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1. INDLEDNING

Normannsgranen (Abies nordmanniana Spach.) havde under den sidste 

istid refugium i det vesttranskaukasiske lavland umiddelbart øst for Sorte

havets østlige bred. Træartens nuværende udbredelse er knyttet til bjerg

områderne omkring Sortehavcts nordøstlige, østlige og sydøstlige del (Store 

Kaukasus, Lille Kaukasus og Surambjergene i Sovjetunionen samt Pontus- 

bjergene i Tyrkiet).

Nordmannsgranens vertikale udbredelse ligger overvejende mellem 

1.000— 2.000 m. o. h.; dog forekommer den sporadisk helt ned til ca. 600 

m. o. h. Sin optimale udvikling opnår træarten med højde på 50— 60 m på 

Kaukasusbjergmassivets udløbere ud mod Sortehavet (Løfting  1973).

En dybtgående beskrivelse af nordmannsgranens udbredelse samt k lim a

forhold i området hos (Løfting  1973 og Arbez (1969).

Nordmannsgranen blev indført til Danm ark første gang i 1848 og an

vendtes som parktræ. Træarten fandt først anvendelse som skovtræ fra 

slutningen af forrige århundrede (Frijsenborg 1884). De første frøimporter 

(før 1904) synes at stamme fra den østligste del af udbredelsesområdet 

(Kuraflodens øvre opland), og senere importer omfattede desuden områder 

i det nordøstlige Kaukasus (Løfting  1973). Først relativt sent synes der at 

være importeret frø fra Ambrolauriområdet (det sydlige udløb fra Store 

Kaukasus ned mod den transkaukasiske slette).

I dette århundredes første halvdel fandt nordmannsgranen udelukkende 

forstlig anvendelse som vedproducent. Tilplantningerne var meget begræn

sede, og træarten blev især anvendt som erstatning for den almindelige 

ædelgran, i relation til hvilken den syntes at udvise en bedre klimatilpas

ning (senere udspring, større luseresistens). Vedproduktionen synes at ligge 

på højde med ædelgranens (Henriksen 1957). Først omkring 1960 begynder 

træarten at få forstlig betydning herhjemme; man er blevet opmærksom 

på dens værdi som juletræ- og pyntegrøntproducent. I m idten af 1950’erne 

var det årlige tilplantede areal i hele landet således ca. 75 ha, mens det var 

steget til ca. 250 ha pr. år ti år senere, og i begyndelsen af 1970’erne voksede 

tilplantningerne yderligere til 350 ha pr. år (Bang 1971, Christensen 1976). 

I perioden 1974— 78 udgjorde det årlige kulturareal ca. 500 ha. Det samlede 

nordmannsgranareal var i 1978 ca. 6500 ha og en meget kraftig stigning 

forventes i de kommende 10 år (Christensen 1979). Iflg. samme undersøgelse
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lå salget af nordmannsgranjuletræer i perioden 1975— 77 mellem 532000 

og 704000 stk. pr. år og med et salg af pyntegrønt i samme periode mellem 

2670 og 3028 tons pr. år.

Grundet de stærkt varierende klimaforhold indenfor nordmannsgranens 

naturlige udbredelsesområde kan der forventes en stor genetisk variation 

indenfor arten. Således skelner Arbez (1969) mellem en kysttype og en ind- 

landsform, hvor indlandsformen er karakteriseret ved mere udprægede 

xeromorfe karakterer. En række undersøgelser viser stor variation i egen

skaber som udspring, vækst samt nålemorfologi mellem provenienserne 

(Løfting  1973, Arbez 1967 og 1969); og praktiske erfaringer tyder på, at der 

er stor forskel på forskellige proveniensers egnethed. For at undersøge for

skellige proveniensers dyrkningsværdi har Statens Forstlige Forsøgsvæsen 

anlagt en række proveniensforsøg. Den ældste serie omfatter afkom af god

kendte danske nordmannsgranbevoksninger anlagt i 2 parallelle forsøg i 

foråret 1963 og behandlet af Løfting  (1973). På basis af frømateriale fra 

Kaukasusområdet hjemtaget af Løfting  i 1960 (Løfting  1961) anlagdes 7 

forsøg i foråret 1965.

Denne beretning behandler 1965-serien, og omfatter en analyse af over

levelse, vækst, udspring, luseresistens samt produktion af juletræer og 

pyntegrønt for 8 nordmannsgranprovenienser.

2. FORSØGSM ATERIALET

Forsøgslokaliteterne

Forsøgsserien blev anlagt i foråret 1965 med 4-årige planter (2/2) og 

omfatter følgende 7 forsøg (se figur 1):

Nr. 1023: Vallø Stifts Skovbrug, Herfølge Hestehave, afd. 215A.

Anlagt på tidligere landbrugsjord. Indplantede ammetræer af el og asp 

borthuggedes i begyndelsen af 1970’erne. Forsøget består af 5 blokke hver 

med 9 provenienser. Hver parcel indeholder 150 planter (planteafstand 

1.4X1-4 m ). I 3 blokke er der foretaget registrering af pyntegrøntproduk

tion i årene 1976— 1979; mens der i de to resterende blokke er registreret 

hugst af juletræer i perioden 1973— 79.

Nr. 102i: Langesø distrikt, Morud skov afd. 19.

Anlagt på renafdrift efter gammel bøg. B irk plantet imellem hver 4. og 5. 

plante i hveranden række, disse borthuggedes 1969. Forsøget består af 5 

blokke hver med 9 provenienser. Hver parcel indeholder 150 planter (plante

afstand 1.25X1-25 m ). I 3 blokke er der foretaget registrering af pyntegrønt

produktion i årene 1972— 1981. Juletræproduktionen er blevet registreret i 

de to resterende blokke fra 1972— 1974. Forsøget er blevet sprøjtet mod lus 

i perioden 1978— 1981.
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F i g u r  1. Forsøgsarealernes beliggenhed. 
Location of the field trials.

Nr. 1025: Hedeselskabets 8. distrikt, Frøstrup plantage afd. 8.

Forsøget blev opgivet få år efter anlæg p. g. a. højtstående grundvand 

og indgår derfor ikke i undersøgelsen.

Nr. 1026: Hedeselskabets 5. distrikt, Fjederholt nordre plantage.

Forsøget anlagt på landbrugsjord, jordbunden er diluvialt sand. Det be

står af 3 blokke med hver 10 provenienser; hver parcel indeholder mellem 

99 og 135 planter. Planterne blev plantet på 1.6X1-5 m under en forkultur 

af japansk lærk og birk. Lærkene huggedes bort i 1976, og birkeskærmen 

gennemhuggedes i 1979.

Nr. 1027: Oxbøl statsskovdistrikt, Vrøgum plantage afd. 23.

Forsøget anlagt under en skærm af japansk lærk på et areal overlejret 

med ca. 60 cm flyvesand. Det består af 3 blokke hver med 10 provenienser; 

hver parcel indeholder imellem 65— 98 planter (planteafstand 1.35Xl-65m ).
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Nr. 1028: Statsfængslet Kragskovhede afd. 16 o.

Forsøget blev anlagt på agermark på hævet havbund uden forkultur eller 

ammetræer. Det består af 3 blokke med 9 provenienser. Hver parcel inde

holder 84 planter. Planteafstand 1.5X1-5 m. I 1969 indplantedes japansk 

lærk, der successivt afvikledes indtil 1979.

Nr. 1029: Hedeselskabets 2. distrikt, Valskov plantage afd. 43.

Anlagt under en skærm af eg og birk fra 1920. Jordbunden er hedesand. 

Forsøget består af 2 romerske kvadrater hver med 36 parceller (6 proveni

enser med 6 gentagelser). Den enkelte parcel består af 16 planter, plantet 

på 1.3x1.1 m.

Proveniensmaterialet.

Tabel 1 giver en oversigt over det anvendte materiale, de- fordeler sig 

med 2 provenienser A. bornmiilleriana (kun i forsøgene 1025, 1026, 1027, 

1028 og 1029), en ædelgranproveniens samt 8 nordmannsgranprovenienser 

(i alle forsøg). I forsøgene 1023 (Vallø) og 1024 (Langesø) er materialet

Ta b e l 1. Proveniensliste. 
List of provenances.

S.F.F. Træart Proveniens

nr. Species Provenance

195 A. bornmiilleriana Kizilcahamam skovd. Yaylalar Seresi skovp., 
1500 m. o. h., Tyrkiet.

196 — —■ Area: Ayancik, District: Canga-Örnek, 
1300 m. o. h., Tyrkiet.

197 — • alba Viborg statsskovdistrikt, Stendal plantage, 
afd. 150, frøavlsbevoksning F. 329 d.

200 — ^ nordmanniana Boller statsskovdistrikt, Bjerge skov, afd. 94, 
frøavlsbevoksning F. 337 a.

201 — — ■ Dogu Karadeniz, Artvin-, District: Ardanuc- 
uc-su B se, 1700— 1900 m. o. h., Tyrkiet.

202 Gebskij skovdistrikt, afsnit Sakavreskedi 
nr. 60, 1600 m. o. h., SØ-hælde, Georgien, 
USSR.

203 “—r ' Krasnaja Poljanskoje skovdistrikt, afsnit 8, 
9 og 10. 1200 m. o. h., sydhælde, Krasnodar, 
USSR.

204 -- ------- Guseriple skovdistrikt, afsnit 4, 7 og 9, 700 
m. o. h., SØ-hælde, Krasnodar, USSR.

205 • '

“

Cherkessko-Poljanskoje og Risinskoje skov
distrikt, 1000— 1200 m. o. h., SV-hælde, 
Georgien, USSR.

206 ' Ambrolauri skovbrug, Shechivanskoje skov
distrikt, 900 m. o. h., nord-hælde, Georgien, 
USSR.

207 ------ - —■ Borshom skovbrug, Nedsvinskij skovdistrikt, 
Achaldaba, 1100 m. o. h., Georgien, USSR.
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suppleret med afkom af henholdsvis F. 20 Boller og F. 59 Langesø. Denne 

beretning omfatter kun  analyse af nordmannsgranprovenienserne.

E t udbredelseskort med angivelse af nordmannsgranproveniensernes 

beliggenhed i USSR og Tyrkiet er vist som figur 2.

F i g u r  2. Den vestlige del af Kaukasusområdet og de tilstødende kystområder 
langs den østlige del af Sortehavet. De i beretningen omtalte provenienser er an

ført med X .
The western part of the Caucasus and the adjoining coastal areas along the eastern 

part of the Black Sea. Provenances mentioned are shown with X •

3. RESULTATER

3.1 Overlevelse

Overlevelsen er registreret på alle seks lokaliteter og angiver hvor mange 

procent af de plantede planter, der har overlevet udplantningen og ku ltu r

stadiet, idet antallet af levende planter er opgjort um iddelbart før den første 

juletræhugst.

Resultaterne, der angives i tabel 2, udviser ikke de store forskelle. Alle 

provenienser har overlevet godt; og på ingen af lokaliteterne har der kunnet
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T a b e l  2. Overlevelse i %. 
Survival in %.

Nr. Proveniens 

No. Provenance

Vallø

1023

Langcsø

1024

F jeder

ho lt

1026

Vrøgum

1027

Kragskov

hede

1028

Valskov

1029

Gennem

snit

Average

200 Boller 93 99 94 90 86 99 94
201 Ardanuc 88 84 91 82 80 95 87
202 Gebskij 93 99 91 89 77 97 91
203 Krasnaja 92 92 87 85 70 100 88
204 Guseriple 92 96 95 76 68 99 88
205 Risinskoje 97 92 90 88 77 99 91
206 Ambrolauri 96 97 94 89 81 96 92
207 Borshom 92 94 89 89 78 100 90

Gennemsnit
Average

93 94 91 86 77 98

eftervises signifikante forskelle. Variansanalysen over samtlige lokaliteter 

kunne heller ikke påvise nogle signifikante proveniensforskelle (a =  0.0877). 

Den danske proveniens (Boller) har dog med 94 % gennemsnit haft den 

laveste planteafgang. Derimod er der en høj signifikant forskel på over- 

levelsesprocenterne imellem lokaliteterne (a =  0.001), disse kan herved op

deles i følgende 3 grupper:

1. 98 % : Valskov; her er kulturen anlagt under skærm efter jordbear

bejdning.

2. 91— 94 % : Vallø, Langesø, Fjederholt; her er kulturen anlagt med 

indplantning af ammetræer.

3. 77— 86 % : Kragskovhede, Vrøgum; her er kulturen anlagt henholds

vis uden skærm og uden jordbearbejdning.

3.2 Vækst

Højdemåling blev foretaget i foråret 1981 (alder 20 år fra frø) på de 4 

jyske forsøgslokaliteter. Forsøgene på Vallø og Langesø blev ikke målt, idet 

den stærke, ^selektive juletræhugst og pyntegrøntklipning m å formodes at 

have påvirket højdeudviklingen. Tabel 3 giver resultaterne som relative 

højder, hvor 100 =  forsøgsgennemsnittet; gennemsnitshøjderne var for alle 

fire forsøg næsten identiske.

Heraf fremgår det, at Boller samt Ardanuc er kendetegnet ved en hurtig 

vækstudvikling (10 % over m iddel), Gebskij, Krasnaja og Guseriple ligger 

vækstmæssigt intermediært, mens Risinskoje, Ambrolauri og Borshom ud

viser en langsom vækst (5— 10 % under m iddel).

Selvom den gennemsnitlige højdeudvikling i de 4 forsøg har været 

næsten ens, synes enkelte provenienser at udvikle sig forskelligt på de 

enkelte lokaliteter. Således ligger Ardanuc relativt lavt i forsøget i Fjeder-



371

T a b e l  3. Relativ højde forår 1981 ved 20 års alder. 
Relative height spring 1981 at age 20.

Nr. Proveniens 

No. Provenance

F jedcrho lt

1026

Vrøgum

1027

Kragskov

hede

1028

Valskov

1029

Gennemsnit

Average

200 Boller 107 118 103 113 110
201 Ardanuc 99 116 118 112 i n
202 Gebskij 106 90 113 103 103
203 Krasnaja 103 102 87 104 99
204 Guseriple 105 93 93 103 99
205 Risinskoje 96 100 104 81 95
206 Ambrolauri 95 94 87 96 93
207 Borshom 89 87 95 88 90

Gennemsnitshøjde 
Average height

2.44 m 2.44 m 2.45 m 2.45 m

holt, mens Risinskoje og Gebskij har udviklet sig specielt godt i Kragskov- 

hedeforsøget. Der synes således at foreligge en udpræget lokalitets- prove- 

niens interaktion, der muligvis skal søges i proveniensens reaktion på frost, 

tørke og lus.

3.3 Udspring

Udspringsiagttagelserne i årene 1967 til 1974 samt i 1981 suppleret med 

Sodemann 1979’s iagttagelser giver følgende samlede billede af provenien- 

sernes udspringsforhold:

Tidligt udspring: Boller F.337, Ardanuc og Krasnaja.

Middel udspring: Guseriple, Risinskoje og Borshom.

Sent udspring: Gebskij, Ambrolauri og Langesø F.59.

3.4 Angreb af lus

I sommeren 1981 blev der foretaget en vurdering og analyse af luseangreb 

(Dreyfüsia) på forsøgslokaliteterne Kragskovhede og Valskov. Disse to 

lokaliteter blev valgt, fordi de viste relativt stærke angreb og ikke havde 

været sprøjtet mod lus.

Bedømmelsen blev foretaget for hver enkelt parcel efter en skala fra

0 =  intet angreb til 5 =  stærkt angrebet. Tabel 4 gengiver resultaterne på 

proveniensniveau for de fire forsøgslokaliteter.

Den gennemsnitlige angrebsgrad på Kragskovhede var svag til middel 

(1.78), mens angrebene på Valskov var m iddel til stærke (2.86). Provenien- 

serne udviser dog en meget stor variation i angrebsgrad, en variation der er 

ens på de to lokaliteter. Stærkest angrebne er de 2 provenienser fra Nord- 

kaukasus (Guseriple, Kasnaja) samt Boller F.337. Et middelstærkt angreb
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T a b e l  4. Luseangreb sommeren 1981.
(0 =  intet angreb, 1, 2, 3, 4, 5 =  stærkt angreb). 
Aphid, attack summer 1981.
(0 =  no attack, 1, 2, 3, 4, 5 =  heavy attack).

Nr. Proveniens 

No. Provenance

Knigskovhedc

1028

Valskov

1029

Gennemsnit

Average

200 Boller 2.3 3.7 3.0
201 Ardanuc 0.2 0.2 0.2
202 Gebskij 2.0 1.7 1.9
203 Krasnaja 2.3 4.7 3.5
204 Guseriple 2.5 4.7 3.6
205 Risinskoje 1.3 2.3 1.8
206 Ambrolauri 1.3 2.3 1.8
207 Borshom 2.3 3.3 2.8

Gennemsnit , 
Average

1.78 2.86

F (Proveniens) 
F (Provenance)

5.48” 17.17***

viser Borshom fra det sydøstlige Transkaukasus. Provenienserne fra Trans- 

kaukasus (Ambrolauri, Risinskoje og Gebskij) er kun svagt angrebet, mens 

den tyrkiske højlandsproveniens (Ardanuc) praktisk talt er lusefri.

Parcellerne med de stærkest angrebne provenienser i Valskovforsøget er 

i fu ld opløsning og flertallet af træerne er døde. På Kragskovhede er der 

ligeledes registreret plantedød efter luseangreb.

3.5 Juletræproduktion

Fra 1972 til 1981 er der løbende sket hugst af juletræer i alle forsøgene 

undtagen Kragskovhedeforsøget. Udvælgelsen af juletræerne er foretaget af 

de lokale forstfolk, og markedsforholdene har derfor givetvis i nogen ud

strækning påvirket kvalitetskravene. Således var efterspørgslen særlig stor 

i m idten af 70’erne, og både på Vallø og Valskov er en stor del af træerne 

afsat som „supermarkedstræer“ .

I 1981 var juletræhugsterne i forsøgene på Vallø og Langesø afslut

tede, idet der ikke her var flere egnede individer. I de 4 øvrige forsøg 

blev antallet af tilbagestående juletrækandidater opgjort i 1981, hvorved en 

samlet vurdering af juletræproduktionen på de 6 forsøgsarealer kunne fore

tages. Resultaterne fremgår af tabel 5. Udbyttet er opgjort i % juletræer af 

de tilstedeværende træer, d. v. s., der er justeret for forskelle i overlevelse. 

Boller F.20 og Langesø F.59 er ikke medregnet i gennemsnittet for henholds

vis Vallø og Langesø, da de kun indgår på de to nævnte lokaliteter. Resul

taterne viser, at juletræudbyttet varierer mellem 5 % og 84 % afhængig af 

proveniens og lokalitet. Mellem lokaliteterne varierer det gennemsnitlige
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T a b e l  5. Juletræudbytte i % af overlevende planter. 
Christmas trees in % of plants survived.

Nr. Proveniens 

So. Provenance

V allø

1023

Langesø

1024

Fjederho lt

1026

V røgum

1027

Kragskov

hede

1028

Valskov

1029

200 Boller 79 58 25 25 5 50
201 Ardanuc 64 32 8 29 8 42
202 Gebskij 79 55 19 26 24 43
203 Krasnaja 79 43 30 34 14 56
204 Guseriple 75 42 35 19 15 52
205 Risinskoje 81 45 24 43 13 41
206 Ambrolauri 83 56 24 41 21 59
207 Borshom 68 61 34 36 18 43

Boller F.20 (84) — — — — •—

Langesø F.59 — (70) — — — —

Gennemsnit
Average

76 49 25 32 15 48

udbytte fra 15 % (Kragskovhede) til 76 % (Vallø). Disse store forskelle 

skyldes primært forskelle i frostskader, idet Kragskovhede- og Fjederholt- 

forsøgene er stærkt præget af forårsfrost henholdsvis vinterfrost. Anven

delse af skærm (forkultur) eller ammetræer har altså haft en stor betyd

ning for juletræudbyttet. Gennemsnitlig har provenienserne fra det østlige 

Transkaukasus (Ambrolauri, Borshom, Gebskij) samt Boller F.20 og Lange

sø F .59 givet de fleste juletræer, mens provenienser fra nordsiden af Kauka- 

susmassivet (Guseriple) og den danske Boller F.337 ligger ringere. Det lave

ste gennemsnitlige udbytte viser den tyrkiske proveniens (Ardanuc). Der 

er dog en ret stor variation i den enkelte proveniens’ juletræproduktion 

afhængig af dyrkningslokaliteten.

I Valløforsøget, der gennemsnitlig har givet de fleste juletræer, er der 

ikke de store forskelle i juletræproduktionen. Dårligst ligger Ardanuc 

(64 % ) og den højeste juletræprocent viser Ambrolauri og Boller F.20 (83—  

84 % ). Forskellene er ikke signifikante.

I Langesøforsøget er forskellene store og signifikante (F =  4.72**). 

Ardanuc er også her dårligst (32 % ), mens Ambrolauri, Borshom, Gebskij, 

Langesø F.59 og Boller F.337 er bedst (55— 70 % ).

Fjederholtforsøget, der har været noget præget af vinterfrost, viser et 

noget andet billede. Her ligger Guseriple fra nordsiden af Kaukasusmassivet 

i spidsen (35 % ) fulgt af de transkaukasiske provenienser. Ardanuc er 

ringest (8 % ). Forskellene er signifikante (F = 3 .8 0 ‘ ).

I Vrøgumforsøget viser analyser ingen signifikante forskelle mellem pro

venienser. Forsøget har været noget præget af lus, og dette er måske årsagen
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til, at Ardanuc har klaret sig så relativt godt (29 % ), mens den luseføl- 

somme Guseriple ligger dårligst (19 % ).

I Kragskovhcdeforsøget, der er anlagt uden skærm og forkultur, og der

for har været meget præget af forårsnattefrost, har de tidligt udspringende 

provenienser (Boller F.337 og Ardanuc) næsten ingen juletræer produceret 

(5 og 8 % ). De senest udspringende (Ambrolauri og Gebskij) har været mest 

ydende (21 og 24 % ). Forskellene er signifikante (F =  3.36*).

Valskovforsøget har p. g. a. en tæt skærm været helt frostfrit, men har 

p. g. a. samme skærm været stærkt angrebet af lus. Der synes ikke at være 

tydelige forskelle mellem proveniensernes juletræproduktion. Ardanuc har 

leveret en forbavsende stor andel (42 % ). Det skal dog bemærkes, at der i 

forsøget hovedsageligt er taget „supermarkedstræer“ , hvilket givetvis slører 

billedet noget.

Kvalitet

På Kragskovhede og Langesø er juletræerne, både de huggede og de 

stående, blevet kvalitetssorteret i 1. og 2. klasse. På Kragskovhede kunne 

der ikke konstateres signifikante forskelle, mens resultaterne fra Langesø 

gav højsignifikante forskelle i fordelingen til 1. og 2. klasse mellem pro- 

venienserne. Den største andel af 1. klasses træer udviste provenienserne 

fra Transkaukasien: Borshom (65 % ), Ambrolauri (46 % ), Gebskij (46 % ) 

og Risinskoje ( 51%) .  Provenienser fra nordsiden af Kaukasusmassivet 

Guseriple (27 % ), Krasnaja (33 % ) og Boller F.337 (30 % ) lå  væsentlig 

lavere, mens den tyrkiske proveniens Ardanuc med 19 % gav den ringeste 

andel af 1. klasses juletræer.

3.6 Pyntegrøntproduktion

Pyntegrøntproduktionen er blevet registreret i Vallø- og Langesøforsøget, 

idet klippeudbyttet er blevet opgjort i ’de tre blokke i perioden 1976— 79 

(Vallø) og 1972— 81 (Langesø).

Nr. 1023 Vallø

L dette forsøg er der kun blevet klippet grønt i årene 1976, 1978 og 1979. 

Tabel 6 viser de akkumulerede relative udbytter ved denne klipning. Tallene 

er sat i forhold til det samlede udbytte i gennemsnitsproveniensen =  100. 

Sidste spalte angiver desuden det gennemsnitlige årlige udbytte i tons pr. ha. 

Det laveste udbytte har proveniensen Ardanuc givet (1.9 tons pr. ha og år), 

mens Boller med 8 tons har ydet mest. A f de sovjetrussiske provenienser 

har de transkaukasiske (Risinskoje, Ambrolauri og Borshom) givet de stør

ste udbytter. Materialet er dog relativt spinkelt og bør vurderes med forsig

tighed.
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T a b e l  6. Forsøg nr. 1023 Vallø, akkumulerede relative udbytter ved pyntegrønt
klipning (100 =  gennemsnitlige samlede udbytte i perioden 1976— 79).

Trial no. 1023 Vallø, cumulated relative greenery prduction (100 =  mean produc
tion during the period 1976— 79).

Nr. Proveniens Akkum ulerede udbytter Tons/ha og år

So. Provenance Cum ulated production Tons/ha and  year

1976 1978 1979

200 Boiler 75 100 140 8.0
201 Ardanuc 16 22 34 1.9
202 Gebskij 50 63 86 4.9
203 Krasnaja 55 72 97 0.0

204 Guseriple 51 64 85 4.8
205 Risinskoje 73 87 117 6.7
206 Ambrolauri 69 86 112 6.4
207 Borshom 76 97 128 7.3

Gennemsnit 58 74 100 5.7
Average

Nr. 1024 Langesø

Materialet i dette forsøg er væsentligt mere omfangsrigt, idet der løbende 

er blevet registreret klipning fra 1972 til 1981. Der er ikke foretaget k lip 

ning i 1973, og i 1977 er der kun klippet på tyndingstræerne. Tabel 7 giver 

en oversigt over de akkumulerede relative udbytter ved k lipn ing i perioden 

1972— 1981. Det gennemsnitlige samlede klippeudbytte udgjorde i perioden 

89000 kg pr. ha svarende til 8.9 tons pr. ha og år. Provenienserne fra Trans- 

kaukasus mellem 900 og 1200 m . o. h. (Risinskoje, Ambrolauri, Borshom) 

har ydet den største pyntegrøntmængde (9.9— 10.1 tons pr. ha og år). Høj- 

landsprovenienserne fra samme region (Gebskij, 1600 m. o. h.) samt den 

danske Boller F. 337 ligger med 9.3 og 9.5 tons en smule lavere. Den ringeste

T a b e l  7. Forsøg nr. 1024 Langesø, akkumulerede relative udbytter ved pynte
grøntklipning (100 =  gennemsnitlige samlede udbytte i perioden 1972— 81). 

Trial no. 1024 Langesø, cumulated relative greenery production (100 =  mean pro
duction during the period 1972— 81).

Nr. Proveniens Akkum ulerede udbytter Tons/ha og år

So. Provenance Cum ulated production Tons/ha and  year

1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

200 Boiler 15 27 44 50 52 61 83 95 107 9.5
201 Ardanuc 9 17 29 37 41 50 69 81 90 8.0
202 Gebskij 16 27 42 49 53 60 81 94 105 9.3
203 Krasnaja 12 20 32 35 37 43 57 69 79 7.0
204 Guseriple 12 21 35 36 36 40 55 69 80 7.1
205 Risinskoje 19 30 43 53 55 62 84 98 112 9.9
206 Ambrolauri 19 30 44 52 56 63 87 101 113 10.0
207 Borshom 21 33 49 56 59 65 87 100 114 10.1

Gennemsnit
Average

15 26 40 46 49 56 75 87 100 8.9
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Trial no. 1024 Langesø, cumulated relative greenery production (100 =  mean pro
duction during the period 1972— 81).

produktion har de to provenienser fra Nordkaukasus (Guseriple, Krasnaja) 

med 7.0 og 7.1 tons vist, mens den tyrkiske proveniens Ardanuc med 8.0 

tons pr. ha og' år ligger intermediært.

Betragter man tabel 7 og figur 3, fremgår det, at forskellene i klippe

udbyttet allerede viser sig ved den første klipning i 1972, og at de relative 

forskelle i det store og hele bibeholdes over hele klippeperioden. I perioden 

1975— 1978 sker der dog nogle forskydninger, der givetvis skyldes tørke
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svækkelser med følgende angreb af lus. Som helhed falder klippeudbyttet 

markant i denne periode, og produktionen stiger først igen efter 1977, da 

luseangrebet er blevet bekæmpet med Lindan. Den næsten luseresistente 

Ardanuc forbedrer tydeligt sin relative stilling i perioden 1975— 78, mens 

de to lusefølsomme provenienser fra Nordkaukasus (Guseriple og Krasnaja) 

næsten ikke er blevet klippet i samme periode og først langsomt bliver pro

duktive igen. De relativt luseresistente provenienser Risinskoje, Ambrolauri 

og Gebskij klarer sig igennem luseangrebet med nedsat produktion, men 

relativt på samme niveau, mens de lidt mere følsomme provenienser Bors

hom og Boller taber terræn.

4. DISKUSSION

For en dybtgående beskrivelse og diskussion af nordmannsgranens ud

bredelse, racedannelse og klimatiske krav henvises til Løfting  (1973). Her 

skal de fundne resultater hovedsageligt diskuteres i relation til proveniens- 

valget og dyrkningsforhold i Danmark.

Det analyserede proveniensmateriale dækker især den russiske del af 

udbredelsesområdet, mens den tyrkiske del, hvorfra vi i det seneste årti 

har hentet det meste frø, kun er repræsenteret med en enkelt proveniens. 

Dette forhold gør resultaterne m indre aktuelle for dagens proveniensvalg, 

idet importerne af frø fra Sovjetunionen er meget små og uregelmæssige. 

Samtidig ønsker vi at advare læseren mod at bedømme „tyrkiske nord

mannsgran“ udfra resultaterne med denne ene proveniens; yngre forsøg 

samt planteskoleiagttagelser med forskellige tyrkiske nordmannsgranpro- 

venienser viser, at der også inden for denne del af udbredelsesområdet kan 

forventes relativt store proveniensforskelle (se Larsen 1983).

Resultaterne fra den her analyserede forsøgsserie viser, at juletræ- og 

pyntegrøntproduktionen ikke blot er proveniensbetinget, men også stærkt 

afhængig af dyrkningslokaliteten og dyrkningsformen. Proveniensvalget må 

således ses i snæver sammenhæng med skovdyrkningen.

Overlevelse

Der kunne ikke påvises signifikante proveniensforskelle i overlevelse, og 

nordmannsgranen kan udfra de foreliggende forsøg karakteriseres som rela

tiv sikker i kulturstarten. Overlevelsen forøges dog med stigende ku ltu r

intensitet; således gav plantning under skærm og med jordbearbejdning det 

bedste resultat, mens plantningerne uden skærm eller jordbearbejdning 

havde den største planteafgang. Disse resultater bekræfter således helt de 

praktiske kulturerfaringer med træarten.
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Vækst

Vækstenergien ligger gennemsnitlig lavere for provenienserne fra Am- 

brolauriområdet (Ambrolauri, Borshom) sammenlignet med den danske 

proveniens (F.337 Boller) og den tyrkiske højlandsproveniens (Ardanuc). 

I områder 700— 1900 m. o. h. kan der iagttages en forøgelse af vækstenergien 

med stigende højde. Arbez (1969) taler om en kysttype med høj vækstenergi, 

og en indlandstype med lav vækstenergi i den tyrkiske del af udbredelses

området. Det foreliggende materiale er for spinkelt til at bekræfte dette. 

Vækstforskellene i den russiske del af udbredelsesområdet synes derimod 

bedre at kunne forklares som en tilpasning til nedbørsmængden, idet den 

nedre grænse for artens udbredelse i dette område (ca. 600 m. o. h.) er en 

tørkegrænse (Løfting  1973). Herved skulle de langsomtvoksende proveni

enser fra den nedre del af udbredelsesområdet være bedre tørketilpasset 

sammenlignet med provenienser fra højereliggende og mere nedbørsrige 

områder; dette synes bekræftet af Larsen (1982)’s tørkeresistensundersø- 

gelser.

Udspring og frostresistens

Med hensyn til frostresistensen m å man skelne mellem vinterfrost- og 

forårsfrostresistens. Sidstnævnte er afhængig af udspringstidspunktet. Et 

samlet overblik over proveniensvariationen i denne egenskab gives af Larsen 

(1983). Heraf fremgår det, at det ikke blot er provenienser fra det kendte 

Ambrolauriområde, der er sent udspringende, idet også enkelte tyrkiske 

provenienser har vist et tilsvarende sent udspring. De to danske provenien

ser i denne forsøgsserie synes at dække hele variationen m. h. t. udsprings- 

tidspunkt, og dette peger på, at der er stor variation inden for dansk nord

mannsgran.

Praktiske dyrkningserfaringer tyder på, at også vinterfrost kan skade 

nordmannsgraner i Danmark. Forsøg refereret af Larsen (1983) viser, at 

provenienser omkring det transkaukasiske lavland (Ambrolauri) er relativt 

følsomme overfor vinterfrost, mens provenienserne fra nordsiden af Kauka- 

susmassivet, samt højlandsprovenienserne (over 1300 m .o . h.) er mere re

sistente over for stærk vinterfrost. Udredningen af disse forhold behøver dog 

et mere dybtgående eksperimentelt fundament.

Angreb af lus

Der kan iagttages et tydeligt geografisk mønster i proveniensernes resi

stens over for luseangreb. De mest angrebne stammer fra de kontinentalt 

prægede områder på Kaukasusbjergmassivets nordside; også den stærkt 

angrebne Boller F. 337 stammer ifølge Løfting  (1973) fra dette område. De 

mere atlantisk prægede provenienser omkring det transkaukasiske lavland
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viser et inlermediært angreb, mens den tyrkiske kystnære højlandsproveni- 

ens næsten er lusefri. Løfting  (1959 og 1973)’s formodninger om, at luse- 

resistensen afhænger af proveniensernes hårdførhed overfor tørke og frost 

synes kun delvis at kunne bekræftes. Derimod synes de kontinentalt præ

gede provenienser at have tilpasningsvanskeligheder (med følgende luse- 

angreb) under vort atlantisk prægede k lim a med stærkt skiftende tempera

turforhold i vinter- og forårsmånederne; forhold der også kendes for andre 

træarter (douglasgran). Denne teori underbygges af Schenck (1939), der 

meddeler, at nordmannsgran specielt i Tysklands milde (kystnære) egne 

lider af lus.

Juletræ- og pyntegrøntproduktion

Juletræudbyttet er stærkt afhængig af dyrkningsform og lokalitet. An

vendelse af skærm, forkultur eller indplantning af ammetræer har haft en 

afgørende betydning for juletræudbyttet; Kragskovhedeforsøget, der er an

lagt på agermark, uden skovdyrkningsmæssige hjæ lpeforanstaltninger, har 

således givet det laveste udbytte (15 % ). Det er desuden karakteristisk, at 

der på de tre lokaliteter, hvor kulturerne har stået meget længe under en 

beskyttende skærm (Vallø, Vrøgum, Valskov), ikke kunne konstatere sig

nifikante proveniensforskelle i juletræudbyttet. Her har kulturerne p. g. a. 

skærmen og det relative milde k lim a på lokaliteterne ikke haft nævnevær

dige frostskader. På de øvrige 3 lokaliteter, hvor der er signifikante forskelle 

mellem provenienserne, har frosten spillet en større eller m indre rolle. På 

Langesø har der således været m indre og på Kragskovhede stærke senfrost

skader, mens Fjederholtforsøget har været præget af vinterfrost. I de sen- 

frostprægede forsøg lig'ger den tidligt udspringende Ardanuc helt i bund, 

mens de sentudspringende transkaukasiske provenienser ligger bedst. O m 

vendt er der tendens til at de kontinentale provenienser fra nordsiden af 

Kaukasusmassivet er bedre i det vinterfrostprægede M idtjylland (Fjeder- 

holt, hvor f. eks. Ambrolauri er væsentlig dårligere).

Luseangreb har også haft indflydelse på juletræproduktionen, således at 

den luseresistente Ardanuc har kunne forbedre sin stilling på luseangrebne 

lokaliteter, i modsætning til de lusefølsomme provenienser fra nordsiden af 

Kaukasusmassivet.

Pyntegrøntproduktionen er i modsætning til juletræproduktionen kun 

blevet undersøgt på 2 lokaliteter, og disse er desuden dyrkningsmæssigt de 

bedste. Man kan derfor ikke forvente et så differentieret og varieret billede 

i pyntegrøntudbyttet, som det er tilfældet med juletræudbyttet. I forsøget 

på Langesø, hvor klipningen er blevet registreret over en tiårig periode, er 

det dog muligt at få et indtryk af de forskellige proveniensers produktions-

Det forstlige Forsøgsvæsen. X X X IX . H. II. 2. november 1984.
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evne og deres reaktion på ydre påvirkninger. Provenienserne omkring den 

transkaukasiske slette (Borshom, Ambrolauri, Gebskij, Risinskoje) er alle 

kendetegnet ved en stor og stabil grøntproduktion, omend de mest luseføl- 

somme (kontinentale) falder noget i produktion under luseangreb. Prove

nienserne fra nordsiden af Ivaukasusmassivet yder en noget lavere pynte

grøntmængde end de førstnævnte, men p. g. a. deres udprægede følsomhed 

overfor lus, nedsættes deres produktion stærkt under og efter et luseangreb, 

selv om dette blev bekæmpet med Lindan. Den tidligt udspringende tyrkiske 

proveniens (Ardanuc) starter med en ineg'et lav produktion p. g. a. forårs- 

frostskader, men da disse er overstået, og især da luseangreb sætter ind, 

forbedrer denne Iuseresistente proveniens sin stilling stærkt, således at den 

over hele perioden produktionsmæssigt indtager en stilling mellem de to 

førnævnte grupper af sovjetrussiske provenienser. Både luseangreb og frost 

spiller således en betydelig rolle for proveniensernes produktionsevne selv 

på denne relativt optimale lokalitet. Disse forskelle hidrørende fra proveni

ensernes frost- og luseresistens m å derfor antages at være væsentlig mere 

udprægede, når træarten dyrkes under m indre optimale forhold.

5. SAMMENDRAG OG PROVENIENSANBEFALINGER

Herværende beretning er en opgørelse af 6 forsøg med hver 8 nordmanns- 

granprovenienser anlagt foråret 1965. Provenienserne fremgår af tabel 1 og 

omfatter 6 fra Sovjetunionen (Storekaukasus og Transkaukasus), en fra 

Tyrkiet (Pontusbjergene) samt afkom af en dansk nordmannsgranbevoks

ning (Boller F.337a). Opgørelsen omfatter analyse af overlevelse, vækst, 

udspring, luseresistens samt produktion af juletræer og pyntegrønt.

Alle provenienser overlever godt, dog noget afhængig af kulturintensi

teten.

Det fremgår helt klart, at proveniensvalget må ses i nøje sammenhæng 

med dyrkningsform og -lokalitet. Det er især forårsfrosten og vinterfrosten, 

der bestemmer proveniensvalget. Skønt lus kemisk kan bekæmpes effektivt, 

er dette forbundet med udgifter, tilsyn og milieuproblemer, og plantemate

rialets luseresistens vil være en afgørende faktor ved valgt af proveniens; 

af denne grund bør materiale fra Kaukasusmassivets nordside ikke finde 

anvendelse ved dyrkning i Danmark.

Proveniensvalget kompliceres yderligere ved, at vi endnu har en u til

strækkelig viden om de relativt let tilgængelige provenienser fra Tyrkiet, 

samt at frøimporterne fra de gode kendte områder i Sovjetunionen (Trans- 

kaukasus) er meget små og uregelmæssige. Med baggrund i de foreliggende 

resultater samt under henvisning til Larsen (1982) og Larsen (1983) kan 

følgende anbefalinger gives:
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1. USSR: Kaukasus Ambrolauriområdet (Tlugi, Schivanski).

Disse provenienser er langsomt voksende, sent udspringende, men 

noget følsomme over for vinterfrost. Kan med fordel anvendes på 

ikke alt for kontinentale lokaliteter, hvor der er fare for forårsnatte- 

frost (f. eks. uden skærm).

2. USSR: Kaukasus Borshomområdet (Nedzvinski), Gebskijområdet. 

Materialet herfra m inder meget om Ambrolauriområdets, men sprin

ger noget tidligere ud.

3. Tyrkiet: Artvinområdet (Kiraslidere, Savsat, Papart, Yildiz, Karagöl, 

Karantikmase ).

Disse provenienser fra den østligste del af Tyrkiet er middel til sent 

udspringende og repræsenterer formodentlig det tyrkiske materiale, 

der minder mest om Ambrolauriprovenienserne. P. g. a. et noget tid 

ligere udspring og hurtigere vækst er dyrkning under skærm givetvis 

en fordel. Provenienserne er derimod mere vinterfrost- og luseresi- 

stente, således at de med fordel kan anvendes under mere kontinen

tale dyrknigsforhold.

4. Tyrkiet: Trabzon (Torul, Saridag).

Erfaringer med dette materiale er meget få, provenienserne synes at 

være middel i udspring.

5. Tyrkiet: Giresun (Sebinkarahisar), Koyulhisar (Igdirdag).

Dette materiale repræsenterer de vestligste forekomster og er kende

tegnet ved et tidligt udspring samt en hurtig vækst og en god vinter- 

frostresistens (især provenienserne fra højder over 1600 m. o. h.)., 

For at undgå en alt for hurtig vækst og senfrostskader, er dyrkning 

under skærm en forudsætning for at kunne få et rimeligt juletræ 

udbytte.

6. Afkom af danske nordmannsgranbevoksninger.

P. g. a. frøimporter fra flere forskellige områder er dansk nordmanns

gran meget variabel. Afkom af F.337 Boller er således hurtigtvok- 

sende med god vinterfrostresistens, men den er tidligt udspringende 

og følsom over for luseangreb. F.20 Boller og F.59 Langesø er derimod 

senere udspringende og langsomt voksende og minder meget om 

ambrolaurimaterialet (ingen af bevoksningerne findes dog mere).

6. SUMMARY

Provenances of Abies nordmanniana for Christmas tree and greenery production.

The Caucasian fir (Abies nordmanniana) was introduced to Denmark as early 

as 1848. It was, however, of rather low significance in forestry until about 1960, 
when cultivation was expanded to increase Christmas tree and greenery produc

tion.



382

The main problems in growing Caucasian fir for these purposes are damage 
caused by frost (late, spring and winter frost) and attack by aphids (Dreyfusia 
nordmannianae).

In order to analyse provenance variation in the species, several provenance 
trials have been established. This publication presents the results of 6 provenance 
trials established in 1965. The 8 seed sources analysed originate from the 
Caucasian Mts. of USSR (6), Turkey (1) and from one Danish seed stand.

The results indicate, that there are significant differences between provenan
ces in height growth, late- and winterfrost resistance as well as resistance to aphid 
attack. Mainly due to these differences in resistance big differences between 
provenances in Christmas tree and greenery production could be demonstrated.

Based upon the results, provenance recommendations for the different parts 
of the country are given.
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