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Summary 

The article describes past experiences from 
Danish thinning experiments with Norway 
spruce, Stika spruce, beech and oak dating 
back to 1910. 
In paragraphs 1-3 the thinning intensity's 
impact on the production, assurance, (sta
bility and healt h of stands), the production 
(dimension and quality) and the economy 
are referred to in broad terms. 
For an in-depth study reference is made to 
the original papers, listed in the summary 
of publications (by species) in annex l. 
As a supplement to the experimental results 
some experiences from practical forestry 
have been added, particularly concerning 
the stability of extremely heavy thinnings 
(shelterwood thinning) in the storm ridden 
1980's. 
Paragraph 4 describes preliminary results 
from the newly launched experiments in 
Norway spruce with the stabilizing of expo
sed edges from windfall etc. by means of 
crown reductions (high topping or high 
pruning). 
Paragraph 5 deals with the way the experi
ments and practial experiences have influ
enced the present thinning policy, especi
aIly for conifers. The paragraph also conta
ins a descr ipt ion of a recently developed 
simple tool for controlling and monitoring 
the thinning intensity: Relative Tree Di
stance (RTD). Finally an assessment is 
made ofthe influence of the thinning inten
sit y and -modeion the possibilities of ac
complishing a safe shelterwood regenera
tion procedure. 

Resume 

Artiklen beskriver de hidtidige erfaringer 
fra danske hugstforsøg anlagt i rødgran, 
sitka, bøg og eg siden 1910. 
I afsnit 1.-3. beskrives bredt hugststyrkens 
indflydelse på produktionssikkerheden 
(bevoksningernes stabilitet og sundhed), 
produktionen (mængde, dimension og 
kvalitet) og økonomien. Særligt interesse
rede henvises tiloriginalafhandlingerne, 
der er anført i den træartsvise publikations
oversigt i bilag l. 
Som supplement til resultaterne fra hugst for
søgene er endvidere beskrevet nogle erfarin
ger fra det praktiske skovbrug, specielt vedrø
rende ekstremt stærke hugsters (skærmstillin
ger) stabilitet i de stormfulde 1980'er. 
I afsnit 4. omtales foreløbige resultater fra 
nyligt anlagte forsøg med stabilisering af 
stormfaldsrande m.v. ved kronereduktion 
(topkapning eller opkvistning) . 
I afsnit 5. behandles forsøgenes og de prak
tiske erfaringers indflydelse på den aktuelle 
hugstpolitik, specielt i nåletræ. Afsnittet 
rummer blandt andet en beskrivelse af et 
nyudviklet og enkelt redskab til styring og 
kontrol af hugststyrken: Relativ træafstand 
(RTA). Endelig vurderes hugststyrkens og 
hugstmodellens indflydelse på mulighe
derne for at kunne gennemføre en sikker 
skærmstilling på foryngelsestidspunktet. 
Artiklen er udarbejdet som et bidrag til 
"Seminar on Thinning Operations': af
holdt 24.-28. juni 1991 på Skovskolen, Nø
debo af Joint Committee on Forest Tech
nology, Management and Training 
(FAO/ ECE/ILO). 



1. Hugststyrke og produktions
sikkerhed 

Ethvert hugstindgreb vil på forskellig 
vis og i forskelligt omfang påvirke pro
duktionsvilkårene og -sikkerheden i 
bevoksningerne, såvel på kort som på 
langt sigt, og i både positiv og negativ 
retning. 

1.1. Stabilitet under vindpåvirkning 
Især i nåletræbevoksninger vil hugst-

indgreb i større eller mindre grad virke 
destabiliserende, blandt andet afhæn
gig af 

eksponeringsgrad 
bevoksningshøjde og -alder 
træart, 
indgrebets styrke, 
tidligere tyndingspraksis og 
rådfrekvens. 

Eksempelvis for rødgran viser såvel 
forsøg som praksis, at risikoen for 

Foto I. Nåletræ får en høj grad af stabilitet når der slet ikke tyndes. Billedet er fra hugstfor
søget i Gludsted, hvor næsten alle parceller væltede i 1981 stormen. A-parcellen slap imidlertid 
med få skader og står nu alene på en stor slette. 
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stormfald bliver særlig udtalt ved be
voksningshøjder på 12-14 m og der
over, samt at den enkelte hugsts desta
biliserende effekt kan have en virk
ningstid på op til 3-4 år. 
Hugstforsøgene ii nåletræ viser endvi
dere, at den utyndede A-grad har en 
meget høj grad af fysisk stabilitet, og at 
risikoen for stormfald herefter øges 
med stigende hugststyrke. I hvert fald 
til og med D-graden, hvis grundflade i 
gran stort set svarer til 50 070 af den 
utyndede A-grads.*) 
Ved endnu stærkere hugstformer - for 
eksempel den såkaldte læbæltehugst 
(L-grad) - øges stabiliteten igen, i hvert 
fald i den sidste del af omdriften. Det 
er dog her forudsat, at de kraftige tyn
dinger har været praktiseret fra de før
ste indgreb tidligt i bevoksningens liv. 
Ekstremt stærk hugsts stabiliserende 
effekt er formentlig også kommet til 
udtryk i en række heldigt etablerede 
skærmstillinger (5-600 stammer pr. ha 
og derunder), der i de stormfulde 
1980'ere udviste en fremragende stabi
litet. Underplantningens betydning for 
den høje stabilitet, både i forsøgets L
hugst og i skærmene, er dog en indtil 
nu uvis fakto r. 
Ud over hugsts tyrken har også hugst
måden vist sig at kunne få betydning 
for den fysiske stabilitet. Således har 
hugst fra toppen, og sandsynligvis 
også rækkehugst, virket destabilise
rende sammenlignet med en traditio
nel hugst fra neden. 

1.2. Svampeangreb 
Rodfordærversvampen (Heterobasi
dion annosum) er både skovdyrknings
mæssigt og økonomisk dansk nåletræ
skovbrugs største problem, idet den 
især angriber de to hovedtræarter 
rødgran og stika voldsomt. 

Friske stødflader er en meget væsentlig 
indfaldsvej for svampen. Derfor er det 
forståeligt, at hugstforsøgene i de to 
træarter ofte viser en stigende angrebs
hyppighed med stigende hugststyrke. 
Hugststyrkens indflydelse er dog 
mindre udtalt og konsekvent, end man 
måske skulle vente. Det skyldes for
mentlig, at smitte gennem rodkontak
ter også er en væsentlig spredningsvej, 
når svampen først findes i bevoksnin
gen. En reduktion af antallet af rod
kontakter kan iøvrigt være en mulig 
forklaring på den tendens til aftagende 
angrebshyppighed, der i flere af hugst
forsøgene er observeret for de stærke
ste hugstgrader. 
Fra praksis bliver det ofte anført, at en 
vedvarende, kraftig tynding (kronerne 
må aldrig røre hinanden) er nødvendig 
for at forhindre, at bevoksninger af 
østrigsk fyr (Pi nus nigra austriaca) 
bryder sammen som følge af omfat
tende angreb af fyrrens knop- og gren
tørre (Gremminiella abietina). Denne 

*) Danske hugstforsøg styres traditionelt 
ved hjælp af grundfladen. Efter en vis 
indkøri~gsfase lægges grundfladen på et 
for hver hugstgrad karakteristisk niveau 
i forhold til den utyndede A-grad. Dette 
niveau tilstræbes i de fleste til fælde fast
holdt igennem forsøgets løbetid. 
Til orientering skal anføres nogle grove 
gennemsnitsværdier for relative grund
flader i danske hugstforsøg: 

Rødgran 
Hugstgrad Bøg og eg og sitka 

A 100 100 
B 75 85 
C 50 65 
D 35-45 50 
L 40 

Alders- eller højdegraduerede hugstmo
deIler, f.eks . D -> B og til dels L-hugsten 
er dog også repræsenterede i forsøgene. 
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erfaring er imidlertid ikke bekræftet i 
forsøg, da træarten ikke spiller nogen 
væsentlig rolle i dansk skovbrug. 

1.3. Insektangreb 
Jættebarkbillen (Dendroctonus mi
cans) har i mange år ikke spillet nogen 
større rolle i dansk skovbrug. Man skal 
helt tilbage til første halvdel af 
1950'erne for at finde et større angreb. 
Dette ramte især sitka i klitplanta
gerne, muligvis som eftervirkning af 
klimasvækkelser (tørke, frost) i slut
ningen af 1940'erne. 
I et da 35-årigt hugstforsøg i sitka blev 
der ved denne lejlighed registreret 
jævnt stigende angrebshyppighed med 
stigende hugststyrke. Blandt andet 
som følge af micans-angrebet måtte 
forsøgsbevoksningen afvikles i 1956. 
Ved mindre omfattende angreb er der 
ikke siden fundet tegn på en lignende 
sammenhæng mellem hugststyrke og 
angrebshyppighed. 

1.4. Tørkeskader 
I midten af 1970'erne førte en flerårig 
periode med betydelige nedbørsunder
skud til en generel svækkelse af især 
rødgran på sandjord. 
I hugstforsøgene kunne der i perioden 
og de nærmest følgende år ikke konsta
teres nogen sammenhæng mellem 
hugststyrke og døde træer. I et enkelt 
forsøg viste en opgørelse dog, at ande
len af toptørre træer var væsentlig la
vere i stærkt end i svagere tyndede par
celler. 
Iagttagelser i flere skærmstillede rød
granbevoksninger viste tilsvarende, at 
træernes sundhedstilstand (kronefylde 

og nålefarve) var langt bedre i disse 
stærkt huggede bevoksninger (stamtal 
på 120-275 stammer og grundflader på 
9-12 m 2 pr. ha) end i de omgivende, nor
malt huggede bevoksninger, selv med 
veletablerede kulturer under skær
mene. 
Problemet tørkerevner i nåletræ vil 
blive omtalt i et senere afsnit. 

1.5. Snetrykslkader 
I de helt unge år er risikoen for snetryk
skader størst ved de kraftige hugstgra
der, men senere, når træerne i den 
stærkt tyndede bestand har udviklet 
kraftige og dybe kroner, er en sådan 
bestand langt mere modstandsdygtig 
end svagt eller slet ikke tyndede be
voksninger. 
For rødgran synes risikoen for snetryk
skader at blive akut, når forholdet mel
lem højde (m) og diameter (cm) - h/d
i en bevoksning overstiger værdien 0.9. 

1.6. Forsumpningsskader 
Det er fra praksis og enkelte undersø
gelser kendt, at kraftige hugstindgreb i 
ældre bøg på fladgrundede lerjorder 
kan føre til en forbigående grund
vandsstigning med deraf følgende 
svækkelse a f træerne på grund af 
drukning af større eller mindre dele af 
rodsystemerne. De danske hugstforsøg 
i bøg er endnu for unge til, at man har 
kunnet belyse problemets omfang set i 
relation til hugststyrken. 

2. Hugststyrke og produktion 

2.1. Masseproduktion 
Forsøgene viser, at hugststyrkens ind-

Foto 2. For bøg og eg ser det ud til at den kritiske grundflade er lidt under 80070 af A-graden 
for den salgbare masse; bliver hugsten stærkere, sker der tab af tilvækst. ~ 

(Foto fra Totterup forsøget 1980, alder 56 år. B-graden med grundflade ca. 76% af A-graden). 
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flydeise på bevoksningernes massetil
vækst veksler med bevoksningsalderen. 
I store træk synes det at forholde sig så
ledes, at tilvæksten i denførste trediedel 
(bøg) eller to trediedel (rødgran) af om
driften enten er uforandret eller svagt 
stigende med stigende hugststyrke. Dog 
kun til en vis grænse. 
For ialtfald bøg og rødgran svarer 

. denne kritiske grænse til en relativ 
grundflade i forhold til utyndet på ca. 
45-50. Overskrides denne grænse falder 
tilvæksten med stigende hugststyrke. 
Med tiltagende alder aftager træernes 
evne til at reagere på et øget vokserum. 
Dette er formentlig forklaringen på, at 
tilvæksten i den resterende del af om
driften stort set falder med stigende 
hugststyrke (kritisk relativ grundflade 
nær 100). 

Set over en hel omdrift viser forsøgene, 
at den samlede masseproduktion i 
rødgran og sitka stort set er uafhængig 
af hugststyrken op til en grænse, der 
svarer til en relativ grundflade på ca. 
50. Derefter vil produktionen falde ved 
stærkere hugstgrader. 
Hugstforsøgene i bøg og eg har endnu 
kun løbet i knap en halv omdrift, men 
indtil videre synes grænsen for produk
tionsnedgang også her at ligge omkring 
en gennemsnitlig relativ grundflade på 
ca. 50 for totalmassen, men noget høj
ere - 75 til 80 - for den salgbare masse. 
Tilvækstforløbet for bøg i de seneste 
måleperioder viser imidlertid en så ud
talt forskydning af den kritiske grænse 
mod de svagere hugstgrader, at man må 

formode, at den kritiske grundflade set 
over en hel omdrift nok vil komme til at 
ligge omkring 60-700/0 af den utyndede 
A-grads for totalmassens vedkom
mende. 

Som tidligere nævnt, er de fleste 
hugstgrader i danske hugstsforsøg ka
rakteriseret ved, at deres grundflader 
står i et nogenlunde fast forhold til den 
utyndede A-grads gennem det meste af 
omdriften. 
Tyndingsformer, hvor hugstgraden - og 
dermed også den relative styrings
grundflade - ændres med tiden, er dog 
også repræsenterede. Iagttagelser over 
tilvækstforløbet ved sådanne diskonti
nuerte hugstgrader i nåletræ har blandt 
andet vist, at en forstærket hugstinten
sitet på et relativt sent tidspunkt i be
voksningens liv normalt fører til til
væksttab, ligesom bevoksningens fysi
ske stabilitet bliver alvorligt forringet. 
Hugstmodeller, der begynder med 
meget stærke indgreb for derefter at re
ducere hugststyrken med alderen, vil 
også give tilvæksttab, men hovedsagelig 
i form af mindreværdigt, småt dimensi
oneret træ. Til gengæld forventes så
danne hugstmodeller, for eksempel den 
såkaldte D -> B-hugst, at give en god 
bevoksningsstabilitet i den sidste, øko
nomisk værdifulde del af omdriften. 

2.2. Diameterudvikling 
Samtlige hugstforsøg viser, at bevoks
ningernes middeldiameter generelt øges 
med stigende hugststyrke. En nøjere un
dersøgelse af diameterfordelingen viser 

Foto 3. For rødgran er den samlede masseproduktion stort set uafhængig af hugststyrken indtil 
en relativ grundflade på omkring 50 070; bliver hugsten stærkere, falder tilvæksten. 
(Foto fra hugst forsøget i St. Dyrehave 1987, alder 41 år. D-graden med grundflade ca. 55070 af 
A-gradens). ~ 
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imidlertid, at mængden af småt dimen
sioneret træ er nogenlunde upåvirket af 
hugststyrken. Det er derfor hovedsage
lig en forskydning fra mellemdimensio
nerne over mod de større dimensioner, 
der er baggrunden for øgningen af mi d
deldiameteren . 
Eneste mulighed for at reducer~ mæng
derne af meget småt dimensioneret træ 
i de egentlige tyndinger er derfor en 
meget tidlig stamtalsreduktion ved be
voksningshøjder på 6-8 m eller derun
der. Her kan tyndingsmassen efterlades 
på skovbunden eller eventuelt oparbej
des til brændsels flis. 
De stærke hugstgraders diameterfrem
mende effekt har direkte og positiv be
tydning for økonomien i skovdriften (se 
senere). Stærk hugst kan dog også være 
et nyttigt redskab til afkortning af om
driften, for eksempel hvor aldersbetin
gede veddefekter (bøg: rødmarv, ask: 
sortkerne, eg: ring- og stjerneskøre, nå
letræ: råd) truer med at reducere slut
produktionens salgsværdi. Eller hvor 
inoptimale dyrkningsbetingelser redu
cerer den i praksis opnåelige omdrifts
alder, som det for eksempel er tilfældet 
med rødgran og sitka på fladgrundede 
lerjorder i det østlige Danmark ("ø
syge"). 
Endelig kan diameterfremmende 
hugstformer være et nyttigt redskab til 
løsning af dyrkningsproblemer, opstået 
som følge af uheldige hugstfølgefor
hold. 

2.3. Højdeudvikling 
I bøg har bevoksningshøjden været 
svagt påvirket i nedadgående retning 
med stigende hugststyrke, medens 
rødgranens højde i de fleste tilfælde 
stort set har været upåvirket af hugst
styrken. På meget svage boniteter 
(sandjorder) er der dog konstateret en 
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markant stigning i rødgranens højde
vækst med stigende hugststyrke. 

2.4. Produktionens kvalitet 
Stigende hugststyrke har en klar, over
vejende negativ indflydelse på flere 
kvalitetsparametre af væsentlig betyd
ning for produktionens handelsværdi, 
for eksempel knaststørrelsen, afsmal
ningen og stammeretheden. 
Specielt for nåletræet kommer hertil 
faldende rumvægt (giver nedsat styrke 
for konstruktionstræ), øget andel af rå
dangrebet ved, samt - i forbindelse med 
udtalt sensommertørke - en øget ten
dens til revnedannelse i stammerne med 
stigende hugststyrke. 
Hvad specielt årringsbredden angår, 
vil stærk hugst have en negativ indfly
delse på kvaliteten af eg til finer-skæ
ring, medens træindustrien modsat ef
terspørger hurtigvokset, lyst ved af 
ask. 
Ved valget af hugststyrke må der altså i 
høj grad foretages en afvejning af den 
stærke hugsts på en gang negative ind
flydelse på vedkvaliteten og positive 
indflydelse på diameterudviklingen. 
Denne afvejning vil normalt være af 
økonomisk art og baseret på de til en
hver tid gældende - eller forventede -
prisaftaler mellem skovbrug og træin
dustri. 

3. Hugststyrke og økonomi 

I de danske prisaftaler for nåletræ tøm
mer indgår diameteren med så stor 
vægt, at det inden for ret vide grænser 
kan betale sig at føre en kraftig diame
terfremmende hugst, uanset om dette 
skulle medføre et fald i kvaliteten på op 
til 2 af iaH 4 klasser. Blandt andet som 
følge af denne prispolitik viser bereg
ninger baseret på hugstforsøgene i 



rødgran og sitka et stigende økonomisk 
udbytte med stigende hugststyrke op til 
en relativ grundflade på ca. 50. De 
stærke hugsters økonomiske overlegen
hed øges desuden med stigende kalku
lationsrentefod. 
Hvis et mere kvalitet orienteret prissy
stem med tiden skulle blive indført i 
Danmark - hvad flere venter - vil det 
økonomiske optimum utvivlsomt rykke 
noget længere ned på hugststyrke-ska
laen. Undtagen måske på vanskelige 
dyrkningslokaliteter, hvor den i praksis 
opnåelige omdriftsalder erfaringsmæs
sigt er lav. 
I prisaftalerne for lø trækævler indgår 
kvaliteten med noget tørre vægt i for
hold til diameteren. Den forventelige 
diameterøgning som følge af en for
øgelse af hugststyrken vil eksempelvis 
for bøg nok kunne bære et fald i kvali
teten på 1 ud af 4 klasser, men absolut 
ikke 2 klasser. 
Foreløbige skøn for bøg, baseret på ud
viklingen i den første halvdel af omdrif
ten, tyder på, at det økonomiske ud
bytte uden rente for en hel omdrift vil 
blive størst for de mod.erate eller endog 
svage hugstgrader (relative grundflader 
på 70-80). Regnes der d erimod med ren
ter, synes hugststyrker svarende til rela
tive grundflader på 40-50 at ville blive 
økonomisk overlegne. 
Specielt for løvtræet - som blandt an
det udmærker sig ved en relativ høj 
driftssikkerhed og dri ftsteknisk fleksi
bilitet - skal man dog være opmærk
som på, at også andre hensyn end øn
sket om maksimering af det rent drifts
økonomiske overskud kan være afgø
rende for valget af hugststyrke, såvel i 
det private som det offentlige skovbrug. 
For eksempel kunne en henholdende 
hugst med ophobning af store og værdi
fulde vedmasser meget vel tænkes at 

blive økonomisk attraktiv i perioder 
med akut råvaremangel, eller i situatio
ner, der stiller store krav til likviditeten, 
for eksempel generationsskifte, moder
niseringer, udjævning af indtægtsgan
gen i kombinerede skov- og landbrugs
ejendomme m.v. 

4. Stabilisering af bevoksnings-
rande i nåletræ 

De foran nævnte erfaringer med eks
tremt stærkt huggede bevoksningers 
bemærkelsesværdig høje stabilitet un
der selv ret kraftige storme, peger klart 
i retning af stærk hugst, muligvis sup
pleret med underplantning, som et mu
ligt middel til at sikre stabiliteten i vest
vendte bevoksningskanter, der her i lan
det ofte er udgangspunkt for ødelæg
gende stormfald. 
Metoden forudsætter imidlertid, at den 
stærke hugst påbegyndes tidligt i be
voksningens liv, helst ved bevoksnings
højder omkring 7-8 m, og gerne i kom
bination med forudgående plantning 
på relativ stor afstand. 
Ved pludseligt opståede rande i det 
indre af mellemaldrende eller ældre be
voksninger kan denne taktik selvsagt 
ikke benyttes. Spredte erfaringer fra 
ind- og udland har imidlertid vist, at en 
reduktion af randtræernes kroner kan 
stabilisere randen fysisk i en kortere el
ler længere periode. 
Kronereduktionen kan udføres dels ved 
opkvistning, dels ved topkapning. 
Som et delvist EF-finansieret projekt er 
der efteråret 1988 ved det daværende 
forstlige forsøgsvæsens afdeling for 
hede- og klitskove indledt en sammen
lignende undersøgelse af de to redukti
onsmetoders stabiliserende effekt. 
Undersøgelsen er baseret på 14 forsøg 
anlagt på sandjord i vestvendte storm-
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faldsrande i mellemaldrende og ældre 
rødgran med bevoksningshøjder på 
9-19 m. 
Hvert forsøgsareal rummer 3 behand
linger, der hver optager en trediedel af 
en 150-200 m lang, ensartet eksponeret 
rand: 
l) Ubehandlet - dog fjernes døde træer 

løbende af hensyn til faren for bille
angreb (Ips typographus). 

2) Topkapning, hvor ca. 50 070 af den le
vende krone afskæres i vestkanten, 
hvorefter det tilstræbes at lade kap
ningshøjden stige jævnt ind mod den 
bagved liggende bevoksning. 

3) Opkvistning i den grønne krone op 
til ca. 3/4 af træhøjden. 

Behandlingerne udføres i bælter, hvis 
dybde på tværs af randen svarer nogen
lunde til bevoksningshøjden. 
Da blottede rande i rødgran erfarings
mæssigt er stærkt udsat for udtørring i 
det blæsende danske klima, er behand
lingerne placeret et stykke inde i be
voksningen bag den eksponerede rand. 
Afstanden ud til den yderste rand er 
valgt således, at den svarer til den tilba
gerykning af randen, der lokalt må reg
nes med over en 2-årig periode. 2 år ef
ter anlæg, eller ved uregelmæssige gen
nembrud, afvikles denne beskyttelses-

Væltede 
070 

Ubehandlet 18.5 
Opkvistning 2.6 
Topkapning 2.1 

<4111 

zone, således at forsøgsparcellerne her
efter er fuldt eksponerede. 
1-2 år efter anlæggene i 1988 og -89 ind
traf væsentlige stormskader på flere af 
lokaliteterne, hvorved beskyttelseszo
nen blev mere eller mindre gennem
brudt. 
I den følgende oversigt side 10 er vist, 
hvor stor en procentdel af den oprinde
lige grundflade der er fjernet som væl
tede, knækkede og tørre træer til dato. 
Som det ses, har forsøgene allerede be
kræftet kronereduktionens evne til at 
stabilisere randzonen fysisk, såvel ved 
opkvistning som ved topkapning. 
Den beskedne overvægt af knækkede 
træer ved opkvistningen skyldes må ske 
en kombination af såring af stammen 
med motorsaven ved opkvistningen, og 
en forskydning af vindens angreb
spunkt opad mod den tynde del af 
stammen. Overvægten af tørre træer 
ved topkapningen kan måske ses som et 
udslag af, at man her fjerner den mest 
vitale del af kronen. 
Først de næste vintres storme vil for
mer.tlig give et fingerpeg om, i hvilket 
omfang den forøgede stabilitet i de be
handlede rande er i stand til at hindre el
ler reducere stormfald i de bagved lig
gende bevoksningsdele. 

Knækkede Tørre lait 
% % % 

0.4 4.3 23.2 
1.8 5.0 9.4 
0.1 8.5 10.7 

Folo 4. For bøg synes den bedste forrentning at blive opnået ved en hugststyrke svarende til en 
relativ grundflade på 40-50. 
(Foto fra Totterup forsøget 1980, alder 56 år. C-graden med grundflade ca. 45% af A-graden. 
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Desværre vil den ovenfor omtalte ud
tørring af de vestvendte rande utvivl
somt medføre, at flere af forsøgene må 
opgives inden stormene får lejlighed til 
at sætte behandlingerne på den afgø
rende prøve. 

5. Forsøgenes afsmitning på 
praksis 

5.1. Produktionsbevoksninger 
Set i forhold til flere andre lande er der 
i dansk skovbrug tradition for at hugge 
relativ stærkt. 

Foto 5. Det ser ud til at det er muligt at stabilisere en rødgranbevoksning ved hjælp af topkap
ning. 
(Forsøg fra Løvenholm, 1987. Halvdelen af kronen er kappet af, 15-20 m ind i bevoksningen). 
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Indtil de seneste år har der dog ikke væ
ret mange, der har praktiseret hugst
styrker, som kunne sammenlignes med 
de hugstgrader, der ifølge hugstforsøg
ene skulle give de største økonomiske 
udbytter - især ikke i nåletræ. 
Specielt i nåletræet har man frygtet for 
bevoksningernes stabilitet vect de kraf
tige indgreb. Desuden har usikkerheden 
omkring prisudviklingen på lidt læn
gere sigt (højere betaling for kvalitet?) 
nok gjort mange tilbageholdende over
for de kraftige hugstgrader, både i løv
og nåletræ. Endelig har likviditetsover
vejelser nok også virket dæmpende på 
interessen for de hårde hugster indenfor 
løvskovbruget. 
For nåletræets vedkommende synes de 
omfattende stormfald først i 1980'erne 
imidlertid at være blevet et vendepunkt 
for den almindelige hugstpraksis. 
Efter stormene viste skadernes forløb 
og omfang, at faldene ofte havde haft 
deres udgangspunkt og største udbre
delse i relativt nyt yndede bevoksninger 
med højder på 14-15 m og derover. Ska
derne havde endvidere været særlig om
fattende i de tilfælde, hvor sidste hugst
indgreb repræsenterede en væsentlig 
stigning i hugststyrken i forhold til, 
hvad der tidligere havde været praktise
ret. 
I forsøgene var det helt klart de utyn
dede parceller (A-grad), samt deres ab
solutte modpol: De ekstremt stærkt 
tyndede parceller (L-hugst), der havde 
modstået stormene bedst. Ældre 
skærmstillinger - der ligesom L-hug
sten var inde i en sen fase med både få 
og små hugstindgreb - havde ligehedes 
udvist en imponerende stabilitet. 
Konsekvensen af disse erfaringer har 
været, at praksis nu i vidt omfang har 
indført en højdegradueret hugstmodel. 
Denne såkaldte D - B-hugst placerer 

de stærke diameterfremmende tyndin
ger i de unge år, for derefter at gå over til 
færre og svagere indgreb i resten af om
driften. For rødgran ser D - B-hug
stens stamtalsafvikling i grove træk så
ledes ud: 
Bevoksningshøjde 6-8 m: 2500-3000 

stammer/ha 
Bevoksningshøjde 14-15 m: ca. 1000 

stammer/ha. 
Bevoksningshøjde over 20 m: 500-600 

stammer/ha. 
Styrke-sammensætningen kan vel dis
kuteres - skal det være C eller D som 
senere ender med B eller A? Hoved
princippet, at de kraftige indgreb skal 
være afsluttet inden bevoksningshøj
den 14-15 m er nået, ligger imidlertid 
fast. 
Tyndingerne udføres nu i stigende om
fang maskinelt, som regel med maski
ner, der er specielt udviklet til dansk 
skovbrugs små driftsenheder. Arbejdet 
udføres som regel ved en kombination 
af rækkevise og selektive indgreb. 
Hugststyrken styres ofte ved hjælp af 
begrebet "relativ træafstand" (RTA). 
Dette begreb er et mål for det nogen
lunde faste forhold, der blandt andet i 
hugstforsøgene har vist sig at være mel
lem den gennemsnitlige afstand mellem 
træerne og bevoksningshøjden for en 
given hugstgrad omdriften igennem. 
Den relative træafstand beregnes efter 
formlen: 

RTA=~ 
~ 

hvor N er stamtallet pr. ha og H bevoks
ningshøjden i meter. 
Da det gennem nogle få stikprøve-må
linger og -tællinger spredt i bevoksnin
gen er let at få et tilstrækkeligt nøjagtigt 
skøn for både N og H, har skovbruget i 
RTA fået et meget enkelt styrings- og 
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Foto 6. I skovbrugets praksis er man nu i vidt omfang gået over til en højdegradueret hugstmodel 
med stærk hugst i ungdommen og svag eller ingen hugst senere hen. 
(Foto viser en D -+ B hugst på Tåsinge, 1984). 
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kontrolredskab til fastlæggelse af 
hugststyrken. Dette redskab kan efter 
en kort instruktion anvendes af de 
øvede skovarbejdere og maskinførere, 
der idag stort set har overtaget al udvis
ningen, ialtfald i nåletræet. 
Eksempelvis for rødgran er de traditio
nelle hugstgrader karakteriseret ved føl
gende værdier af RTA: 

Hugstgrad Relativ RTA 
grundflade 

A 100 0.10-0.12 
B 85 0.12-0.14 

C 65 0.17-0.18 

D 50 0.22-0.24 

På figur 1 er for rødgran vist stamtals
afviklingen som funktion af bevoks
ningshøjden ved forskellige værdier af 
RTA. 

5.2. Stabiliserende bælter 
Læbæltehugstens (L-grad) og skærm
stillingernes fremragende stabilitet un
der stormene har inspireret flere til at 
udlægge 20-30 m brede bælter - som 
skal drives med særlig hård hugst - i 
vestsiden af unge nåletrækomplekser. 
Den kraftige tynding kan eventuelt for
beredes ved plantning på særlig stor af
stand (2x 2 eller 2.5 x 2.5 m). 
Hvor den kritiske bevoksningshøjde på 
14-15 m allerede er passeret, men sær
lige værdier eller interesser står på spil, 
er såvel akut som præventiv randsikring 
ved at finde indpas. Det sker hovedsa
gelig i form af topkapning, der er enkel 
at udføre. Kapningen udføres enten 
med motorsav fra lift, eller med hydrau
lisk saks anbragt på en op til 19 m lang 
teleskoparm, monteret på en lille last
bil. 

5.3. Foryngelse ved skærmstilling 
Blandt andet på stærkt frostudsatte 
sandjorder i Jylland vil muligheden for 
skærmstilling og underplantning være 
en forudsætning, eller ialtfald en stor 
fordel, ved etablering af frost følsomme 
træarter som ædelgran (Abies alba), 
douglas, grandis og sitka, der af flere 
grunde må anses for gode alternativer 
til disse områders hidtidige, men nu 
stærkt truede hovedtræart: Rødgranen. 

Med den hidtidige hugstpraksis har 
skærmstillinger imidlertid været en 
yderst betænkelig affære, idet stamtal
let som regel har måttet noget nær hal
veres gennem en eller to hugster, inden 
underplantningen kunne finde sted. Ri
sikoen for stormfald ved så drastiske 
indgreb på et ofte sent tidspunkt i be
voksningens liv var simpelthen så stor, 
at skærmstilling blandt andet af den 
grund kun har haft periodevis og be
grænset betydning i hedeskovbruget. 
Med et stigende behov for at etablere 
deovennævnte alternativer til rødgra
nen skal det derfor blive interessant at 
se, om det vil være væsentlig sikrere at 
skærmstille de bevoksningstyper, der 
bliver resultatet af de nye højdegra
duerede hugstsystemer, for eksempel 
D --> B-hugsten. Takket være den meget 
tidlige og kraftige stamtalsreduktion, 
længe inden foryngelsestidspunktet, 
burde chancerne være gode. 
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Figur J. Stamtal som funktion af bevoksningshøjden for rødgran. Kurverne viser stamtalsafvik
lingen ved forskellige størrelser af relativ træafstand (RTA). 
X-aksen: Bevoksningshøjde H, m. 
Y-aksen: Tv. stamtal pr. ha, stk. 

th. gennemsnitlig afstand mellem træerne, m. 
Med skravering og stiplet linie er vist intervallet for stamtalsafvikling ved den højdegraduerede 
D ..... B-hugst. 
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Foto 7. Underplantning vil være en stor fordel ved etablering af mere frostfølsomme træarter 
som douglas og ædelgran-arter i hedeplantager. Med den hidtidige hugstform er det dog tvivl
somt om det er muligt at lave den nødvendige skærmstilling . 
(Foto fra Slauggård plantage, nordmannsgran under rødgran) . 
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1. Indledning og emne-
afgrænsning 

1.1. Indledning 
Genetisk forædlingsarbejde foregår 
over hele verden i de vigtigste skovtræ
arter . En hvilken som helst form for 
forædling indebærer en form for se
lektion og dermed en indskrænkning 
af den genetiske variation. Nye meto-
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der indenfor forædlingsarbejdet åb
ner - i nogle træarter er dette allerede 
en realitet - mulighed for anvendelse 
af enkelte eller et fåtal af genotyper 
over store arealer. 
En almindelig opfattelse af forholdet 
mellem genetisk variation og risiko er 
vist i figur l. 
Artiklen vil beskrive de former for ri-



Figur l. Relationen mellem genetisk variation og den tilhørende risiko. Ved et lavt antal geno
typer (omkring 100) er den tilhørende risiko meget høj, men risikoen falder hurtigt med sti
gende genotypeantal (indtil ca. 2000). Herefter er risikoen nogenlunde konstant. 
Kopi af Kleinschmit (1979, p.66, figur 3). 

siko, der omtales i litteraturen i forbin
delse med indsnævret genetisk varia
tion samt hvilken genetisk variation, 
der anses for nødvendig for at be
grænse risikoen. 

1.2. Emneafgrænsning 
Forædlingsarbejdet indenfor skovbru
get foregår på forskellige genetiske ni
veauer: 
1. Artsniveau. 
2. Proveniensniveau (populations-

niveau). 
3. Frøplantageafkom . 
4. Anvendelse af half-sib eller full-sib 

familier. 
5. Individuelt niveau (klonniveau). 
I denne artikel vil de to førstnævnte 
niveauer ikke blive berørt. Dette skyl
des, at der efter forfatterens opfattelse 
ikke sker nogen indsnævring af den ge
netiske variation af betydning ved for-

ædling på disse niveauer. Eksemplerne 
på katastrofale skader ved anvendelse 
af bestemte arter eller provenienser -
særligt eksoter - er talrige. Sådanne 
skader skyldes imidlertid, at træarts
eller proveniensvalget ikke er i overens
stemmelse med lokalitetens naturgivne 
rammer - ikke indsnævret genetisk va
riation. Det forkerte arts- eller proveni
ensvalg skaber et labilt og modtageligt 
system. (Larsen 1987, p. 277), hvilket 
bør opfattes som et skovdyrknings
mæssigt problem. 
Artiklen vil derfor dreje sig om risi
koen ved indsnævret genetisk variation 
i frøplantageafkom, i half-sibs og full
sibs samt på det individuelle niveau. 

2. Beskrivelse af risikoen 

Det synes muligt at opdele ricisi i tre 
hovedgru pper: 
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1. Risikoen for skader. 
2. Risikoen for nedsat tilpasningsevne 

i det genetisk indsnævrede materi
ale. 

3. Evolutionær risiko. 
I de følgende afsnit beskrives disse tre 
hovedgru pper. 

2.1. Risikoen for skader 
I forbindelse med indsnævret genetisk 
variation omtales ofte en forøget risiko 
for katastrofale skader. Disse risiko
betragtninger har ofte sit udgangs
punkt i sammenligninger med forhol
dene i landbruget. 
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I landbruget er den genetiske variation 
i mange tilfælde indsnævret til anven
delse af en eller få genotyper (linier) 
med specifikke resistensgener til be
skyttelse mod en kendt skadevolder -
såkaldt race-specifik resistens. Disse li
nier anvendes over store arealer. 
Specifikke typer af skadevolderen, så
kaldte virulente typer, som kan over
vinde resistensen, opstået gennem mu
tationer eller et seksuelt stadie (ud
spaltning og rekombination) i skade
volderen, har ideelle muligheder for 
spredning, og store epidemier kan blive 
slutresultatet. (Ullrich 1976). 

58 59 67 62 

Figur 2. Den procentvise fordeling af tyske poppel kloner i årene fra 1954-1962. Oversigten er 
fremstillet på grundlag af oplysninger fra tyske forstplanteskoler. 
Efter Hattemer (1978, p. 249, fig. l). 
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Sådanne "skift" i skadevolderpopula
tionen med deraf følgende epidemier 
er velkendt fra landbruget, se f.eks. Ti
gerstedt (1974), Marshall (1978) og 
Kleinschmit (1979). 
I skovbruget er også eksempler på ka
tastrofale skader ved anvendelse af 
indsnævret genetisk materiale, bl.a. i 
poppel og cryptomeria l. 

Cryptomeria 
Anvendelse af genetisk indsnævret materi
ale i form af klonblandinger bestående af et 
fåtal af kloner (en sådan klonblanding kal
des også en "kultivar") er foregået i Japan 
siden det 15. århundrede. (Toda 1974, p. 
411). Der er fortrinsvis tale om cryptome
ria, men i mindre grad også Thujopsis do
labrata (Sieb. et Zucc.) og Chamaecyparis 
obtusa (Sieb et Zucc.)3. 
For øjeblikket fremstilles omkring 50 mil!. 
stiklinger pr. år. (Ohba 1985, p. 152). 
Gennem tiderne er fremkommet forskellige 
kultivarer, udvalgt på grundlag af vækst
kraft, resistens mod sygdomme og insekter 
eller stor evne til rodslagning. I de fleste 
kultivarer er antallet af genotyper (kloner) 
mellem 2 og IO. (Ohba 1985, p. 157). 
Toda (1974, p. 416) rapporterer om store 
skader på kultivar "kumotoosi"4 forårsa
get af svampen Cercospora sequoiae (Ellis 
et Everhart)5 og insektet Paratetranychus 
hondoensis (Ehara)6. Store skader ind
trådte først, da kultivaren blev kommercielt 
opformeret. Kultivar "kumotoosi" blev ud
valgt i 1915 og blev grundigt testet af en 
privat skovejer i 35 år, hvor den viste stor 
vækstkraft og god stammeform. Fra ca. 
1950 blev kultivaren opformeret i stor 
skala, og efter få år indtrådte modtagelig
hed for de ovennævnte skadevoldere. 
Denne modtagelighed var ikke konstateret i 
afprøvningsperioden. (Toda 1974, p. 416). 

Poppel 
Poppel dyrkes oftest i monoklon-kulturer. 
Dette sker for at udnytte fordele ved at 
dyrke og udnytte plantager af ensartede 

træer, og fordi der kun er få gode poppel
kloner på markedet. (Zsuffa 1985, p. 13). 
Figur 2 viser forskellige poppelkloners pro
centvise andele i tyske planteskoler i perio
den 1954-1962. 
Det ses, at i 1954 var 86 % af de planter, der 
forlod planteskolerne rameter af kun 2 for
skellige kloner. Klonen "Robusta" tegner 
sig for en markedsandel på 58 % i 1954, 
men andelen faldt i den 9 års periode, som 
figuren omhandler, til kun 5 %. 
"Robusta" var populær p.g.a. en god form 
og stor vækstkraft, men klonen viste snart 
stor modtagelighed for svampen Dothi
chiza populea (Sacc. et Br.)7, der anrettede 
store skader i de unge kulturer. (Frolich 
1968). Der var tale om betydelige økonomi
ske tab for de berørte skovejere og "Robu
sta"s popularitet faldt hurtigt. (Klein
schmit 1979, p. 65) . 
I 1962 var - vel p.g.a. de dårlige erfaringer 
med "Robusta" - en noget bredere vifte af 
kloner i anvendelse. (Hattemer 1978, p. 
249). 

Der er således eksempler fra skovbru
get på katastrofale skadesforløb på 
grund af indsnævret genetisk varia
tion. Det bør dog bemærkes, at der i de 
givne eksempler er tale om den størst 
mulige indsnævring af den genetiske 
variation, nemlig anvendelse af enkelte 
kloner over store arealer. 
Der skelnes i litteraturen mellem ska
der forårsaget af abiotiske og biotiske 
faktorer. Førstnævnte skadestype skyl
des påvirkninger fra den livløse natur 
af fysisk eller kemisk beskaffenhed 
(f.eks. frostskade eller stormskade), 
mens de biotiske skader skyldes på
virkninger fra den omgivende, levende 
natur (f.eks. skader forårsaget af 
svampe og insekter). 
Skadesudviklingen for biotisk betin
gede skader er langt mere kompliceret 
end for abiotiske, (Libby 1982, p. 350). 
Dette ligger i de to typers forskellige 
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Foto 1. Der kendes flere eksempler fra skovbruget på katastrofale skader ved en indsnævret ge
netisk variation. Under hjemlige forhold gælder det især poppel hvor man ofte har brugt få 
kloner eller kun en klon til en bevoksning . 
(Foto viser Henry's poppel fra Visingso, Sverige. Foto: H. Staun). 
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udbredelsesforløb - den abiotiske 
skade indtræffer på samme tid i hele 
bevoksningen og løber til ende med det 
samme. Modsat vil skadesudviklingen 
for den biotisk betingede skade kunne 
forløbe i vidt forskellige retninger. Det 
er derfor langt vanskeligere at be
dømme risikoen for biotiske skader 
end for abiotiske. 
Et genetisk forskelligartet materiale 
mindsker risikoen for uacceptable ska
der gennem to effekter: 
For det første gennem de direkte risiko
spredning; med mange forskellige ge
notyper i bevoksningen vil en vis andel 
sandsynligvis udvise resistens mod den 
pågældende skadevolder. I et genetisk 
indsnævret materiale vil denne andel 
være formindsket/fraværende. 
For det andet gennem en nedsættelse 
af udbredelseshastigheden af biotiske 
skadevoldere8. 

Opretholdelse af en stor genetisk vari
ation i bevoksningerne synes derfor at 
være en sikker strategi. Det store 
spørgsmål er herefter, hvor stor gene
tisk variation, der er nødvendig for at 
sikre mod uacceptable skader. Vi ven
der tilbage til dette spørgsmål i afsnit 3. 

At stor genetisk variation i bevoksnin
gerne er en sikker strategi for opnåelse 
aflavt skadesniveau er en sandhed med 
modifikationer. 
Det synes for det første som om, at 
mange af de i skovbruget mest betyd
ningsfulde skadevoldere er "generali
ster", som angriber selv flere forskel
lige træarter. Det er således tvivlsomt, 
om genetisk diversitet spiller nogen 
nævneværdig rolle i skadesudviklin
gen af mange væsentlige biotiske ska
devoldere i skovbruget. Dette påpeges 
bl.a. af Lindgren (1987, p. 4) og Rou
lund (1991). 

Af vigtige skadevoldere i skovbruget, 
som er "generalister" kan nævnes: 
- Den store brune snudebille9 (imago 

angriber unge planter af alle nåle
træs arter - i sjældnere tilfælde også 
unge løvtræskulturer. (Bejer 1979, p. 
82)), 

- Nonnen lO (div. nåletræsarter). 
- Rodfordærver ll (Koch (1985, p. 56) 

angiver 31 nåletræsarter, hvorpå an
greb kan ske i Danmark), og 

- Honningsvamp12 (kan angribe alle 
væsentlige skovtræarter i Danmark, 
også løvtræer). 

Lindgren (1987, p. 4) anfører, at en 
sund, velvoksende og velplejet skov 
måske spiller en større rolle for beskyt
telsen mod uacceptable skader end den 
genetiske diversitet. 
For det andet kan anvendelse af et ud
valgt, genetisk indsnævret materiale 
give fordele i form af bedre resistens 
mod de mest betydningsfulde skade
voldere. Forholdet er illustreret i figur 
3. 
Samtidig med, at man opnår fordele 
overfor kendte skadevoldere ved at ind
snævre den genetiske variation, øger 
man dog risikoen for skader forårsaget 
af hidtil ukendte skadevoldere. 

2.2. Risikoen for nedsat tilpasnings
evne i det genetisk indsnævrede 
materiale 

Skovtræarter er udsat for meget varie
rede betingelser i tid og rum. Der er tale 
om varierede lokaliteter, klima
forhold, skovdyrkningsmetoder o.s.v. 
Desuden ændrer betingelserne i be
voksningen sig drastisk gennem 
omdriften fra kultur til afdriftsmoden 
bevoksning. Modsat landbruget er der 
i skovbruget kun begrænsede mu
ligheder for at "manipulere" med kå
rene. 
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Opretholdelse af variationen 

Skader 

Indsnævring af variationen 

Skader 
Figur 3. Nedsættelse af niveauet af skader kan ske på to forskellige måder. For det første ved 
at forskyde gennemsnittet i den ønskede retning samtidig med, at den genetiske variation opre
tholdes. For det andet ved en forskydning af gennemsnittet samtidig med en indsnævring af 
den genetiske variation. Det er langt lettere at opnå effektiv beskyttelse med sidstnævnte me
tode. KP på figuren betegner det kritiske punkt. 
Kopi af Roulund (1991, figur 3). 

Skovtræarter sikrer en stor tilpas
ningsevne ved at opretholde en stor ge
netisk varIatIOn. Skovtræarter er 
blandt de genetisk mest variable orga
nismer overhovedet. (Libby 1987, p. 
204). Den genetiske struktur af træpo
pulationen indvirker på tilpasningsev
nen på tre niveauer. (Kleinschmit 1987, 
p.246): 
1. Den genetiske variation mellem po

pulationer indenfor arten. 
2. Den genetiske variation mellem ind

ividerne indenfor populationen. 
3. Den genetiske variation indenfor 

individer (grad af heterozygoti). 
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En genetisk variation findes mellem 
populationer, idet skovtræpopulatio
ner har tilpasset sig forholdene (over
vejende de klimatiske forhold) på vok
sestedet gennem naturlig selektion. 
(Kleinschmit 1987, p. 248). 
Denne specialisering er dog ikke så ud
præget som for de en-årige planter. 
Dette skyldes først og fremmest at der 
gennem skovbevoksningens udvikling 
sker hyppige ændringer af forholdene, 
som gør specifikke tilpasninger uhen
sigtsmæssige. Desuden betyder skov
træernes sene reproduktion, at skov
træarter behøver en meget længere 



tids periode for at opnå den samme 
grad af tilpasning som en-årige arter. 
(Kleinschmit 1987, p. 249). 
Den genetiske variation mellem popu
lationer er derfor ikke så stor som man 
kunne forvente. 

At skovtræarter ikke er specifikt tilpasset 
forskellige voksesteder er der eksempler på 
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i f.eks. europæiske proveniensforsøg i rød
gran. Visse provenienser viser stor tilpas
ning og god vækst over en bred vifte af lo
kaliteter og klimatiske forhold. Dette gæl
der bl.a. visse polske og rumænske proveni
enser. (Kleinschmit, p. 251). 
Det bør dog nævnes, at Henriksen (1988, p. 
51) sætter spørgsmålstegn ved disse prove
niensers langtidige stabilitet under 

IV, "- l Il U.IU.U . 11 " lU. Ul. • ". 14. ... OA~ 

Ilt la. l Il U.I.U. 11. II. "UI. te. It "lUl. DATE 

II' .•.•. II. D .IY.U. II .... AI. ... " . " . lo. lUl . OA~ 

Figur4. Udspringstidspunkt og vækstafslutning for rødgranindivider fra tre forskellige natur
lige populationer (hhv. Harzen, Sydtyskland og Sydsverige). Variationen indenfor populatio
nerne giver populationerne mulighed for at udnytte de årlige fluktuationer i klimaet. 
Kopi af Kleinschmit (1979, p. 62, fig. 2). 
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danske forhold (tåler ikke vindekspone
ring). 

Indenfor populationerne findes den 
største del af variationen. De mange 
forskellige genotyper i populationen 
menes at sikre en stabil udvikling over
for de varierende kår. (Kleinschmit 
1979, p. 62) illustrerer forholdet i figur 
4, som viser variationen inden for po
pulationer af rødgran i udspringstids
punkt og vækstafslutning. Denne vari
ation skulle ifølge Kleinschmit give po
pulationen mulighed for at udnytte de 
årlige udsving i klima til gavn for pro
duktionen (højere og mere stabil pro
duktion) og for populationens overle
velse (mindsket risiko for uacceptable 
skader). (Kleinschmit 1979, p. 62). 
Endelig sikres tilpasningsevnen gen
nem genetisk variation indenfor indi
vider. 
"Developmental homeostasis" beteg
ner det forhold, at individer har evne 
til at modsvare varierende ydre kår 
med en konstant morfologi og fysio
logi, Lerner (1954, p. 6). Denne tilpas
ningsevne synes at være nær knyttet til 
høj grad af heterozygoti. (Kleinschmit 
1979, p. 62). 
Heterozygoter har en mere ensartet ud
vikling over et bredt felt af ydre kår, 
mens homozygoter synes at være mere 
snævert specialiseret. Eksempelvis 
fandtes i forsøg med majs, at hybrider 
udviste en højere konstans i 6 betrag
tede karakterer end indavlede linier 
ved afprøvning på en lang række for
skellige voksesteder. (Rehfeldt og Le
ster 1968, p. 119). 
Skovtræarter er oftest stærkt heterozy
gotiske. (Kleinschmit 1979 og Hatte
mer 1978). Skovtræarter sikrer sig her
igennem en yderligere tilpasning til de 
varierende forhold i tid og rum, som 
eksisterer i skovbevoksninger. 
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Denne sidstnævnte tilpasningsevne 
overses ofte i skovbruget. (Zobel og 
Talbert 1984, p. 328): "A eommon mis
take made by some fores ters is to as
sume that members of a done will be 
adapted only to a narrow range of envi
ronmental conditions. Although do
nes are usually less broadly adapted 
than mixtures of full- or half-sibs and 
even though each member of a done 
has the same genotype, the individual 
genotype ean posess a eonsiderable 
ability for adaptation to differing pests 
or to adverse environments." 
Fra flere sider anføres, at en sikker 
strategi for opnåelse af stor tilpas
ningsevne i bevoksningerne indebærer 
en opretholdelse af en genetisk varia
tion svarende til variationen i de natur
lige populationer. Dette påpeges bl.a. 
af Hattemer (1978), Huehn (1975) og 
Muller (1975). 
Modsat advarer Lindgren (1987) mod 
at tro, at "naturen er indstillet til det 
for mennesket bedste niveau" og til
føjer videre: 
"En given skogsplantering ar fixerad i 
tid och rum, och myeket av diversiteten 
ar darfor nog snarast en besvarande 
barlast for skogsbrukaren. Der finns 
skal att tro att skogstrad ar "valbuff
rade" redan på individnivån. (Lind
gren 1987, p. 7). 
Lindgren taler således for, at den gene
tiske variation kan nedsættes, idet der 
lægges stor vægt på skovtræarternes 
tilpasningsevne på individniveau. 

2.3. Evolutionær risiko 
Visse forfattere, se f.eks. Gregorius et 
al. (1982, p. 188), påpeger, at indsnæv
ring af den genetiske variation indebæ
rer en risiko for artens evolutionære 
udvikling. Genetisk variation er en 
forudsætning for artens tilpasning til 



de nuværende samt de i fremtiden gæl
dende forhold. Indsnævring af den ge
netiske variation medfører tab af ge
ner, som i den aktuelle situation kun 
har begrænset betydning for tilpasnin
gen, men som under ændrede forhold 
kunne have væsentlig betydning. 
Det synes dog usandsynligt, at artens 
evolutionsmæssig udvikling skulle 
bringes i fare p.g.a. et forædlingspro
gram. 
For det første er der store skovområder, 
som ikke berøres af skovtræforædlin
gen. F.eks. vil bevoksninger, der tjener 
beskyttelsesformål (f.eks. sandflugt el
ler vanderosion), fredede bevoksnin
ger, rekreative områder mm. ikke være 
underlagt økonomisk skovdrift. Disse 
bevoksninger vil bidrage til at sikre ar
tens evolutionære udvikling. 
For det andet vil der i et ansvarligt for
ædlingsprogram indgå en bevarelse af 
basispopulationerne. 

Et kendetegn for de fleste skovtræforæd
lingsprogrammer er en opdeling af den 
samlede population i delpopufationer med 
forskellige funktioner. (Zobel og Talbert 
1984, p. 416). 
Man skelner mellem tre typer af populatio
ner: 

Basispopulationer eller genkonserverings-
populationer 13 • . 

Forædlingspopulationer14 . 

Produktionspopulationer 15. 

Funktionen af basispopulationen er at op
retholde - gennem generationer - en gene
tisk diversitet af samme størrelse som i de 
vilde populationer. 
Forædlingspopulationen er rygraden i for
ædlingsprogrammet. I forædlingspopula
tionen forsøges det at opretholde den gene
tiske diversitet samtidig med, at der sker en 
forædling af økonomisk vigtige karakterer. 
Der sker således i forhold til basispopulati
onen en stigning i frekvensen af ønskede 

gener, men selektionen er moderat, således 
at neutrale og "uønskede" gener, som kan 
vise sig af værdi i fremtiden, opretholdes i 
populationen. (Gullberg og Kang 1985, p. 
5). 
Selv efter mange generationers forædling 
bør forædlingspopulationerne udgøre en 
fleksibel genressource, som kan benyttes til 
yderligere forædling. (Wellendorf og Kao
saard 1988, p. 9). 
Den tredie populations type i et forædlings
program er produktionspopulationer. 
Disse benyttes udelukkende til produktion 
af frø eller vegetativt materiale, som kan 
anvendes i det praktiske skovbrug. 
Produktionspopulationerne består af et 
stærkt selekteret materiale (de bedste indi
vider fra forædlingspopulationen), udvalgt 
for at opnå den størst mulige genetiske ge~ 
vinst i det praktiske skovbrug. 

At skovtræforædling skulle indebære 
en fare for træartens evolutionsmæs
sige udvikling synes derfor usandsyn
ligt. 

3. Størrelsen af nødvendig 
genetisk variation 

Ovenfor er de forskellige typer af risiko 
beskrevet. I dette afsnit skal forsøges at 
give nogle konkrete angivelser af nød
vendig genetisk variation, således som 
de gives af forskellige forfattere. 
På grund af emnets natur - genetisk 
variation og diversitet er diffuse og 
mangetydige begreber - er det vanske
ligt at drage sikre konklusioner. Meget 
af litteraturen har derfor præg af hy
poteser eller "tro". 
Som mål for den genetiske variation 
benyttes individantallet (f.eks. antallet 
af kloner i en klonblanding, antallet af 
kloner i en frøplantage). Dette er ikke 
et særligt eksakt mål, da de enkelte 
individer kan være mere eller mindre 
lig hinanden. 

29 



3.1. Nødvend ig genetisk variation 
i klonskovbrug 

3.1.1. Genetisk variation i eksisteren
de klonskovbrug samt bestem
melser og regulativer 

Klonskovbrug - især i nåletræarter -
menes at få stor betydning i fremtiden. 
De fordele der kan opnås herved er om
talt af en lang række forfattere, bl.a. 
Libby (1974, 1982, 1983, 1985), Gull
berg (1980), Ehrenberg (1977) og Bur
don (1982). 
Det nødvendige komponentantal i 
klonbevoksninger har været debatteret 
gennem de sidste 10 år. 
I eksisterende klonskovbrug er kompo
nentantallet meget varierende. Som 
omtalt i afsnit 2 drives klonskovbrug i 
cryptomeria og poppel med kompo
nentantal varierende fra en til nogle få 
kloner. Modsat benyttes i et tysk klon
skovbrugsprogram i rødgran 500 eller 
flere kloner i bevoksningerne. (Muhs 
1982, p. 99). 
Som omtalt i afsnit 2 er der eksempler 
på katastrofale skader ved klonskov
brug i cryptomeria og poppel. Der sy
nes dog ikke at være tale om de helt 
store katastrofer. Endvidere synes an
tallet af katastrofer at være lille. Den 
kendsgerning, at klonskovbrug stadig 
finder stor anvendelse i disse træarter 
taler også for, at risikoen ikke anses for 
voldsom stor, og at klonskovbrugets 
fordele overstiger det eventuelle tab 
p.g.a. skader. 
De eksisterende erfaringer er dog for få 
og - ikke mindst - spredte til at man 
kan konkludere noget på baggrund af 
dem. 
Forskellige lande har udarbejdet be
stemmelser vedrørende den genetiske 
variation i klonskovbrug. Af plads
hensyn skal kun omtales de svenske be-
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stemmeIser om klonskovbrug i rød
gran. De svenske bestemmelser er bl.a. 
omtalt af Hedstrom og Krutzsch 
(1982), Kleinschmit (1985a) og Ano
nym (1990). 
Det kan nævnes, at der ikke findes reg
ler for klonskovbrug i Danmark (en 
undtagelse er poppel). I EF-regie er 
nedsat en ad-hoc gruppe, der arbejder 
med et udkast til fælleseuropæiske reg
ler. Resultatet ventes ikke foreløbigt. 
(Ditlevsen 1990, pers. med.). 

For at modvirke genetisk homogenitet må 
klonskovbrug i Sverige kun iværksættes 
med klonblandinger. (Hedstrom og 
Krutzsch 1982, p. 110). 
Det minimale klonantal, som det er tilladt 
at tilplante sine kulturer med, afhænger af 
klonernes testniveau. Der opereres med tre 
niveauer (utestet, 1, 2). (Anonym 1990). 
Testniveau 1 indebærer afprøvning i mindst 
6 vækstsæsoner på mindst 2 lokaliteter med 
mindst 4 stiklinger pr. klon. 
På testniveau 2 kræves, at test fra niveau 1 
følges yderligere mindst 3 år, således at tes
ten omfatter 9 år. Desuden kræves afprøv
ning på niveau 1 på 2 nye lokaliteter. Af
prøvningen skal omfatte mindst 4 stiklinger 
pr. klon pr. forsøgsareal. 
De til testniveauerne svarende minimale 
klonantal er 120, 60 og 30. 
Desuden gælder, at kloner med testniveau 
utestet, testniveau 1 og 2, højst må opfor
meres i henholdsvis 100.000, 200.000 og 
700.000 eksemplarer. Det antal kopier som 
ikke udnyttes på et vist testniveau må ud
nyttes på det nærmeste højere niveau. To
talt på alle niveauer må dog ikke fremstilles 
mere end 1 millo kopier af en enkelt klon. 
Der er ingen krav om lige store andele af 
klonerne i blandingerne. Dog må ingen 
klon indgå med mere end 100 kopier 
(utestet og niveau 1) eller 150 kopier (niveau 
2) pr. ha. Endvidere må klonerne i en 
klonblanding ikke være alt for nært be
slægtede (hensyn til risiko for indavl) -
mindst 20 forskellige forældre skal indgå i 
klonblandingen. 
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Tabel J. Oversigt over de svenske bestemmelser for klonskovbrug. 

Test Anvendelse 

Testniveau Længde af Min. antal Antal Min. antal Max. antal Max. antal 

testperiode test- gentagelser kloner i kopier af rameter 

(år) lokaliteter 

Utestet O O 

l 6 2 

2 9 4 

Endelig gælder, at klonskovbrug i skove 

> 25 ha kun må implementeres på 10 % af 
det produktive skovareal, samt at det stør
ste sammenhængende areal med stiklinger 
er 20 ha. 
Bestemmelserne er sammenstillet i tabel 1. 

3.1.2. Skønogberegningerajnødven
dig genetisk variation ved klon
skovbrug 

Det er fra forskellig side forsøgt at 
skønne eller beregne størrelsen af nød
vendig genetisk variation i klonbe
voksninger . 
Kleinschmit (1979 og 1985b) gør sig 
nogle betragtninger over risikoens 
størrelse (større/mindre risiko) i for
skellige situationer. Bl.a. anføres, at: 
1. Der er større risiko ved klonskov

brug med "eksoter", hvor informa
tionen om den langtidige udvikling 
er begrænset. Modsat er risikoen 
mindre ved brug af tilpassede popu
lationer, som er afprøvet gennem 
flere trægenerationer . Det anbefa
les, at klonblandingen i først
nævnte tilfælde indeholder flere 
kloner. 

2. Der er mindre risiko for indsnævret 
genetisk base i træarter med kort 
omdrift end i arter med lang om-

pr. 

lokalitet 

O 

4 

4 

blanding enkelt klon 

pr. ha. 

120 100 100.000 

60 100 200.000 

30 150 700.000 

drift, idet sidstnævnte er udsat for 
større variation i omgivelserne end 
arter, som kan dyrkes i kort omdrift. 
Derfor bør benyttes flere kloner ved 
lang omdrift. 

3. Der er større risiko forbundet med 
at benytte den samme blanding af 
kloner over store arealer (og lange 
tidsrum) end hvis klon blandingen 
kun benyttes over små arealer (og 
kort tidsrum). Svarende hertil må 
blandingen i førstnævnte tilfælde 
indeholde et større klonantal. 

4. Der er mindre risiko ved indsnævret 
genetisk base under homogene mil
jøforhold samt i situationer, hvor 
det er muligt at kontrollere forhol
dene. 
Jo mere heterogent miljø, og jo 
mindre mulighederne er for at kon
trollere det, jo større genetisk varia
tion (flere kloner) er det nødvendigt 
at anvende for at nedsætte risikoen 
for store tab. 

5. Endelig er der større risiko forbun
det med at indsnævre den genetiske 
variation i en forædlingspopu
lation i forhold til en bevoksning, 
der udelukkende tjener produkti
onsformål. 
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Figur 5. Nødvendig genetisk variation i klon blandinger (nødvendige komponentantal). J o længere man bevæger sig til højre i figu
ren jo mindre er risikoen ved at indsnævre den genetiske variation - jo færre kloner kan det forsvares at benytte i den aktuelle klon
blanding. 
Efter Kleinschmit (l985b, p. 6, figur l). 



Synspunkterne er illustreret i figur 5. 
Bemærk, at der ikke gives konkrete an
givelser af den nødvendige genetiske 
variation. 
Lignende argumenter/betragtninger 
som de her refererede fremføres af Eh
renberg (1977), Reuter (1982), Miiller 
(1975) og Nanson (1982): Sidstnævnte 
angiver en "tommelfingerregel" for 
det nødvendige klonantal i blandinger 
- en klon pr. år i omdriften. Baggrun
den for denne tommelfingerregel gives 
ikke. (Nanson 1982, p. 229). 
For at få mere præcise skøn er den nød
vendige genetiske variation forsøgt be
regnet v.h.a. matematiske/statistiske 
modeller. Sådanne undersøgelser er 
bl.a. udført af Libby (1982) og Huehn 
(1986). 
Ved sådanne beregninger undersøges, 
om et givet katastrofalt skadesniveau 
overskrides. Beregningerne omhand
ler derfor kun risikoen for skader - de 
andre risikokategorier omhandles 
ikke. 
Hvis risiko defineres som sandsynlig
heden (den relative frekvens) for et 
givet katastrofalt niveau overskrides, 
kan beregning af risiko og nødvendigt 
komponentantal ske v.h.a. egnede 
sandsynlighedsfordelinger. (Huehn 
1986). 

Afpladshensyn kan beregningsmetodikken 
ikke gennemgås i detaljer. Der henvises til 
Libby (1982), Huehn (1986) og Hansen 
(1990). 
Der benyttes forskellige sandsynligheds
modeller ved risikovurderingen af abiotiske 
og biotiske skadevoldere. Fælles for bereg
ningerne er dog, at man v.h.a. en sandsyn
lighedsfunktion beregner sandsynligheden 
for at et givet acceptabelt skadesniveau 
(f.eks . bortfald af 10 CTfo af klonerne) over
skrides for forskellige kombinationer af ac-

ceptabelt skadesniveau, sandsynligheder af 
modtagelighed og antal komponenter (klo
ner) . Herefter foretages en vurdering af re
sultaterne. 
Libby (1982) benytter en Weibull - forde
ling til vurdering af risikoen for uaceptable 
skader og det nødvendige komponentantal 
ved abiotiske skadevoldere. 
Huehn (1986) benytter binomialfordelin
gen ved vurdering af risikoen for abiotiske 
skader og Polya - fordelingen til vurdering 
af biotiske skadevoldere. 

Sådanne beregninger har for det første vist, 
at store klonantal kun kan reducere risi
koen til et acceptabelt niveau, hvis sandsyn
ligheden for modtagelighed af klonerne er 
lavere end den maksimalt acceptable ska
desgrænse. I modsat fald vil risikoen stige 
med stigende klonantal. 
For det andet kræves et højere komponent
antal for at beskytte mod biotiske faktorer 
end mod abiotiske faktorer. En anbefaling 
af klonantal må derfor tage udgangspunkt 
i undersøgelserne af risikoen for biotiske 
skader. 
For det tredie viser afbildning af den bereg
nede risiko mod komponentantallet, at 
denne funktion asymptotisk nærmer sig 
abcisse-aksen for større komponentantal 
(risikoen nærmer sig O). Der eksisterer der
for et komponentantal, hvor yderligere stig
ning i komponentantallet kun medfører 
små ændringer i risikoen. Dette kompo
nentantal betegnes det nødvendige kompo
nentantal. 

Undersøgelserne viser, at det nødvendige 
komponentantal i de fleste tilfælde ligger 
mellem 20 og 30 kloner for beskyttelse mod 
uacceptable abiotiske skader, og 30-40 klo
ner for beskyttelse mod biotiske skader. 
Det må påpeges, at anvendelse af de nævnte 
fordelinger nødvendiggør visse forenk
lende forudsætninger, som mindsker resul
taternes udsagnskraft. (Huehn 1986, p. 212 
og Hansen 1990, p. 76). Navnlig er behand
lingen af de biotiske faktorer et forenklet 
billede af virkeligheden. Hvor stor værdi 
man kan tillægge beregningerne, er det van
skeligt at vurdere. 
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Foto 2. Den eksisterende viden om risikoen ved klonskovbrug er begrænset. Den mest sikre 
måde at skaffe mere viden er at lave en afprøvning. 
(Foto viser formeringshække, som bruges til stiklingeformering af rødgran). 

3.1.3. Konklusion vedr. komponent-
antallet i klonblandinger 

Hovedkonklusionen på vurderingen af 
risikoen ved klonskovbrug er, at den 
eksisterende viden er begrænset, og at 
den mest sikre måde at skaffe sig oplys
ning om risikoen, samt det nødvendige 
komponentantal, er at iværksætte en 
afprøvning i de arter, hvor klonskov
brug kan tænkes at få stor udbredelse. 
De andre metoder at vurdere risikoen 
på er mere at opfatte som et supple
ment til afprøvningerne. 
Ved afprøvningerne bør man afprøve 
forskellige størrelser af klonblandin
ger - også monoklonkulturer bør af
prøves. Hvis ikke vi afprøver bevoks
ninger med begrænsede komponent-
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antal får vi aldrig grundlag for andet 
end spekulationer om den faktiske ri
siko. (Lindgren 1990, p. 33). 
Klonskovbrug (klonblandinger og mo
noklonkulturer) har - endnu - ikke 
fået den store udbredelse som systemet 
tidligere blev spået, hvilket skyldes 
problemer med ældeise af formerings
materialet. En anden form for klon
skovbrug, nemlig bulk formering af 
full-sib familier (opformering af af
kom efter kontrollerede krydsninger), 
synes for øjeblikket at være den mest 
aktuelle form for klonskovbrug. Risi
koen synes at være lille, da den geneti
ske variation - selv indenfor een full
sib-familie - er betydelig (se afsnit 3.2). 
Metoden indebærer derfor ikke mu-



ligheder for den samme indsnævring 
af den genetiske variation, som klon
blandinger/monoklonkulturer. 

3.2. Størrelsen af nødvendig gene
tisk variation i frøplantager og 
frøplantageafkom 

Anvendelse af frøplantageafkom og 
anvendelse af full-sib eller half-sib fa
milier beskyldes ofte for at indsnævre 
den genetiske variation, hvilket medfø
rer risiko for manglende tilpasnings
evne i afkommet. Det er en udbredt op
fattelse, at mange kloner bør benyttes i 
frøplantagen for at sikre en stor gene
tisk variation i afkommet og dermed 
en stor tilpasningsevne, se f.eks. Miil
ler (1975) og Gregorius et al. (1979). 
Den genetiske variation er i alminde
lighed stor i frøplantageafkom. Ofte 
vil frøplantageafkommets variation 
være større end variationen i de natur
lige populationer, da frøplantager 
indebærer blanding af kloner fra for
skellige - ofte stærkt geografisk ad
skilte - populationer. 
For kvantitative karakterer ændres va
riansen i afkommet kun begrænset ved 
ændring i klonantallet i frøplantager. 
Et lavt klonantal påvirker den del af 
variansen 16, som beror på klonantallet 
omtrent med en faktor (1-lIn), hvor n 
er klonantallet. (Lindgren 1987, p. 8). 
Hvis n > ca. 4 er påvirkningen lille, 
idet en reduktion med < 25 070 af en 
mindre delkomponent af variansen må 
anses for ubetydelig. 
Ved så lave klonantal er der dog en øget 
risiko for indavlsdepression i afkom
met, hvilket taler for anvendelse af et 
noget højere klonantal. Et "optimalt" 
klonantal i frøplantager antages at ligge 
mellem 10 og 20. (Lindgren 1987, p. 11). 
Der gøres opmærksom på, at ovennævnte 
"optimale" klonantal er givet under forud-

sætning af, at der haves "genetisk informa
tion" om de indgående kloner, opnået gen
nem afkomsforsøg. 
Lindgren (1974 og 1987) anfører, at i tilfælde 
af utestede kloner (starten af forædlingspro
grammet) bør mange kloner indgå i frøplan
tagen. Klonerne (plustræerne) er udvalgt på 
usikker fænotypisk information i uensar
tede bevoksninger under varierende kår. 
Med mange kloner i frøplantagen er det mu
ligt at foretage genetisk tynding (rogueing), 
når resultater fra afkoms forsøg foreligger. 
Det synes fornuftigt at lade frøplantager 
indeholde mellem 50 og 200 forskellige klo
ner i starten af forædlingsprogrammet. 
(Lindgren 1987, p. 4). 

I forbindelse med omtale af frøplan
tage-afkom bør også forædling på full
sib og half-sib niveau omtales. Anven
delse af de bedste full-sib og half-sib 
familier medfører en reduktion af den 
genetiske variation. Anvendelse af een 
(den bedste) full-sib eller half-sib fami
lie medfører en indsnævring af den ge
netiske variation i kvantitative karak
terer med henholdsvis 50 og 25 % i for
hold til udgangsmaterialet. 
Spørgsmålet er herefter om man anser 
dette for en væsentlig indsnævring af 
den genetiske variation. Man må huske 
på, at reduktionen sker af en genetisk 
variation der - som tidligere omtalt -
må anses for at være "rigelig" stor ud 
fra et produktionssynspunkt. Desuden 
anvendes oftest mere end den bedste 
full-sib eller half-sib familie, hvilket 
øger den genetiske variation. Det er 
derfor tvivlsomt, om forædling på 
full-sib og half-sib niveau medfører 
nogen reduktion af den genetiske vari
ation af betydning. 

3.3. Nødvendig genetisk variation i 
forædlingspopulationer 

I afsnit 2.3. i forbindelse med omtale af 
den evolutionære risiko forklares den 
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Foto 3. Det optimale antal af kloner i frøplantager antages at være mellem 10 og 20. 
(Foto fra "Fårefolden", frøplantage for hybridlærk). 
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opdeling i populationer med forskel
lige funktioner, som normalt foretages 
i et forædlingsprogram. Forædlings
populationerne er rygraden i disse 
programmer. I forædlingspopulatio
neme skal ske en optimering af ønsker 
om stor genetisk gevinst og ønsker om 
stor genetisk variation. 
Den "optimale" størrelse af foræd
lingspopulationen er det vanskeligt at 
fastlægge. De fleste forfattere påpeger, 
at det er nødvendigt at opretholde en 
"stor" forædlingspopulation, uden 
dog at give eksakte angivelser, se f.eks. 
Stem (1972), Hood (1985), Namkoong 
(1986) og Kleinschmit (1979). 
Sidstnævnte anfører bl.a., at størrelsen 
af forædlingspopulationen vil af
hænge af træart. Forskellige træarter 
har forskellige genetiske strukturer 
(forskellige kromosom-, loci- og allel
antal), hvilket indvirker på den geneti
ske informations størrelse, og dermed 
på forædlingspopulationens størrelse. 
Det anføres yderligere, at risikoen med 
indsnævret forædlingspopulation 
mindskes når det drejer sig om tilpas
sede populationer i forhold til ikke
adapterede populationer. Men som 
sagt gives konkrete talangivelser af po
pulationsstørrelsen ikke. 
En undersøgelse af forædlingspoPl:lla
tionens størrelse i forskellige skovtræ
forædlingsprogrammer viser, at hyp
pigt er 200 eller flere træer indeholdt i 
forædlingspopulationen i hver genera
tion. (Zobel og Talbert 1984, p. 418). 
Forædlingspopulationen er hyppigt 
opdelt i flere delpopulationer (subpo
pulationer). (Gullberg og Kang 1985, 
p. 5). 
I et forsøg på at besvare spørgsmålet 
om størrelsen af forædlingspopulatio
nen mere præcist er gennemført teore
tiske beregninger af nødvendig popu-

lationsstørrelse, se f.eks. Gregorius et 
al. (1982, pp. 183-190) og Namkoong et 
al. (1980, pp.54-57). 

Beregningerne indebærer beregning af 
sandsynligheden for at miste alleler, der 
kun forekommer i populationen i lave fre
kvenser. Ud fra sådanne undersøgelser kan 
man danne sig et indtryk af, hvilken Størrel
sesorden forædlingspopulationen skal 
have. Da man kun har sparsom informa
tion om populationens genotypiske struk
tur, er det nødvendigt at basere beregnin
gerne på nogle simplificerende forudsæt
ninger om den genotypiske struktur og hyp
pigheden af de sjældne alleler i populatio
nen. 

Beregningerne bygger på nogle stærkt 
simplificerede forudsætninger angå
ende den genotypiske struktur, således 
at konklusioner ud fra beregningerne 
må tages med et vist forbehold. Det sy
nes dog som om, at en forædlingspo
pulation af størrelsesordenen "nogle 
hundreder" vil være et godt bud på et 
"optimalt" komponentantal, hvor 
sandsynligheden for tab af alleler i de 
fleste tilfælde er begrænset. 

4. Konklusion 

Den tilgængelige viden ang. risikoen 
ved indsnævret genetisk variation er 
ikke tilstrækkelig til at foretage egent
lige konklusioner. Det er nødvendigt at 
etablere forsøg med forskellige former 
for genetisk indsnævret materiale for 
at få et bedre overblik over risikoen. 
Det er af stor betydning, når man be
handler risikoen ved indsnævret gene
tisk variation, at man skelner mellem 
forskellige forædlingsmæssige situati
oner; der er forskel på den nødvendige 
genetiske variation i en forædlingspo
pulation og i en almindelig bevoks
ning, der tjener produktionsformål. 
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Det er derfor ikke muligt - som det 
f.eks. er forsøgt i figur 1 - at give præ
cise og universale angivelser af den 
nødvendige genetiske variation. 
Nogle forsøg på konklusioner skal 
gives i det følgende. 
For det første synes den genetiske vari
ation i de naturlige populationer at 
være unødvendig stor set ud fra forhol
dene i den enkelte produktionsbevoks
ning. Det er sandsynligt, at den store 
genetiske variation i de naturlige popu
lationer for en stor dels vedkommende 
opretholdes for at sikre den evolutio
nære udvikling. Populationen skal 
sikre sin beståen under fremtidens 
ukendte og varierende forhold. 
Derimod er den enkelte produktions-

bevoksning fastlagt i tid og rum, og det 
er tvivlsomt om det er nødvendigt med 
den fulde genetiske variation for at 
sikre tilpasningsevnen, samt sikre mod 
uacceptable skader. 
Der bør også huskes på, at genetisk vari
ation ikke er noget "universalbeskyttel
sesmiddel". F.eks. synes en lang række 
biotiske skadevoldere at gå til angreb gan
ske upåvirket af den genetiske variation. 
Det synes derfor nærliggende at kon
kludere, at det er muligt at indsnævre 
den genetiske variation i produktions
bevoksningerne i forhold til de natur
lige populationer uden at risikoen for
øges. Det store spørgsmål er herefter 
"hvor meget", og dette spørgsmål er 
vanskeligt at besvare. 

Foto 4. Det konkluderes, at det er muligt at indsnævre den genetiske variation i produktionsbe
voksninger i forhold til de naturlige bevoksninger uden at dette medfører øget risiko for sund
hed og stabilitet. Afkom fra frøplantager indeholder stort set samme genetiske variation som 
naturlige populationer og indebærer derfor ikke øget risiko. 
(Foto viser en frøplantage i douglasgran). 
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Frøplantageafkom indeholder en gene
tisk variation af samme størrelse som 
de naturlige populationer, praktisk ta
get uafbængigt af individantallet i frø
plantagen. Anvendelse af frøplantage
afkom indebærer derfor ikke nogen 
øget risiko. Anvendelse af frøplantage
afkom i form af full-sib eller half-sib fa
milier medfører en reduktion i den ge
netiske variation, men det er et spørgs
mål, om denne reduktion ikke er så be
grænset, at den er uden betydning. 
M.h.t. klonskovbrug synes de risikobe
tragtninger og angivelser af nødvendige 
klonantal, som gives af forskellige for
fattere at ligge væsentligt under de 
klonantal man opererer med i tysk og 
svensk klonskovbrug, men over de 
klonantal som finder anvendelse i ja
pansk cryptomeria-klonskovbrug. 
I forædlings populationer synes - jvf. 
omtalen i afsnit 3.3. - en forædlingspo
pulation af størrelsesordenen "nogle 
hundreder" at begrænse risikoen for 
tab af betydningsfuld genetisk infor
mation. 
Den endelige beslutning om størrelsen 
af den genetiske variation bygger ikke 
alene på en betragtning over risikoen, 
men er en optimering af risiko, økono
miske og miljømæssige forhold. Dette 
påpeges bl.a. af Kleinschmit (1979, 
p.62). 
Det er dog fornuftigt at danne sig at så 
klart overblik over risikoen som muligt. 
Herefter kan beslutningstagerne (di
striktsbestyrere og beslutningstagere i 
de centrale styrelser) vurdere og tage de 
endelige beslutninger. 

I Cryptomeria japonica (D. Don). 
2 Dansk: Hønsebenstræ. 
3 Dansk: Solcypres. 
4 Ud fra Toda (1974) synes det som om, at 

der er tale om en enkelt klon, men det 
fremgår ikke klart. 

5 Cryptomeria needle blight disease. 
6 Spindemide. 
7 "Rindenbrand der Pappel" eller "Rin

dentod der Pappel". (Butin 1983, pp. 
82-83). 

8 Der skelnes mellem forskellige effekter i 
blandinger, som hæmmer skadevolderens 
udvikling. Af pladshensyn må en be
skrivelse af disse effekter udelades her. 
Der henvises til f.eks. Burdon (1978) eller 
Burdon (1987). 

9 Hylobius abietis L. 
IO Lymantria monacha L. 
II Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 
12 ArmilIaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer. 
13 Base populations eller gene conservation 

populati ons. 
14 Breeding populations. 
15 Production populations. 
16 Den samlede varians kan opdeles i en ge

netisk varianskomponent og en miljø
komponent. Kun den genetiske varians
komponent berøres · af ændringer i klon
antallet. 
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6. Ordforklaring 

A biotisk skade: Fremkaldt af ydre forhold, 
fx . frost, tørke. 

Allel: Den ene af et par gener (i diploide or
ganismer), som er placeret i samme locus 
på homologe kromosomer, og som kon
trollerer den samme karakter. 

Biotisk skade: Fremkaldt af levende orga
nismer, fx. insekter, svampe. 

Bulkformering: Masseformering ved stik
linger af fx. frøplantepartier eller klon
blandinger, hvor den enkelte stiklings op
rindelse er ukendt. 

Diploid: Organisme som har modtaget ge
ner fra begge forældre ved kønnet forme
ring. 

Diversitet: Forskelligartethed. 
Evolution: Planternes udvikling til mere 

specialiserede organismer. 
Full-sib familie: Gruppe af planter der har 

fælles mor og far (dvs. helsøskende). 
Fysiologi: Læren om planternes livsfunkti

oner. 
Gen: Arveligt anlæg. 
Genotype: Summen af et træs arvelige an

læg, hvor ikke nødvendigvis alle anlæg 
kommer til udtryk. Ses i sammenhæng 
med fænotype, som er træets faktiske 
fremtoning. 
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Half-sib familie: Gruppe af planter som 
har een af forældrene fælles (hyppigst 
moderen). 

Homozygot: Et individ hvis kromosomer 
bærer identiske gener på et givet allel. 
Modsat heterozygoter, hvor generne er 
forskellige. 

Imago: Voksenstadiet. 
Indavlsdepression: Den reduktion i vækst

kraft som ofte følger med indavl. Skyldes 
ophobning af ødelæggende, recessive ge
ner i den homozygotiske tilstand. 

Klon: Alle planter, rameter, reproduceret 
asexuelt (fx. vegetativt) fra samme "mo
derplante", ortet. Betegnelsen klon dæk
ker både ortet, rameter samt rameter i ef
terfølgende formeringscykler. Alle indi
vider inden for klonen har fuldstændig 
samme genotype - dvs. de er identiske i 
arvelige anlæg. 

Kromosom: Trådlignende strukturer 
hvorpå generne er placeret. Homologe k. 
optræder i par, hvor de to dele er modta
get fra hver af de to forældre. 

Kvantitativ karakter: Karakter som styres 
afmange gener, fx. højde eller vedmasse. 

Locus: Egl. sted - den fysiske placering af 
generne. 

Monoklonkultur: Kultur eller bevoksning 
som kun indeholder een klon. Alle indi
viderne i bevoksningen har således 
samme genotype. 

Morfologi: Læren om planternes udse
ende. 

Ramet: Se klon. 
Resistens: Modstandsdygtighed over for fx. 

sygdomme. 
Specifik: Speciel eller karakteristisk. 



Salt stresser rødgran på 
mange måder 
Kort meddelelse fra Forskningscentret nr. 76 

Af cand. scient LARS BO PEDERSEN. Forskningscentret for Skov & Landskab, 
afdelingen for Skovsundhed og Skovøkosystemer 

Almen svækkelse, rødfarvning og hen
døen af rødgran er de sidste par år ble
vet et stort problem for det danske 
skovbrug. Navnlig i Vestjylland fældes 
fortsat døde eller døende træer. 
Det var i Vestjylland at rødgranerne 
blev ramt først, og det er stadigt her til
standen er værst. Det er især vest
vendte bevoksningsrande det er gået ud 
over, men røde rødgraner ses også inde 
i veletablerede bevoksninger. Her er 
det overvejende de højeste og mest 
vækstkraftige træer, der er ramt. Ska
dernes omfang er værst i øst- og syd
europæiske provenienser (Ravensbæk 
1991). 
Der er fremsat en række forklaringer 
på fænomenet, men skadernes årsag er 
endnu ikke præcist klarlagt. Der har 
dog efterhånden tegnet sig et billede: 
Skaderne skyldes ikke en enkelt faktor, 
men et samspil af flere, som hver for sig 
påvirker fænomenets intensitet og 
tidspunkt for frembrud. Alle faktorer 
behøver nødvendigvis ikke at være til
stede i forbindelse med rødfarvningen. 

1. Klimatiske forhold 

Rødgran er ikke naturligt hjemmehø
rende under danske himmelstrøg, hvor 
klimaet er oceanisk med kølige somre 

og milde vintre. Rødgranen hører fak
tisk til i et mere kontinentalt klima med 
varmere somre og kolde vintre (Møller 
1965). 
Henriksen (1988) anfører, at udbredel
sen også er begrænset afvandforsynin
gen. Der eksisterer imidlertid ikke de
ciderede mindste-værdier for nedbø
ren. Vandtilgangen er nemlig afhæn
gig af bl.a. temperaturen og jordens 
vandkapacitet, men det understreges 
at enkelte tørkeår kan være begræn
sende for udbredelsen. 
En teori grunder sig på at rødgranen i 
de 3 meget milde vintre i 1987/88, 
1988/89 og 1989/90 ikke har været i 
stand til at sænke sit stofskifte til
strækkeligt. I vinterperioden har træ
ernes fotosyntese ikke kunnet levere til
strækkeligt med energi til at oprethol
de det unormalt høje stofskifte. Konse
kvensen blev, at træerne tappede af de 
lagrede energireserver (Larsen 1991, 
Koch et al 1991, Larsen et al 1991). 
Da vækstsæsonen 1989/90 bød på 
stærk tørke, opstod der imidlertid van
skeligheder. Der var tilsyneladende 
ikke energi nok til rådighed til opbyg
ning af en fuldt funktionsdygtig nåle
årgang. Det beskyttende vokslag på 
trætoppens meget eksponerede nåle 
formodes at have taget skade. 
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Er dette sandt, er nålene således blevet 
ekstra udsatte for udtørring, saltsvid
ninger og påvirkninger fra luftbårne 
stoffer såsom det udtørrende ammo
niak-kvælstof samt svovl- og kvæl
stoffilter og måske ozon. Mulighe
derne for en forøget fordampning 
(transpiration) fra nålene kan af 
samme årsag ikke udelukkes. 

2. Mangel på kalium? 

Træerne mangler tilsyneladende ka
lium. Det hævder bl.a. Ravnsbæk og 
Smith (1991). Måske er calcium også et 
mangelstof på de udpinte vestjyske 
jorde. I Sverige er der registreret stor 
nedgang i jordens umiddelbare plante
tilgængelige mængder af calcium og 
kalium (Falkengren-Grerup & Tyler 
1991). 
Den øgede udvaskning af disse stoffer 
kædes direkte sammen med øget af
sætning af ammonium-kvælstof og 
svovl- samt kvælstof-ilter. 
Kalium er et vigtigt stof, når træerne 
skal regulere deres vandhusholdning. 
Natrium har formodentlig også betyd
ning, men dette stofs nøjagtige rolle er 
- så vidt forfatteren bekendt - ikke 
klarlagt. Stofferne anvendes, når plan
terne åbner og lukker deres spalteåb
ninger. Forstyrres balancen imellem 
disse to stoffer, er det sandsynligt at 
planten ikke længere er i stand til at 
kontrollere vandhusholdningen. 
Store nedslag af havsalt kombineret 
med et lavt kaliumindhold i nålenes 
planteceller kan have ændret forholdet 
mellem kalium og natrium så meget, at 
nålene simpelthen har lidt tørkedøden. 
Hvis det beskyttende vokslag har lidt 
skade eller har været mangelfuldt ud
viklet, har dette efter alt at dømme kun 
fremskyndet vandtabet yderligere. 
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Om dette er noget af forklaringen på 
rødfarvningen afhænger bl.a. af natri
ums nøjagtige rolle i reguleringen af 
spalteåbningerne, om det tørafsatte 
salt i realiteten har trængt ind i plante
cellerne, og om kaliumindholdet i nå
lene rent faktisk har været lavt. 
Indtrængning af havsalt i nålenes 
planteceller er i denne henseende ikke 
påvist, men natrium regnes for at være 
et af de stoffer, der lettest optages gen
nem nålene. 
Et mindsket kaliumindhold er ikke be
kræftet nogetsteds. Kalium optages i 
stor mængde under opbygningen af 
nye nåleårgange. Kalium er desuden 
meget let opløseligt i vand, og derfor 
udvaskes overfladisk bundet kalium i 
nålene meget let af nedbøren. 
Nålefaldets kaliumindhold i en under
søgt rødgran- og tre undersøgte sitka
granbevoksninger har fra april 1988 til 
maj 1991 ikke vist andre udsving i kali
ummængden, end hvad der kan for
ventes ud fra almindelige sæsonsving
ninger og udvaskning fra nedbøren (fi
gur 1). 
Der kan derimod konstateres et mar
kant fald i forholdet mellem kalium og 
natrium hos rødgran i sensommeren 
1988 (figur 1) - et fald, der er sammen
faldende med betydelige tilførsler af 
havsalt. 
Forholdet K/Na vedbliver at holde sig 
på et meget lavt niveau, tilsyneladende 
på grund af fortsatte store og hyppige 
tilførsler af havsalt i løbet af de sidste 
to år Uanuar-februar 1989, august og 
oktober 1989, januar-februar-marts 
1990 samt september og oktober 1990). 
Det laveste forhold nås i foråret 1990, 
hvor afsætningen af havsalt, både som 
nedslag af saltpartikler og opløst i ned
børen, er størst (knapt 5 g/ m 2

). 

Samme tendens i forholdet mellem ka-
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lium og natrium ses ikke i nogen af de 
undersøgte sitkagranbevoksninger. 
Ganske vist falder forholdet i disse be
voksninger i sensommeren 1988, men 
det holder sig på et højere niveau i for
hold til rødgranens nåle. 

Kurveforløbet hos sitkagranen er imid
lertid betydeligt mere uroligt. Årsagen 
kunne være, at havsaltet ikke i nævne
værdigt omfang har trængt ind i denne 
træarts nåle, men kun har lagt sig uden 
på det kraftige vokslag i sitkagranens 
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nåle. De markante svingninger i for
holdet mellem kalium og natrium kan 
derfor skyldes skiftende afsætninger 
af havsalt og afvaskning via nedbøren. 

3. To yderligere stressfaktorer 

Der eksisterer to forhold, som i væsent
ligt omfang har stresset i det mindste de 
vestjyske rødgraner ganske betydeligt: 
(1) Der har fundet et usædvanligt stort 

nålefald sted i 1989/ 1990 
(2) J ordvæskens kemiske indhold har 

ændret sig ganske ekstremt fra sep
tember 1988 til vinteren 1990/ 1991. 

Dette er nogle af de foreløbige resulta
ter af Forskningscentrets udvidede 
økologiske undersøgelser på Lindet, 
Ulborg og Esrum Statsskovdistrikter. 

3.1. Det store nåletab i 1989/1990 
Den anden milde vinter i træk uden be
tydende frostperioder har bevirket en 
voldsom opformering af sitkalus. Ud
over at gå på sitkagran i det meste af 
landet, angreb sitkalusen i forskelligt 
omfang også rødgran. 
Normalt finder det største nålefald 
sted i sommerperioden, som følge af 
en mindre plantetilgængelig vand
mængde i jorden. Den usædvanligt 
tørre forsommer og sommer i 1989 har 
formodentlig sammen med angreb af 
sitkalus forøget nålefaldet ganske be
tydeligt (figur 2). 
Sitkalusens angreb var skyld i en eks
trem forøgelse af nålefaldet i alle un
dersøgte sitkagranbevoksninger. På 
forsøgsparceUen med sitkagran på 

Foto J. De vestjyske rødgraner er stresset ganske betydeligt, deJs gennem et usædvanlig stort 
nålefald i 1989/90, dels gennem at jordvæskens kemiske indhold har ændret sig ganske eks
tremt fra 1988 til 1990/ 91. 
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Figur 2. Nålefaldet hos ensaldrende (26 år) rødgran og sitkagran på Lindet Statsskovdistrikt. 
(tørstof). 

Lindet distrikt steg nålefaldet 2,5 
gange fra 240 g/m 2 i vækstsæsonen 
1988/89 til 620 g/m 2 i vækstsæsonen 
1989/90 (begge tal på tørvægtsbasis). 
Alene i juni og juli 1989 blev der tabt 
300 g/m 2

• 

Nålefaldet på forsøgsparcellen med 
rødgran på Lindet distrikt er imidlertid 
ligeså ekstremt stort, det er blot fordelt 
over det meste af vækstsæsonen. I 

1988/89 var nålefaldet på 220 g/m 2. l 
1989/90 steg det til 550 g/m 2, altså lige
ledes en forøgelse på 2,5 gange. 
Tabet af næringsstoffer via nålefaldet 
er selvfølgelig forøget tilsvarende. 
Kvælstoftabet eksempelvis, blev via 
nålefaldet øget fra 3,3 g/m 2 i 
1988/1989 til 8,1 g/m 2 i 1989/90, mens 
tabet af calcium i tilsvarende perioder 
forøgedes fra ca. 1,2 g/m 2 til 3,0 g/ m 2

• 
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Tabet af kalium er forholdsmæssigt set 
øget mest, nemlig fra ca. 0,4 g/m 2 i 
1988/89 til 1,4 g/m 2 i 1989/90. 
Det store nålefald har muligvis også 
indvirket på træernes fotosyntese. 
Denne har, efter alt at dømme, været 
begrænset hen imod slutningen af 
vækstsæsonen 1989/90 og ihvertfald 
stærkt nedsat i den efterfølgende 
vækstsæson. 
Sitkalusen ernærer sig ikke af nåle, der 
er lys stillet. Derfor er det ofte ældre og 
stofeksporterende nåle der angribes. 
Har sitkalusen spillet en rolle for nåle
tabet hos den rødgran bevoksning, kan 
dette yderligere have forværret stress
situationen, navnlig for de stofimpor
terende nåle. 
Mange nåles overflader har været 
dækket af algebelægninger. Formo
dentlig er årsagen hertil i al væsentlig
hed de store afsætninger af kvælstof. 
Belægningerne har i lighed med det 
øgede nåletab ikke ligefrem gavnet 
træernes fotosyntese. 
Det store nålefald kan på den ene side 
betragtes som en følge af træernes dår
lige sundhedstilstand. Det er nærlig
gende at opfatte det øgede nålefald 
som et værn mod et "livstruende" 
vandtab (Holstener-Jørgensen 1991). 
Det er vanskeligt at påvise en direkte 
sammenhæng imellem det store nåle
fald og forekomsten af røde rødgraner, 
men det er besnærende at vurdere dette 
ekstremt store nålefald som et forsta
die eller snarere som en mild udløber af 
fænomenet røde rødgraner. 
På den anden side må det også være en 
følge af det store nålefald, at rødgra
nerne var dår ligt rustet ved indgangen 
til vækstsæsonen 1990/1991. Rødfarv
ning af rødgran på forsøgsparcellen på 
Lindet distrikt blev første gang erkendt 
i efteråret 1989, men først i foråret 1990 
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vurderes misfarvningen at have tiltaget 
tydeligt. I det sene efterår 1991 er der 
ingen træer i bevoksningen som frem
træder rødfarvede. 
De sidste nye resultater fra stofbudget
undersøgelserne på Esrum, Ulborg og 
Lindet Statsskovdistrikter viser, at der 
i sitkagranbevoksningerne enten ikke 
er sket et optag af Na i trækronerne, el
ler også har det været lille. 
I modsætning hertil står rødgranbe
voksningen på Lindet distrikt, hvor 
optagelsen af Na formodentlig har væ
ret over 4 kg/ha pr. år. Samtidigt er der 
i denne bevoksning konstateret et 
kvælstofindhold i nålefaldet, der er 
20 070 større end i naboparcellen med 
sitkagran og mere end 50 % større end 
i sitkagran-bevoksningerne på Esrum 
og Ulborg distrikter. 
Forsøgsparcellerne på Lindet er i høj 
grad kvælstofbelastet fra mange hus
dyrbrug i nærregionen. Det er for tid
ligt at sige noget om forbindelsen imel
lem det høje kvælstofindhold i nålene 
med eventuelle saltskader og stor 
kvælstofbelastning, men sammenfal
det er bemær kelsesværdigt. 

3.2. Ekstrem jordvæskekemi 
En afstemt jordvæskekemi er overor
dentlig vigtig, netop fordi træerne op
tager de nødvendige næringsstoffer fra 
vandet i jorden. 
Jordvæskekemien på de magre jorde i 
Vestjylland har ændret sig markant i 
løbet af 1988 og 1991. Det viser alle 
hidtidige undersøgelser på Forsknings
centrets forsøgsparceller over cirkula
tionen af næringsstoffer i skovøkosy
stemer. Ændringerne skyldes de 
mange store tilførsler af havsalt med 
storme i kombination med en meget 
lille nedsivende vandmængde (Peder
sen 1992). 



Den lille nedsivning skyldes en afvi
gende nedbørsfordeling (1988-1991) 
med stor nedbør i perioder, hvor for
dampningen har ført det meste vand 
tilbage til atmosfæren. Det spiller des
uden en stor rolle at fordampningen og 
træernes transpiration i vinterhalvåret 
har været unormalt høj. 
Ændringerne i jordvæskens kemi kan 
deles op i direkte og indirekte ændrin
ger. 

De direkte ændringer 
udgøres af en opbygning af ekstremt 
høje saltkoncentrationer i jordvæsken. 
De høje saltkoncentrationer har ikke 

været forbigående (figur 3), men har 
holdt sig højt i henved tre år. 
De højeste saltkoncentrationer nås i 
foråret og tidligt efterår 1990. De sva
rer til omtrent 50 mg salt pr. kg jord på 
forsøgsparcellen med rødgran på Lin
det distrikt. Sådanne mængder er 
meget tæt på de 60 mg som Dragsted 
(1979) angiver som givende tydelige 
forandringer i nåletilstanden hos rød
gran. 
Endnu højere saltmængder er fundet 
på sitkagranparcellerne på såvel Lin
det som Ulborg distrikt - og nok så be
mærkelsesværdigt er saltkoncentratio
nerne på den nordsjællandske Esrum 

Figur 3. Middelstofkoncentrationer i jordvæske under rødgran på Lindet Statsskovdistrikt. 
(pH-reaktionstal, Al =aluminium, Na = Natrium og Cl= Klorid). Den stiplede linie angiver at 
jorden har været for tør til at udtrække jordvæske. 
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lokalitet lige så høje som på Lindet i 
Sønderjylland. Stofkoncentrationen 
varierer imidlertid ganske meget in
denfor alle forsøgsparcellerne. På rød
granparcellen på Lindet distrikt svarer 
den højeste koncentration i jord
væsken til ca. 100 mg salt pr. kg jord og 
overstiger herved den førnævnte ska
detærskel. 
Et forøget indhold af natrium i nålenes 
planteceller behøver derfor ikke at 
stamme fra salt afsat direkte på nåle
nes overflade. Det kan også stamme fra 
en forøget optagelse fra det sted, hvor 
træerne normalt optager næringsstof
fer fra, nemlig jordvæsken. 
Når natrium er tilstede i mindre mæng
der i jordvæsken, har træerne let ved at 
undgå at optage natrium. Stiger 
mængden af natrium i jordvæsken, 
ødelægges denne mekanisme (Salis
bury & Ross 1978). 
I træet transporteres natrium fra rød
derne til der, hvor transpirationen er 
størst, nemlig til de yngre nåle øverst i 
træet. Her vil mængden af natrium op
koncentreres yderligere på grund af 
transpirationen. 
De store saltmængder i de magre vest
jyske jorde er en væsentlig stress-fak
tor. Det er navnlig klorid, der i disse 
mængder regnes for at være giftig 
(Bernstein 1961). Klorid må sammen 
med natrium være medansvarlig for en 
forringet vandoptagelse (såkaldt os
motisk stress). 

De indirekte ændringer 
består væsentligst af en øget frigivelse 
af aluminium fra jordens mineraler til 
jordvæsken. Som vi har set, har na
trium været tilstede i meget høje kon
centrationer i jordvæsken. Når vand
indholdet i jorden er lille og nedsivnin
gen ringe, vil natrium ombyttes med 
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noget af den aluminium, der sidder på 
mineraloverfladerne (Pedersen 1992). 
Frit aluminium skader finrødderne og 
nedsætter optagelsen af calcium (og 
andre næringsstoffer). Godbold (1991) 
angiver at aluminium-koncentrationer 
i jordvæsken mellem 10 og 20 mg/l helt 
hæmmer røddernes vækst hos kim
planter. 
Koncentrationen af aluminium i jord
væsken, bl.a. på forsøgsparcellen med 
rødgran på Lindet distrikt, har nået en 
alarmerende størrelse på op til 21 
mg/l. Samtidigt er forholdet imellem 
calcium og aluminium faldet til under 
0.2. Det er langt under de 1.0 der an
gives for at være tærsklen for normal 
vækst hos rødgran (Rost-Siebert 
1983). 
Aluminium reagerer surt. Dette er år
sagen til at pH er faldet drastisk i jord
væsken på de jyske forsøgsparceller 
(Figur 3). På Lindet og Ulborg har de 
lavest registrerede enkeltmålinger væ
ret nede på henholdsvis 3.1 og 3.8, 
godtnok på parceller med sitkagran. 
På parcellen med rødgran på Lindet di
strikt ligger den lavest registrerede en
keltmåling på 4.0. 
Natrium og klorid transporteres sam
men i gennemdryppet fra træernes 
kroner. Dette kan ikke undre, da begge 
stoffer stammer fra havsalt opløst i 
nedbøren og tørafsat på træernes nåle. 
Det kan konstateres, at forholdet imel
lem disse to stoffer er identisk med for
holdet i havvand. 
I jordvæsken er forholdet imidlertid 
mindsket markant på grund af ombyt
ningen imellem natrium og alumi
nium. Dette betyder, at over 50 070 af 
den aluminium der udvaskes, i virke
ligheden trækkes ud sammen med klo
rid. 
Det observerede fald i pH og den øgede 



mængde af aluminium i jordvæsken 
har således sin forklaring i de store og 
hyppige saltnedslag, kombineret med 
en stærkt reduceret nedsivende vand
mængde. Det vil sige, at den store 
mængde tilførte havsalt i virkelighe
den har bevirket et surstød af flere års 
varighed. Syren består i al væsentlig
hed af den surt reagerende aluminium 
og af saltsyre. 
Som stressfaktor er det vigtigt at med
regne det forhold, at høje koncentrati
oner af salt i jordvæsken i høj grad 
hæmmer optagelsen af kalium. Opta
gelsen af kalium vanskeliggøres des
uden af de meget lave koncentrationer 
af calcium, som netop findes i jordvæ
sken i store dele af Vest- og Søndrjyl
land. 
Muligvis hæmmes også fosfor- og 

kvælstofoptagelsen stærkt ved høje 
saltkoncentrationer (Strogonov 1962), 
så på denne front er rødgranen måske 
også blevet stresset. 

A lt i alt må det skønnes, at rødgranens 
forringede sundhedstilstand hovedsa
geligt skyldes tørkestress i bredeste for
stand. 
Tørkestresset kan opdeles i mindst 3 
punkter, nemlig (1) en nedsat evne til at 
regulere spalteåbningerne, (2) decide
ret tørke og (3) meget salt i jordvæsken, 
såvel som saltsvidninger på nålene. 
Meget højt indhold af aluminium i 
jordvæsken og eventuelt hæmmet op
tagelse af visse næringsstoffer har for
værret stresssituationen yderligere og 
betyder ihvertfald en reduktion i til
væksten. 

Foto 2. Rødgranens forringede sundhedstilstand skyldes formentlig tørkestress i bredeste for
stand. Tørkestresset kan opdeles i 3 punkter: l) en nedsat evne til at regulere spalteåbningerne, 
2) decideret tørke, og 3) meget salt i jordvæsken samt saltsvidninger på nålene. 
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4. Vækst kraftige træer og 
bevoksningsrande 

Gunnersen (1989) har blandt andre be
skrevet stof tilførslen til bevoksnings
rande som mange gange større i for
hold til inde i bevoksninger. En sådan 
forskel er der også imellem høje træer 
i forhold tillave træer. 
Forskellene er især store, når det gæl
der nedslag af havsalt, men også for
skelle i vindens udtørrende effekt er 
stor. Derfor har de mest ekstreme for
hold netop været i bevoksningsrande 
og for de store og opragende træer. 
Disse træer har det største stofskifte og 
dermed også behov for det største 
vandforbrug. Derfor er netop disse 
træer mest udsatte for tørkestress. 

5. Konklusion og afslutning 

Luftforureningen er en allesteds nær
værende stress-faktor. De sidste års 
ændringer i temperatur og nedbør er 
formodentlig den grundlæggende bag
grund for fremkomsten af røde rødgra
ner. 
Saltsvidning, saltets indvirken på spal
teåbningerne og osmotisk stress, må 
imidlertid betragtes som de stressfak
torer, der i høj grad har accellereret og 
intensiveret fænomenet. Disse forhold 
har antagelig været af afgørende be
tydning for fænomenets lokalisering 
især på de magre jorde i Vest- og Søn
derjylland. Fællesnævneren for de fle
ste af disse forhold er tørkestress. Der
for må vindens betydning i denne sam
menhæng ikke undervurderes. Man 
kan sige, at saltet har været en udlø
sende og fremskyndende faktor. 

5.1. Hvad kan skovbruget gøre? 
Rødgranens trivselsforhold i Dan
mark synes at være forringet i fremti-
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den. Dette skyldes navnlig at nedbøren 
i vækstsæsonen er mindsket i løbet af 
de sidste 30 år, sammenholdt med at 
saltstorme/saltnedslag er blevet hyppi
gere, især om foråret. 
Værst ser det ud for syd- og østeuropæ
iske provenienser. 
Truslen gælder især i Vestjylland, hvor 
saltpåvirkningerne er størst. 
Skal der plantes gran, er det nok værd 
at overveje en større andel af f.eks. sit
kagran, der er mere modstandsdygtig 
overfor salt. Desuden bør det nok til
stræbes at plante løvtræ, specielt i 
skovbryn og i meget udsatte bevoks
ningsrande. 

5.2. Hvad kan skovforskningen gøre? 
Forholdene, der er diskuteret her, tager 
udgangspunkt i Forskningscentrets 
økologiske undersøgelser i forskellige 
træartsforsøg rundt omkring i landet. 
I et land, der i den grad er præget af ha
vets nærhed, bør det overvejes at 
iværksætte et dybdegående salt-pro
jekt. Dette bør blotlægge de helt 
grundlæggende virkninger af salt ned
slag på vore skove. Projektet bør også 
belyse (1) jordbundsforholdenes be
tydning, (2) de mangesidede og kom
plicerede planteernæringsmæssige føl
geeffekter, og (3) om det er muligt at 
kompensationsgødske sig væk fra 
nogle af følgeproblemerne. 
De ændrede klimatiske vækstbetingel
ser og de hyppigere saltstorme i de sid
ste 15 år, samt aktuelt de røde rødgra
ner viser behovet for sådanne under
søgelser. 
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