- 

sverige (Lindgren et al. 1976). Resultater fra ældre proveniensforsøg i det 

nordlige England (Lines 1976) tyder på, at latifoliaprovenienserne starter 

langsommere for derefter at accelerere væksten sammenlignet med con

tortaprovenienserne. Sådanne forhold m å medvirke til at skærpe interessen 

for latifoliaracen i almindelighed.

Som før omtalt udviser murraijanaracen gennemsnitlig den dårligste 

vækstudvikling i Danmark. Resultaterne fra forsøgene nr. 1030 og 1031 

bekræfter dette. Den her fundne smukke klinale sammenhæng mellem 

vækstudvikling og breddegrad viser, at kun  de nordligste provenienser af 

murrayanaracen kan have interesse under danske dyrkningsbetingelser. 

Den langsomme vækst hos de sydlige murrayanaprovenienser bekræftes af 

proveniensforsøg på New Zealand (Miller 1969).
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4.3. Angreb af fyrevikler

Fyrrevikleren (Rhyacionia bouliana) optræder i betydende omfang på 

Pinus contorta i Beneluxlandene, Vesttyskland, Danmark og Sydsverige. 

Hvor angreb forekommer år efter år dræbes eller deformeres så mange 

topskud med stammedeformationer til følge, at en tømmerproduktion i 

sådanne bevoksninger umuliggøres, og fyrrevikleren udgør her en alt

afgørende begrænsning for træartens økonomi.

For proveniensvalget er det derfor af stor betydning at undersøge ikke 

blot i hvor høj grad forskellige provenienser angribes af fyrrevikleren, men 

også hvordan deres form påvirkes af angreb.

De i foråret 1981 opgjorte angreb af fyrreviklere i 3 forsøg giver på 

ingen måde noget entydigt billede: I forsøg B-23c (Klosterheden) havde 

latifoliaprovenienserne gennemsnitlig det største antal aksebrud pr. træ, 

contortaprovenienserne lå intermediært, mens murrayanaprovenienserne 

havde færrest aksebrud forårsaget af fyrrevikleren. I det nærliggende for

søg nr. 1031 (Klosterheden) iagttoges den direkte modsatte tendens (mur

rayanaracen flest aksebrud, contortaracen intermediært, latifoliaracen fær

rest aksebrud). Forsøget i Blåbjerg (nr. 1030) gav et tredie billede; her 

havde contortaprovenienserne de fleste angreb, mens latifolia- og m urra

yanaprovenienserne udviste færrest angreb. Der synes med andre ord i 

dette materiale ikke at eksistere nogen systematisk forskel i angrebshyp- 

pighed på topskud af de tre racer.

En gennemgang af litteraturen bidrager ikke umiddelbart til afklaring 

af problemet. Således berettes om udbredte fyrreviklerskader i proveniens- 

forsøg i Holland (Kriek 1976 og 1978, Kranenburg og Kriek 1978), hvor 

ingen proveniens- eller raceforskelle lod sig iagttage. Derimod viser største

delen af del vesttyske materiale (Stephan 1976) en større angrebshyppighed 

hos contortaracen sammenlignet med latifoliaracen. Esbjerg og Feilberg 

(1971) fandt i overensstemmelse hermed ved undersøgelser over angrebs- 

hyppigheder i årene 1965— 1968, at contortaprovenienserne blev mest an

grebet. Ved en nærmere analyse af dette materiale viser det sig im idlertid, 

at raceforskellene alene lader sig registrere i år med svage angreb, således 

at latifolia- og murrayanaproveniensernes formodede lidt højere „resistens“ 

udviskes under stærke angreb.

I de foreliggende undersøgelser af aksebrudfrekvenser iagttoges store 

forskelle i aksebrud mellem de enkelte gentagelser inden for hver lokalitet. 

Store forskelle i fyrreviklerangreb inden for samme lokalitet kan også efter

vises i Esbjerg og Feilberg (1971)’s og Stephan (1976)’s materiale.

Konkluderende m å det antages, at de to kontinentale racer (latifolia og 

murrayana) angrebes en smule m indre af fyrrevikleren end kystracen 

(contorta); men at denne forskel fuldstændigt udviskes, når der er tale om 

stærkere angreb. Dertil kommer at insektet er stærkt lokalitetsafhængigt,
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således at der ikke blot optræder egnsvise forskelle i angreb, men ofte 

yderligere variation inden for bevoksninger, der helt kan overdække even

tuelle små proveniensbetingede forskelle i angrebshyppighed.

Den proveniensbetingede variation i angreb er dog kun den ene side af 

fyrreviklerproblematikken. Hvorledes de enkelte provenienser eller racer 

reagerer formmæssigt på fyrreviklerangreb er af tilsvarende stor betydning. 

I alle de 3 forsøg, hvor bedømmelse af fyrreviklerangreb og form blev 

gennemført, kunne der iagttages en tydelig raceforskel; idet latifolia- og 

murrayanaprovenienserne regenererer bedre formmæssigt efter angreb end 

contortaprovenienserne. Resultatet af et fyrreviklerangreb giver derfor en 

m indre forringelse af stammeforinen hos latifolia- og murrayanaprovenien

serne end hos contortaprovenienserne.

4.4. Stammeform og gremidvikling 

Stammeform

Opgørelsen af stammeforinen i de 3 forsøg (B-23c, 1030 og 1031) giver 

et entydigt billede af de racemæssige kvalitetsforskelle. De to kontinentale 

racer (latifolia og murrayana) udviser den bedste stammeform, mens kyst- 

racen (contorta) formmæssigt udvikler sig langt ringere. De to kontinentale 

racers stammeform påvirkes desuden m indre af skadevoldende faktorer 

(kronvildt, fyrrevikler og vind) end kystracen.

Disse resultater falder godt i tråd med resultater fra skotske proveniens- 

forsøg (Lines 1966). I Skotland er formen desuden påvirket af sabelvækst 

i stammens basale dele (basal sweep, basal bow). Disse sabeldannelser er 

delvist korreleret med vækstkraft samt rod-top forhold, og da de sydlige 

kysttyper også i England er hurtigere voksende end latifoliaprovenienserne, 

knytter problemet sig især til contortaracen. Deformationerne forstærkes 

af fosforgødskning på tørvejord, mens de kan afhjælpes med dræning (for

bedring af rod-top forholdet), såning samt anvendelse af dækrodsplanter 

(Lines 1978, Booth 1978, Lines 1980). Problemet er ikke alvorligt i Dan

mark, men på kolde og kystnære lokaliteter kan de sydlige contortaprove- 

nienser lide en del af sabeldannelser. I forsøg B-23b optræder sabeldannel

ser således betydeligt i contortaprovenienserne, men næsten ikke i latifolia- 

herkomsterne.

Grenudvikling

Grenmålingerne viser, at de to kontinentale racer (latifolia, murrayana) 

har færre grene i grenkransen samt en mere behersket grentykkelsesvækst 

end kystracen (contorta). Sidstnævnte race har derfor et større knastareal 

i 2 meters højde, hvor målingerne blev udført. Denne raceforskel m å for

ventes at blive større med alderen, altså med højden på træet, da contorta-
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racen udvikler betydeligt flere sekundære og tertiære skud end kontinental

racerne og samtidig har den største nåletæthed (Cannel 1974 og 1976). 

Provenienser af kystracen tenderer med andre ord til at have større, flere 

og tungere grene; disse resultater understøttes til fulde af resultater fra 

New Zealand (Miller 1971), England (Lines 1976) og Skotland (Thompson 

1976).

Sammenfattende om kvalitet

Ud fra kvalitative kriterier (stammeform og grenudvikling) stiller con

tortaracen sig' altså langt ringere end latifolia- og murrayanaracen. De to 

sidstnævnte afviger kun ubetydeligt l'ra hinanden.

5. PROVENIENSANBEFALINGER

Som det fremgår af diskussionen må man i en vis udstrækning afveje 

vækstkraft mod kvalitet i proveniensvalget. Latifoliaracen er kendetegnet 

ved en ubetinget bedre form- og grenudvikling men en gennemsnitlig dår

ligere vækstkraft end contortaracen. Visse herkomster i det centrale British 

Columbia har dog vist en højdevækstudvikling på linie med de bedste kyst

provenienser. Murrayanaherkomster er almindeligvis af for ringe vækst

kraft til at komme i betragtning.

Racevalget er derfor bl. a. en politisk-økonomisk afgørelse af, om væg

ten skal lægges på det kvantitative eller det kvalitative, og i dette valg må 

vurderingen af pris- og omkostningsudviklingen på henholdsvis industri- 

træ- og gavntræmarkederne spille en væsentlig rolle. Det er dog et spørgs

mål, om ikke mertilvæksten hos contortaracen i forhold til latifoliaracen 

opsluges af forøgede skovningsomkostninger og lavere salgspriser som følge 

af den ringere kvalitet. Tgen bør det fremhæves, at enkelte latifoliaprove- 

nienser har vist sig på højde med de bedste contortaprovenienser m.h.t. 

højdevækst.

I en samlet afvejning synes latifoliaracen således at være at foretrække 

frem for den hidtil mest benyttede kystrace. Det bør dog erindres, ved im 

port af frø fra British Columbia, at latifoliaracen dels varierer betydeligt i 

hjemlandet, dels udvikler sig ret forskelligt på forskellige danske lokali

teter. Provenienser fra det centrale British Columbia (mellem d. 54. og

d. 56. breddegrad) så som: Nass River, Bowron River og Stuart Lake er 

afprøvede i Danmark og er vækstmæssigt på linie med traditionelle kyst

provenienser.

På de mest eksponerede klitlokaliteter, hvor contortafyrren ønskes an

vendt, bør provenienser af contortaracen anvendes, da latifoliaprovenienser 

her udvikler sig mindre godt. Afkom af de danske bevoksninger af con

tortaracen (f. eks. F. 302 Klosterheden) udvikler sig under sådanne forhold
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bedst, og må således være at foretrække. Ved direkte importer bør kyst- 

provenienserne fra Pudget Sound området (f. eks. Shelton) anvendes. Syd

ligere herkomster fra Oregon skades af vinterfrost, mens nordlige prove- 

nienser fra British Columbias kyst besidder en for ringe vækstkraft.

6. SAMMENFATNING

6.1. Materiale

Afhandlingen fremlægger resultaterne af ialt 12 proveniensforsøg med 

Pinus contorta fordelt på 3 serier. Den første serie er anlagt i 1960 på ialt 

9 lokaliteter, den anden er anlagt i 1965 på to lokaliteter, mens den tredie 

er fra 1972 og består af et forsøg.

Materialet omfatter ialt 48 provenienser fordelt på 28 af contortaracen, 

9 af latifoliaracen og I I  af murrayanaracen.

Resultaterne omfatter målinger af højde, brysthøjdediameter, over

levelse, stammeform, grenudvikling samt beskadigelser som følge af fyrre

viklerangreb. Målingerne er foretaget i perioden fra 1968 til 1981.

6.2. Resultater

Overlevelse af de to indlandsracer (latifolia og murrayana) var g'od. 

Kystracens (contorta) overlevelse var mere varierende; især de sydlige 

kystprovenienser (fra Oregon) visle en høj dødelighed p.g.a. vinterfrost

skader.

Vækst

Der fandtes tydelige forskelle i vækstudviklingen mellem de tre racer. 

Contortaracen viste den gennemsnitligt bedste vækst, efterfulgt af latifolia

racen, mens murrayanaracen vækstmæssigt lå ringest. I forsøgsserien fra 

1960 blev del- konstateret en signifikant vekselvirkning mellem proveniens 

og lokalitet. Det er specielt provenienserne af contortaracen, der bidrager 

til denne vekselvirkning; mens de sydlige contortaprovenienser vokser rela

tivt bedst i klitten, middel på heden og dårligst på indsandelokaliteterne, 

er provenienserne fra østsiden af Vancouver Island kendetegnet ved den 

modsatrettede relative vækstudvikling over lokalitelstyperne.

Contortaprovenienserne viser et fald i vækstkraften, når man bevæger 

sig mod syd langs Oregons kyst; et optimum synes at ligge i det sydlige 

Washington. Afkom af den danske kårede bevoksning F-302 (Kloster

heden) af contortaracen, ligger på højde med eller over de bedste contorta

provenienser.

Latifoliaprovenienserne viser en noget mere usystematisk variation i 

vækstudvikling. Selv om disse provenienser gennemsnitlig ligger vækst-
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mæssigt lidt under contortaprovenienserne, er der dog enkelte latifolia- 

herkomster der har vist en højdevækst på linie med de bedste contorta- 

provenienser. Disse vækstkraftige latifoliaprovenienser findes i et område 

mellem den 54° og 56° N. bredde.

Hos miirrnyanaracen konstateredes et klinalt fald i vækstkraften, når 

man bevæger sig mod syd gennem Oregon og Californien.

Stammeform

Provenienser af de to kontinentale racer (latifolia og murrayana) ud 

viser den bedste stammeform, mens provenienser af kyslracen (contorta) 

formmæssigt udvikler sig langt ringere.

G remid vikling

Latifolia- og murrayanaracen er kendetegnet ved at have færre grene i 

grenkransen samt en mere behersket grentykkelsesvækst end kystracen.

Angreb af fijrrevikler

De registrerede hyppigheder af aksebrud som følge af fyrreviklerangreb 

viste ikke nogen entydige raceforskelle. Ved at sammenligne de her opnåede 

resultater med litteraturen om emnet konkluderes, at de to kontinentale 

racer (latifolia og murrayana) angribes en smule m indre end kystracen 

(contorta). Reaktionen på angreb af fyrrevikler var derimod tydeligt race- 

betinget, idet latifolia- og murrayanaprovenienserne formmæssigt reagerede 

m indre stærkt på angreb med deraf følgende mindre forringelse af stamme- 

formen end contortaprovenienserne.

6.3. Proveniensanbefalinger
B

Hvor driftsmålet i contortadyrkningen er vedproduktion anbefales la ti

foliaprovenienser fra området mellem den 54° og den 56° breddegrad i 

British Columbia (området nordvest for Prince George). På de mest ekspo

nerede klitlokaliteter kan provenienser af contortaracen med fordel anven

des. Bedst er da afkom af dansk materiale, f. eks. F-302, Klosterheden eller 

muligvis provenienser fra Pudget Sound området (Shelton, Johns Prairie).

7. SUMMARY

In order to obtain basic information about different provenances of Pinus 
contorta grown on different sites in Danish dune and heath regions, 3 series of 

provenance trials were established and analysed. The first serie was established 
in 1960 in 9 different locations, the second in 1965 in 2 locations, whereas the 
last serie only represents one trial established in 1972.
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The total number of provenances tested is 48, where 28 represent the sub
species “contorta”, 9 represent the subspecies “latifolia”, and I I  represent the 
subspecies “murrayana”.

Survival

The survival was best among the latifolia provenances (interior British 
Columbia) and the northern murrayana provenances (Oregon Cascades), while 
the contorta provenances and especially the southern ones (Oregon coast) showed 
a heigh mortality due to winter frosts.

Growth

Big differences were found in growth between the 3 subspecies: Provenances 
of the contorta subspecies showed the heighest growth rates, followed by the 
latifolia provenances, whereas the provenances of the murrayana subspecies were 
growing very poorly.

Within the contorta subspecies the most vigorous provenances originates 
from the Washington coast, but also offspring of Danish selected Pinus contorta 
stands of the contorta subspecies showed heigh growth rates. Significant prove- 
nance-site-interaction was found within this group of provenances: the coastal 
provenances from Washington and Oregon showed the best growth in the experi
ments situated in the dune region, but they were less vigorous in the heath region; 
the Vancouver Island seed sources, however, were growing very poorly in the 
dune experiments, while their growth on the inland test sites was above the 
average.

Within the latifolia provenances a big variation in growth rates was found. 
Although these provenances on an average were less vigorous than the contorta 
provenances, some latifolia provenances showed a height growth as good as the 
best contorta provenances. These vigorous latifolia seed sources originate be
tween 54° and 56°N latitude in the interior British Columbia.

Within the slow growing murrayana provenances a decrease in growth rate 
by decreasing latitude was demonstrated.

Stem form

Provenances of the interior subspecies (latifolia, murrayana) obtained the 
best stem form, whereas provenances of the coastal subspecies (contorta) showed 
the worst stem form.

The latifolia and the murrayana provenances were characterized by a lower 
number of branches per whorl and by thinner branches than the contorta pro
venances.

Damage by the European Pine Shoot Moth

No significant differences in the infestation level between provenances were 
found. The degree of stem deformation caused by attacks by the Pine Shoot Moth, 
however varied between provenances: Provenances of the contorta subspecies 
developed more pronounced stem deformations compared with the provenances 
of the two interior subspecies.
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