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Eifaringer fra to forsøgslokaliteter efter 
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Indledning 

Douglas (Pseudotsuga menziesii Mirb. 
Franco) vokser naturligt i det vestlige 
Nordamerika. Dens udbredelse strækker 
sig fra British Columbia i nord til Mex
ico i syd. 
Der er stor variation i hvorledes de for
skellige herkomster klarer sig i Dan
mark. Et korrekt frøkildevalg er derfor 
afgørende for et godt resultat. 
De mest velegnede er provenienser syd
og sydvest for Olympic Mountains på 
den Olympiske halvø - eller fra nærme
re specificerede områder på vestsiden af 
Cascade bjergene i Washington og Bri
tish Columbia (Larsen 1983, Larsen & 
Kromann 1983). 
De første indførsler til Danmark går til
bage til midten af 1800 tallet. Der er 
siden importeret frø af meget forskellige 
oprindelser (Bamer 1954), og de 
nuværende bevoksninger i Danmark har 
derfor forskellig genetisk baggrund. 
Der er gennem tiderne kåret en række 

bevoksninger, som anses for at være 
velegnede til dyrkning under danske for
hold. I dag eksisterer 21 kårede bevoks
ninger (Plantedirektoratet 1995). 
Forædling af douglasgran blev påbe
gyndt i 1950' erne under indtryk af 
artens store genetiske variation i vigtige 
egenskaber (Bamer 1958). Resultatet af 
dette arbejde er tre frøplantager anlagt i 
1960'eme (FP21O, FP228, FP229), og 
en anlagt først i 1980' erne (FP232). Den 
sidstnævnte er anlagt i Sydfrankrig som 
led i et dansk-fransk samarbejde. 
Tabel l viser den relative betydning af 
forskellige frøkilder i Planteavlsstatio
nens samlede salg af douglasgranfrø 
over en 15- årig periode. Kategorien 
"Afkom efter F58" dækker over fire 
kårede bevoksninger på Langesø skov
distrikt (F421, F424, F617 og F618, 
hvor F617 dog kun delvis er afkom efter 
den gamle F58- kåring (Plantedirektora
tet 1995». 
Tabellen viser en tydelig tendens, idet 
Planteavlsstationens frøsalg i stigende 
omfang dækkes af afkom fra frøplanta
ger. Den nyeste frøplantage (FP232) er 
først begyndt frøsætning sidst i perio
den, og i fremtiden vil den sandsynligvis 





Frøkilde 1980-85 1986-90 1991-1994 

Importeret 80% 84% 0% 
Afkom F58 9% 10% 9% 
FP210 8% 3% 7% 
FP2281229 3% 0% 41% 
FP232 0% 3% 31% 
Andre 0% 1% 11% 

Kilde: Statsskovenes planteavlsstation (upubl). Afkom F58 er summen af F421, 
F424, F617 og F618. Import dækker kun frø importeret direkte fra Washington, USA 
(primært Matlock provenienser). Frø fra den dansk-franske frøplantage er opført 
under FP232. 

Tabel l. Forskelligefrøkilders relative betydning i Statsskovenes Planteavlsstations salg 
af douglasfrø 1980-1995. 

blive den mest fremtrædende frøkilde 
(if. også diskussionen sidst i denne arti
kel). 
Import er overvejende fra Washington 
(især Matlock seedzone 030-10). Ande
len af importeret frø har været faldende 
i forbindelse med at frøplantageme er 
blevet produktive samt generelt gode 
frøår i de danske frøkilder i øvrigt. 
For at undersøge afkommet af frøplanta
gerne tog Statsskovenes Planteavlsstati
on i 1985 initiativ til at anlægge en 
afprøvning. Denne artikel gengiver de 
foreløbige resultater fra de første 10 års 
afprøvning. Den nyeste frøplantage, 
FP232, var for ung til at bære frø i 1985. 
Den blev derfor ikke medtaget i for
søget. 

Plantemateriale: 

Hvilke frøkilder sammenlignes? 
I denne undersøgelse indgår fem af de i 
alt 25 kårede frøkilder. Det drejer sig 
om afkom af tre frøplantager (FP210, 
FP228 og FP229), og afkom efter to 
kåringer på Langesø skovdistrikt (F424 
og F421). 
I afprøvningen er også medtaget to 
direkte importer fra Nordamerika: Mat
lock og Thasis. Matlock, som ligger på 
sydsiden af Olympic Mountains, er iføl
ge de hidtidige proveniensforsøg en af 
de bedste provenienser under danske for
hold (Larsen 1983). Thasis, der stammer 
fra Vancouver Island, Canada, er ifølge 
de hidtidige danske proveniensforsøg 
mindre egnet under vores forhold. 

Foto l. FrØavlsbevoksning F58b på Langesø, foto fra kultur ved planteskole. Foto: H. 
Barner 24.01 .56. 
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Foto 2. Hedeskovene afd. 202, Hvidkilde 
distrikt. Foto viser tidligere skov
fogedassistent ved Statsskovenes plante
avlsstation Henning Stubgaard, som 
vælger afplustræer til FP228 og FP229. 
Foto: Helmuth Bamer, 1963. 

Alle tre frøplantager administreres af 
Statsskovenes Planteavlsstation. 
Frøplantagen FP 210 ligger i Sønder
skoven på Sorø Akademis Skovdistrikt. 
Den består af 27 kloner, som er valgt i 9 
forskellige danske bevoksninger. Nogle 
af bevoksningerne er sandsynligvis af 
kontinental oprindelse, hvilket ikke er 
optimalt til danske forhold. 
Klonerne er primært valgt for sundhed 
(resistens mod sodskimmel), hårdførhed 
og stammerethed. Vækstkraft indgik 
også i udvalgskriterierne, men således at 
især store træer med usikker form blev 
undgået. 
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Antagelsen var, at "ustyrlig" vækst -
ofte knyttet til dannelse af Set. Hans
skud - er en af årsagerne til douglasgra
nens usikre formtendens. Man sigtede 
derfor mod rette træer med gennemsnit
lig vækst, og med relati vt små Set. 
Hansskud. 
Frøplantageme FP228 og FP229 ligger 
begge i Gurre Vang (Kronborg Stats
skovdistrikt). 
Frøplantagerne indeholder henholdsvis 
17 og 15 kloner, som er valgt i en mel
lemaldrende, nu forsvundet, kåring på 
Hvidkilde skovdistrikt (Hedeskovene, 
F280) . 
De 15 af klonerne er ens for FP228 og 
FP229, mens FP228 indeholder 2 yder
ligere kloner. De er således næsten iden
tiske. 
Klonerne er primært valgt for sundhed 
og stammerethed. Gennemsnitlig vækst
kraft indgik også som målsætning, sva
rende til udvalget til FP21O. 
FP228 og FP229 fremstår i dag som tek
nisk vellykkede frøplantager. FP210 er 
mindre komplet, og der er flere steder 
stor afstand mellem rameterne (ramet: 
medlem af en klon, opformeret fra sam
me modertræ). Evt. betydning af dette 
forhold diskuteres senere. 
De to Langesø-bevoksninger F421 og 
F424 er afkom efter den ældre Lange
søkåring, Dyrehaven (F58), hvoraf en 
del stadig eksisterer. De er anlagt med 8 
års forskel (henholdsvis 1940 og 1948). 
Selvom de har samme oprindelse kan 
man ikke helt udelukke, at deres afkom 
udviser mindre forskelle . Forskelle i 
blomstring og fremmedbestøvning kan i 
princippet give anledning til forskelle i 
afkommenes egenskaber. Dette forhold 
kan belyses i nærværende forsøg ved at 
sammenligne de to afkom indbyrdes. 
Blandt de 21 kårede bevoksninger i 



Foto 3. F421 på Langesø. Foto: F. 
Jacobsen. 

Danmark findes yderligere to kårede 
bevoksninger, F618 - og til dels F617, 
som er afkom efter F58. 
Hvidkilde-bevoksningen, som danner 
udgangspunkt for FP228 og FP229, 
stammer sandsynligvis fra Langesø 
Skovdistrikt (Dansk Skovforenings 
Frøudvalg 1958). Der er således en 
mulighed for, at disse to frøplantager er 
af samme genetiske stof som F421 og 
F424. Det er kun en mulighed, fordi det 
er usikkert om Hvidkilde rent faktisk 
stammer fra F58 eller fra en anden 
moderbevoksning på Langesø. 
Derimod er det sikkert, at de 9 bevoks
ninger, som danner udgangspunkt for 
FP210, er af anderledes blandet oprin
delse. Som nævnt er der sandsynligvis 
tale om bevoksninger af mere "konti-

Foto 4. F424 på Langesø. Foto: F. 
Jacobsen. 

nental" oprindelse - i hvert fald var ind
trykket på selektionstidspunktet, at de 
var mindre vækstkraftige end Langesø 
og Hvidkilde bevoksningerne. 
Sammenhængen mellem frøkilderne er 
illustreret i figur l. 
De to nordamerikanske provenienser 
blev importeret af Statsskovenes Plante
avlsstation. Frøkilden fra Thasis er spe
ciel, fordi det er afkom fra en frøplanta
ge bestående af kloner af lokal oprindel
se. Der er tale om afkom fra et af de 
første høstår i frøplantagen. 

De syv frøpartier blev sået i 1985. De tre 
frøplantage-afkom, og de to importerede pro
venienser blev produceret på Statsskovenes 
Planteavlsstations planteskole i Egekrogen 
(v . Nærum, Nordsjælland) , mens de to 
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Nordamerika? 

7~ 
I Langesø F.58 , ~ I Feldborg m.fl. , 

I Hvidkilde , 

I 
Alm. frøindsamling Valg af gode individer Valg af gode individer 

Podning Podning 

~ ~ 
I FP228 II FP229 I 

Figur 1. Afstamning af de forskellige frøkilder. 

Langesø-afkom blev produceret på Forst
planteskolen i Verninge. 
Alle partier blev plantet som 3 årige i 1988. 
Langesø-afkommene var sommerpriklet i 
modsætning til de fem øvrige partier. De to 
Langesø-afkom kan derfor have været en 
smule større ved udplantningen. Det kan hel
ler ikke helt udelukkes, at der har været min
dre forskelle i planternes fysiologiske til
stand som følge af eventuelle forskelle 
vækstbetingelserne i de to planteskoler. 

Feltforsøgene 

Oprindeligt blev der anlagt 5 feltforsøg. 
Tre af disse er siden opgivet (Bromme 
Skov på Sorø Akademis Skovdistrikt, 
Sonnerup Skov på Odsherred og Kom
pedal Plantage på Feldborg). Det var 
dog således, at overlevelse blev registre
ret i de tre forsøg et år efter etablering. 
De to øvrige forsøg er relativt vellykke
de, og de har dannet udgangspunkt for 
denne artikel. Det drejer sig om et for-
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søg i 0sterskov på Haderslev Statsskov
distrikt og et i Salten Overgaard skov på 
Silkeborg Statsskovdistrikt. 
Forsøgsarealet i Haderslev ligger på en 
frodig lokalitet med kraftig vækst af 
bredbladet urteflora. Silkeborg-forsøget 
ligger på en dybgrundet moræne lokali
tet. 
Forsøgene blev målt april 1995, dvs. da 
planterne var 10 år fra frø. Alle træernes 
højde og diameter blev målt. Der blev 
talt antallet af aksebrud (dvs. hvor top
skuddet er beskadiget og en sidegren har 
overtaget højdevæksten), og det blev 
registreret om træerne var tvegede. 
Træernes form blev samtidig bedømt 
efter en skala fra 1 til 9 (Arboretets 
formskaIa (Arboretet, KYL, Hørs
holm)). Klasserne 1- 3 svarer til træer 
med dårlig form (klasse 1 træer er de 
dårligste). Klasserne 4-6 er interme
diære, mens klasse 7-9 er retvoksede 
træer. Klasse 9 træer er helt rette (sjæld
ne i douglas). 



Cirka 1100 levende træer blev målt og 
indgik i analysen, 670 på Silkeborg og 
459 på Haderslev. 

Statistiske metoder: 

Hvordan er data analyseret? 
Den gennemsnitlige højde, diameter og 
antal aksebrud blev beregnet for hver 
parcel. Samtidig beregnedes andelen af 
overlevende træer (overlevelse) og 
andelen af træer med tveger (tvegehyp
pighed). 
Data blev herefter analyseret som 
beskrevet nedenfor. Afsnittet kan evt. 
overspringes ved første gennemlæsning 
af artiklen, eller hvis læseren kun er 
interesseret i resultaterne. 
Forskelle mellem frøpartier i disse egen
skaber blev analyseret ved hjælp af en 
simpel to-sidet variansanalyse (hvert 
forsøg for sig), hvor signifikansen af de 
fundne forskelle testes mod forsøgsfej
len med F-test (se f.eks Rudemo 1980). 
Hvis F-testene er signifikante, er det et 
udtryk for , at de observerede forskelle 
næppe er tilfældige. 
Overlevelse og tvegehyppighed blev 
are-sinus transformeret inden analysen 
for at kunne opfylde forudsætningerne 
for variansanalysen. 

Beregning af relative frøkildeværdier 
Gennemsnit af træerne fra de enkelte 
frøpartier blev beregnet for hvert forsøg 
ud fra variansanalysen. En del af disse 
forskelle skyldes tilfældigheder. Man 
kan vise, at sådanne tilfældige udslag 
normalt vil føre til, at forskelle mellem 
frøkilderne bliver overvurderet. 
Derfor blev der beregnet såkaldte 
"genotypiske værdier" (på engelsk: Pro
venance breeding values) - i det følgen
de betegnet relative frøkilde-værdier -

ifølge Kung (l979) for hver egenskab. 
Proceduren er beskrevet og diskuteret i 
detaljer af Madsen (1989). 
Ved denne metode bliver de observere
de forskelle mellem frøkilderne multi
pliceret med "krympefaktoren", 

hp
2 = (l-1/F), 

hvor F er teststørrelsen for den tilsva
rende variansanalysetest for forskelle 
mellem frøpartierne i den givne egen
skab. 
En F-værdi på 1 kan fortolkes således, 
at observerede forskelle mellem frøpar
tierne sandsynligvis kun skyldes tilfæl
digheder. I så fald vil krympefaktoren 
(og dermed også alle relative frøkilde
værdier) blive O. Konklusionen er da, at 
man ikke kan pege på nogle frøkilder 
som bedre fremfor andre. 
En høj F-værdi vil betyde, at der er stor 
sandsynlighed for signifikante forskelle . 
I så fald vil krympefaktoren modsat 
være tæt på l, og de relative frøkilde
værdier derfor blive tæt på de observe
rede forskelle. 

Højde-korrigeret stammeform: 
Er der forskel mellem frØpartierne i 
træernes gennemsnitlige stammeform, 
når man tager hensyn til at træerne ikke 
er lige store ? 
Der knytter sig et særligt problem til 
analyse af stammeform. Stammeformen 
blev scoret på en skala fra 1-9 som 
beskrevet ovenfor. 
Det kan være svært at sammenligne den 
gennemsnitlige stammeform af hurtigt 
voksende træer med den tilsvarende 
form af langsomtvoksende træer, fordi 
små træer kan virke mere rette end store 
træer. 
Stammeform blev derfor analyseret i to 
trin med en særlig procedure. Det blev 
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gjort dels for at forbedre sammenlignin
gen mellem store og små træer, dels for 
at fjerne evt. systematisk effekt af for
skellig miljøpåvirkning af små og store 
træer. 
Det kan f.eks. tænkes, at vinden syste
matisk skader formen af hurtigtvoksen
de træer mere end langsomtvoksende, 
fordi sidstnævnte vokser op i læ af først
nævnte. 
Vi har derfor valgt at analysere formen 
af træerne i denne analyse for samme 
højde. På denne måde korrigeres for 
eventuelle systematiske effekter af at 
store træer - af den ene eller anden 
grund - vurderes anderledes end små 
træer. 

I første trin analyseres sammenhængen mel
lem stammeform og højde i en ko-variansa
nalyse (se f.eks Skovgaard 1992), hvor hØjde 
indgår som kovariat til stammeform. Man 
kan sige, at man forsøger at "forklare" evt. 
forskelle mellem træerne i stammeform i 
mest mulig omfang ud fra højdeforskelle. 
I denne analyse beregnes en højde-korrige
ret, gennemsnitlig stammeform for hver par
cel. Denne værdi kan opfattes som et skøn 
for hvad den gennemsnitlige stammeform 
ville have været, hvis træerne i den givne 
parcel havde haft samme størrelse som gen
nemsnittet af alle træerne i forsøget. 
Skønnet beregnes som et mindste kvadraters 
estimat (i denne analyse ved hjælp af GLM
proceduren i SAS- programpakken (SAS 
1990)). Ideen er at beregne en lineær sam
menhæng mellem form og højde ud fra hele 
forsøgsmaterialet, og dernæst korrigere de 
enkelte parcelgennemsnit ved hjælp af denne 
regression. Skovgaard (1992) giver en nær
mere redegørelse for beregning og fortolk
ning af denne type estimater i forbindelse 
med kovarians-analyser. 
I andet trin analyseres de højde-korrigerede 
forrnværdier i en tosidet variansanalyse sva
rende til analyserne for højde, diameter, 
aksebrud , overlevelse og tvegehyppighed. 
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De relative frøkildeværdier beregnes tilsva
rende. 
De enkelte formscoringer bliver afslutnings
vis korrigeret "træ-for-træ" vha. stamme
form-højderegressionen og benyttet til at 
beregne de enkelte frøkilders fordeling af 
træer over højdekorrigerede stammeform. 
I dette forsøgsmateriale er hældningen på 
stammeform- højderegression svag, og den 
er kun signifikant i Silkeborg-forsøget 
(/3 = - 0.03 *** formklasse/cm på Silkeborg 
og 13= -0.003 NS formklasse/cm på Haderslev). 
Korrektionen har derfor kun haft en mindre 
effekt i nærværende analyse. 

Vekselvirkninge r: 
Er det de samme frøkilder som klarer 
sig godt på begge lokaliteter? 

Det er vigtigt at undersøge om det er de 
samme frøkilder som klarer sig godt på 
de to lokaliteter. Hvis dette ikke er 
tilfældet, taler man om vekselvirkning 
mellem frøkilder og lokalitet. 
Vekselvirkning betyder, at det er svære
re at udnytte resultaterne, fordi forsøge
ne vil pege i forskellige retninger afhæn
gig af hvilken lokalitetstype man ønsker 
at kultivere. 
Vekselvirkning blev derfor analyseret 
for alle egenskaber i en separat analyse. 

Resultater: 

Er der forskelle mellemfrøkilderne? 
Resultaterne af variansanalyserne er vist 
i tabel 2. 
Der blev fundet signifikante forskelle 
mellem frøkilderne for alle egenskaber 
undtaget tvegehyppighed. Forskelle i 
overlevelse og antal aksebrud var dog 
kun signifikante i hver et af forsøgene. 
Den overordnede konklusion er der
for, at afkommene fra frøkilderne har 
klaret sig forskelligt. Nedenfor gennem-



Haderslev Silkeborg Veksel virkning 

Egenskab F-værdi hl F-værdi hl F-værdi 

Højde 3,99" 0,75 22,43"- 0,96 1,13NS 

Diameter 3,75* 0,73 16,73' 0,94 1,22NS 

Form 4,44" 0,77 5,72" 0,83 0,54NS 

Aksebrud 0,78NS 0,00 5,61 ·· 0,82 0,53NS 

Tvege 0,58NS 0,00 1,94NS 0,48 0,91 NS 

Overlevelse 4,33" 0,77 1,19NS 0,16 2,59' 

.. , Forskelle signifikante på 0, l % niveau .. Forskelle signifikante på l % niveau 
Forskelle signifikante på 5 % niveau 

NS . Forskelle ikke signifikante. 

Tabel 2. Test for forskelle mellem frøkilderne baseret på variansanalyser af parcelgen
nemsnit. For de to forsøgslokaliteter er F-værdi teststørrelsen for forskelle mellem 
frØpartier. For vekselvirkningsanalysen er F-værdi test for vekselvirkning mellem for
søgene. h/ er krympningsfaktoren. 

gås disse forskelle for hver af egenska
berne. 

Vækstkraft 
Gennemsnitshøjden i Silkeborg-for
søget var 4,8 meter og den tilsvarende 
diameter 6,4 cm. Træerne i Haderslev
forsøget var noget mindre (3,6 meter og 
4,0 cm i gennemsnit) . Variansanalyser
ne viste, at der i høj grad er tale om sig
nifikante forskelle mellem frøkilderne i 
begge forsøg (tabel 2). 
De relative frøkildeværdier for højde er 
vist i figur 2. 
Forskelle i diameter svarer til højdefor
skellene, bortset fra at FP228 og FP229 
har vokset relativt hurtigere end de direkte 
importer, når der fokuseres på diameter. 
De to Langesø-afkom har vokset hurti
gere end både de direkte importer og de 
danske frøplantage-afkom. 

FP210 har været den mindst vækstkraf
tige frøkilde. På Silkeborg er der i gen
nemsnit over 1,5 meters forskel mellem 
FP210 og Langesø-afkommene. 
Afkom af FP228 og FP229 klarer sig 
nogenlunde ens (som man burde forven
te). De vokser hurtigere end afkom af 
FP210 og lidt hurtigere end de direkte 
importer. 
De to forsøg peger i samme retning, når 
det drejer sig om vækstkraft. De små 
forskelle forsøgene imellem skyldes 
sandsynligvis tilfældigheder, da der ikke 
er signifikant vekselvirkning i hverken 
højde eller diameter (tabel 2). 
Forsøgene tegner derfor et tydeligt 
mønster: Afkommene fra Langesø (F421 
og F424) er vækstkraftige, FP228 og 
FP229 vokser langsommere end Lange
sø-materialet, men hurtigere end de direk
te importer. FP210 vokser langsomst. 
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Højde 
Gns: 36dm (Haderslev), 48dm (Silkeborg) 

Langesø (F.421) ~ 
Silkeborg 

Langesø (F.424) m 
Haderslev 

Matlock 
QJ 

::2 
~ Thasis 
lSl 

U: 
FP 228 

FP 229 

FP210 I~~~ 
-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 

Frøkildeværdi ("krympet" afvigelse fra gennemsnit (dm)) 

Figur 2. Frøkildeværdier for højde i de to forsøg på Silkeborg og Haderslev. Bjælker der 
vender til højre markerer at proveniensen er bedre end gennemsnittet. 

I gennemsnit havde afkom af FP21 O kun 
opnået 60-70% af højden af Langesø
afkommene ved den undersøgte alder. 

Aksebrud og tvegehyppighed 
Der blev i gennemsnit fundet 0,6 akse
brud per træ på Haderslev og 0,7 akse
brud per træ på Silkeborg. 
Selvom der således var tale om ret man
ge aksebrud på begge lokaliteter var der 
ikke tale om signifikante forskelle i 
Haderslev-forsøget. Dette må nok skyl
des for mange tilfældige faktorer på 
denne lokalitet, fordi der faktisk var tale 
om signifikante forskelle i Silkeborg
forsøget. Her havde Langesø- afkomme-
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ne flere aksebrud end de øvrige afkom 
(figur 3) . 
Der kunne derimod ikke konstateres sig
nifikante forskelle i tvegehyppighed 
(tabel 2). 

Overlevelse 
Overlevelsen var god i Silkeborg med 
96% overlevelse i gennemsnit. Alle 
frøkilder har overlevet med mere end 
94%. 
På Haderslev var overlevelsen væsent
lig ringere, 66%, og der var betydelige 
forskelle frøkilderne imellem . De 
vækstkraftige Langesø-afkom havde 
cirka 85% overlevelse, hvilket er signi-



Antal aksebrud 
Gns: 0,60 (Haderslev), 0,72 (Silkeborg) 

-Silkeborg 
Langesø (F.421) 

æ 
Haderslev 

Langesø (F.424) 

Matlock 

Thasis 

FP 228 

FP 229 

FP 210 
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Frøkildeværdi ("krympet" afvigelse fra gennemsnit) 

Figur 3. Frøkildeværdier for aksebrud pr. træ i de to forsøg. Kun forskellene på Silke
borg er signifikante. 

fikant bedre end de øvrige (tabel 2, 
figur 4). 
Forskellen mellem FP229 og FP228 var 
ikke signifikant (test ikke vist). 
Vekselvirkningen mellem de to forsøg 
er signifikant for overlevelse. Det 
afspejler det forhold at alle frøkilder er 
lige gode i Silkeborg-forsøget, hvilket 
ikke er tilfældet på Haderslev. 
Overlevelse blev også registreret på to af 
de kasserede forsøg et år efter etablering. 
I begge forsøg (Bromme skov på SorØ 
Distrikt og Sonnerup Skov på Odsherred 
distrikt) var dødeligheden uens fordelt 
over arealet. Skaderne var størst i græs
bundne, lavtliggende "frosthuller". 

U nder disse udsatte forhold var der høj 
dødelighed blandt alle provenienser 
(næsten 100% planteafgang). På de 
græsfri dele af forsøgene var overlevel
sen imidlertid høj for alle provenienser. 
Frostskaderne fulgte ikke blokgrænser i 
de to forsøg, og det var derfor ikke 
muligt at foretage en egentlig analyse af 
overlevelse. 
På Kompedal var overlevelsen relativ 
god efter 1. år (cirka 90% i gennemsnit), 
og det var muligt at analysere data. For
skellene på denne lokalitet viste sig ikke 
at være signifikante (F = 2.0NS

). 

Forsøget afslørede imidlertid en tendens 
som underbygger resultaterne fra Silke-
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Overlevelse 
Gns: 66% (Haderslev), 96% (Silkeborg) 

Langesø (F.421) ~ 
Silkeborg 

Langesø (F.424) ~ 
Haderslev 

Matlock 
Q) 

::2 
~ Thasis 
IS} 

li:: 
FP 228 

FP 229 

FP 210 

-20 -15 -10 -5 O 5 10 15 20 

Frøkildeværdi ("krympet" afvigelse fra gennemsnit)(%) 

Figur 4. Frøkildeværdier for overlevelse i de to forsøg. Kun forskellene på Haderslever 
signifikante. 

borg. Således var kun 2-6 % af Langesø
afkommene døde/svage efter 1. år, men 
den tilsvarende andel var 11-17% for de 
tre frøplantage-afkom . 

Stammeform 
Kovariansanalysen mellem stammeform 
og højde viste en svag tendens til dårli
gere stammeform for store træer end for 
små. Derfor blev der benyttet de højde
korrigerede formværdier. Frøkildevær
dier for stammeform er vist i figur 5. 
Begge forsøg peger på dårligst stamme
form for de to Langesø-afkom. Den 
langsomst voksende FP21 O har den bed
ste form. Forskellen mellem FP228 og 
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FP229 på Silkeborg, hvor FP228 har en 
lidt bedre frøkildeværdi for form, er 
ikke signifikant (test ikke vist). Der er 
ikke vekselvirkning mellem forsøgene. 
En passende høj andel af træer med god 
stammeform er vigtigere end en høj gen
nemsnitlig form. Fordelingen af træer på 
formklasser blev derfor undersøgt for at 
kunne fortolke betydningen af de oven
nævnte forskelle. 
Figur 6 viser disse fordelinger for træer
ne i Silkeborg- forsøget. Kun fire frøkil
der er medtaget for at gøre figuren over
skuelig. 
Det fremgår af figur 6, at frøplantage
afkommene især har mange omkring 



Korrigeret form 
Gns: 5,4 (Haderslev), 5,8 (Silkeborg) 

-Silkeborg 
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~ 
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-1 -0.8 -0.6 -0.4-0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Frøkildeværdi ("krympet" afvigelse fra gennemsnit) 

Figur 5. Frøkildeværdier for højdekorrigeret stammeform i de to forsøg. J er ringest 
form, 9 er bedst form. 

klasse 7 - og for FP210's vedkommende 
også mange omkring klasse 8 - træer 
sammenlignet med Langesø-afkomme
ne. Langesø-afkommene har derimod 
mange træer i klasse 4 og 5 og kun en 
lille del i klasse 7 og derover. 
Et tilsvarende billede findes ved analyse 
af Haderslev- forsøget. Træernes form 
er korrigeret med højde-regressionen 
inden beregning af fordelingen (svaren
de til frøkildeværdierne i figur 5). Hvis 
der ikke korrigeres, bliver forskellene en 
smule større. 
Forsøgene peger således samstemmende 
på, at de to hurtigtvoksende Langesø
afkom generelt har dårligere form end 

frøplantage-afkommene. Den langsomt
voksende FP210 har særl ig mange 
næsten helt rette træer. 

Hvilke frøkilder er bedst? 

Denne undersøgelse sammenligner nog
le af de frøkilder, som er på markedet. 
Med det forbehold, at den p.t. mest solg
te frøkilde, FP232, ikke er med i for
søget, viser forsøget nogle interessante 
forskelle mellem nogle meget anvendte 
frøkilder. 
Langesø-afkommene F424 og F421, 
som begge formodes at være afkom 
efter F58, minder på alle måder om hin-
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Figur 6. Fordeling af træerne med hensyn til højdekorrigeret stammeform i Silkeborg-for
søget. Træer fra FP228 og FP229 er opgjort under et. Tilsvarende for F424 og F421. De 
direkte importer er udeladt af hensyn til overskueligheden. l er ringest form, 9 er bedst. 

anden, som det kunne forventes. De 
vokser hurtigt og har god overlevelse i 
begge forsøg. 
Frøplantagerne FP228 og FP229, som 
genetisk er næsten ens, viser også ensar
tede egenskaber. Der er registreret små 
forskelle mellem frø kilderne, men disse 
er ingen steder signifikante. FP228 og 
FP229 vokser langsommere end Lange
sø-afkommene, men har til gengæld 
bedre stammeform. 
Det tredje danske frøplantage-afkom, 
FP210, adskiller sig ved at være særlig 
langsomtvoksende. Stammeformen er til 
gengæld god. 
De to direkte importer synes ikke inter
essante. De vokser relativt langsomt, har 
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dårlig overlevelse og middelmådig 
stammeform. 

Hvilke frø k ilde r skal man vælge? 
Douglasgran er generelt en hurtigvok
sende træ art, hvor den dårlige stamme
form på de fleste lokaliteter er et større 
problem end væksthastighed (Henriksen 
1988). 
Hurtig vækst giver også brede årringe. 
På dette område er douglasved dog 
karakteriseret ved et højt rumvægtni
veau, og samtidig en forholdsvis svag 
afhængighed af årringsbredden (Søren
sen og Jørgensen, (FSL-videnblade: 
Skovbrug 7.1- 2)). 
Den enkelte skovdyrker må prioritere 



hvordan vækstkraft og overlevelse skal 
vægtes mod kvalitet. 
Hvis vækstkraft vægtes højest bør Lan
gesø-afkommene foretrækkes frem for 
afkom af FP2281FP229, og især frem for 
afkom af FP21 O. 
Hvis kvalitet derimod vægtes højest, er 
FP-afkommene overlegne i forhold til 
Langesø-afkommene. FP21 O-afkommet 
har vokset særlig langsomt og virker 
umiddelbart FP228IFP229 underlegen, 
medmindre man lægger ekstra vægt på 
at afkom af FP210 har en særlig høj 
andel af meget rette træer (figur 6). 
Langesø-afkommenes gode overlevelse 
i Haderslev-forsøget taler til deres for
del. Haderslev-forsøget har været 
præget af en kraftig bredbladet ukrudts
flora, og her har Langesø-afkommenes 
hurtige ungdomsvækst måske været 
særlig værdifuld. 
I de græsbundne dele af forsøgene på 
Sorø og Odsherred har alle provenienser 
haft høj dødelighed efter de første år. På 
Kompedal var der derimod en (ikke sig
nifikant) tendens til bedre overlevelse af 
Langesø-afkommene på dette tidspunkt. 
På den gode douglaslokalitet i Silke
borg-forsøget har alle frøkilder overle
vet tilfredsstillende. 

Hvor sikre er resultaterne? 
Forsøgene er kun 4-5 meter høje. Nye 
resultater kan opnås når forsøgene bliver 
ældre. 
På grund af forsøgets unge alder kan det 
heller ikke udelukkes, at nogle af de 
observerede forskelle delvis skyldes for
skelle fra planteskolen (især at Langesø
afkommene var sommerpriklede, mens 
de øvrige var "almindelige" 211). For
skelle i Set. Hansskuds-dannelse kan 
også give et fortegnet billede på det tid
lige stadium. 

Det er derfor vigtigt at følge forsøgene 
fremover, ikke mindst afkommenes 
relative tilvækst de næste 5-10 år. Den 
indledende kulturfase er overstået på det 
nuværende tidspunkt, og det er spænd
ende at se om f.eks. FP210-afkommets 
vækst vil være relativt bedre i de kom
mende år. 
Flere forsøg har vist, at det er muligt at 
forudsige langsigtet vækstkraft på et 
relativt tidligt stadium (Lambeth 1980). 
Men den forventede korrelation mellem 
vækstkraft ved 10 år og produktion over 
en helomdrift er stadig væsentlig lavere 
end en. Hvis frøkilderne i fremtiden af
slører forskellig modtagelighed for bio
tiske skadevoldere, kan korrelationen 
blive særlig lav. 
Forsøgene er kun baseret på to lokalite
ter. Man kan ikke umiddelbart generali
sere til andre typer af voksesteder. 
F.eks. mangler der forsøgsresultater fra 
hedelokaliteter, hvor kulturetableringen 
er svær, men hvor douglas ellers er en 
lovende træart. 

Svarer resultaterne til hvad 
man kunne forvente ? 
Klonerne i frøplantageme er primært 
valgt for stammeform og sundhed. For 
stammeform kan forsøgene tyde på en 
positiv gevinst, som vi har håbet. 
Frøplante-afkommene vokser generelt 
langsommere end Langesø-afkommene. 
Især FP210-afkommet vokser tilsynela
dende langsomt. 
Disse forskelle i vækst er ikke i sig selv 
overraskende: FP210 er valgt i et 
udgangs materiale, som sandsynligvis 
har været mindre vækstkraftigt end 
udgangsmaterialet for FP2281229. Det 
mulige "kontinentale blod" i FP210 er 
under alle omstændigheder et dårligt 
udgangspunkt for denne frøplantage. 
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Alle frøplantagekloneme er valgt for 
"gennemsnitlig" vækst. Det er derfor 
heller ikke overraskende, at også 
FP228/229's afkom i gennemsnit vokser 
langsommere end Langesø-afkommene. 
Det er imidlertid overraskende, at for
skellene i vækstkraft er så store. For 
FP21O's vedkommende er det muligt, at 
der - udover effekten af kontinental 
oprindelse - også er en højere grad af 
selvbestøvning. En del af rameterne i 
denne frøplantage står på stor afstand og 
vil derfor - alt andet lige - have større 
sandsynlighed for at selvbestøve. Disse 
betragtninger er imidlertid rent spekula
tive. 
Når man ser bort fra den særlig lang
somme vækst af FP210- afkommet, sva
rer resultaterne i det store og hele til 
Planteavlsstationens forventninger til 
frøplantagerne. Det er også interessant, 
at de to Langesø-afkom klarer sig 
næsten identisk i de undersøgte egen
skaber. 
Forskelle i pollensky , frøsætning 
og/eller indsamlingsforhold i forbindel
se med frøhøst i 1985 - og før det i 
1940' erne - må derfor have været små. I 
hvert fald har de ikke givet anledning til 
målbare forskelle. 
Det er måske også overraskende, at 
Matlock proveniensen klarer sig relativt 
dårligt, fordi det ifølge tidligere prove
niensforsøg er en af de bedste proveni
enser (Larsen, 1983). 
Gode danske frøkilder virker overlegne 
i forhold til direkte import. 

Også et spørgsmåL 
om genetisk diversitet 
Det hører med i en samlet vurdering, at 
FP228 og FP229 kun indeholder h.h.v. 
15 og 17 kJoner. FP 210 har 27 kloner 
valgt i flere forskellige bevoksninger, 
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men er til gengæld knap så teknisk vel
lykket. Det sidste forhold kan reducere 
det effektive klontal Uf. f.eks. Kjær et al. 
1995). 
I de fleste blomstringsår vil det effekti
ve klon tal under alle omstændigheder 
være noget lavere end det totale kIonan
tal - typisk kun det halve. 
I dag plantes douglas bl.a. med henblik 
på fremtidig sel vforyngelse. Til sådanne 
formål peger Kjær et al. (1995) på 
behov for større klontal, fordi douglas 
lider i moderat grad af indavlsdepressi
on (Sorensen & Miles 1982). 
I dag benyttes afkom fra den dansk
franske frøplantage FP232 mere end 
afkom fra FP228IFP229 (tabel 2). Det 
er svært at forudsige hvorledes afkom 
af FP232 vil klare sig sammenlignet 
med de frøkilder, som indgår i dette for
søg. 
Klonerne i FP232 er imidlertid valgt 
efter både sent udspring og god stamme
rethed. Der er derfor grund til at antage, 
at afkom af denne frøplantage også vil 
være retformet, fordi det tilsyneladende 
er muligt at opnå gevinst i denne egen
skab. 
FP232 består af 70 kloner udvalgt i to 
danske bevoksninger, som er afkom 
efter direkte import fra Washington, 
Darrington (Snohomish County, Seed 
zone 403). På grund af det store klontal 
har den en større genetisk bredde end 
FP228IFP22 9. 
Afkom af FP232 er under afprøvning. 
Først om nogle år vil det være muligt at 
udtale sig mere kvalificeret om denne 
frøplantages egenskaber. 
I forbindelse med at eksotiske træer ind
drages j almindelig dyrkning i Danmark 
kan der nemt forekomme genetiske fla
skehalse. Det kan især skyldes indsam
ling på et eller få 1. generationstræer, 



eller ved import af meget små frøpartier, 
som i sig selv stammer fra få træer 
(Planteavlsstationen 1996). 
Det hører derfor også med i en samlet 
vurdering at forholde sig til oprindelsen 
af F58, og efterfølgende F421 og F424. 
Vi kender ikke historien bag F58 - hvor 
frøet stammer fra, hvor mange træer der 
blev samlet frø på, hvordan det blev 
samlet etc. 
Vi ved heller ikke hvor mange træer i 
F58, der er samlet frø på i forbindelse 
med opfonnering af F58 til F421 og 
F424. Det tyder dog på, at det er lykke
des at få repræsenteret F58's generelle 
egenskaber ved opformering til både 
F421 og 424, fordi de to afkom tilsyne
ladende vokser så ens i nærværende for
søg. Langesø-afkommenes meget frodi
ge vækst j dette forsøg taler også for, at 
disse bestande næppe har en høj indavl
skoefficient. 
I denne sammenhæng kan man sige at 
FP232 har en fordel frem for de øvrige 
frøkilder, fordi introduktionshistorien er 
forholdsvist godt kendt. 
Til FP21 O' s fordel kan fremhæves, at 
klonerne er valgt i forskellige bevoks
ninger. Evt. autozygoty (indavl) blandt 
klonerne i F210 kan derlor brydes gen
nem udkrydsning mellem klonerne af 
forskellig oprindelse. 
Mod FP210 taler dog dens sandsynlige 
kontinentale oprindelse, og naturligvis 
at den har vokset meget langsomt i de 
første 7 år i nærværende forsøg. 

Tak til medarbejdere på forsøgsdistri
kerne og til Poul Stephansen og Flem
ming Engberg, som har forestået 
opmålingerne. Hans Roulund, Arbore
tet, og Finn Jacobsen, Langesø Skovdi
strikt, takkes for deres kommentarer til 
en tidligere udgave af manuskriptet. 
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Monitering af 
rødgran-grannålevikler 
systemet i Danmark 1989-93 
Af LEKTOR MIKAEL MUNSTER-SWENDSEN, 
Afdeling for Populationsbiologi, Københavns Universitet 

1. Indledning 

Det er en alment accepteret viden, at 
svækkede træbevoksninger er mere 
udsat for sygdomme og insektangreb 
end bevoksninger med sunde træer. 
Det er således velkendt, at i rødgran
parceller, der har været udsat for tørke 
eller vindskader, forøges angreb og 
opformering af barkbiller. Blandt disse 
er angreb af typografen, lps typogra
phus L., særlig kendt og frygtet (Har
ding & Ravn 1984, 1985). 
På samme måde er det påvist, at høj luft
forurening har medført forøget angrebs
niveau af en række insektarter på skov
træer. Ftihrer (1985) har således samlet 
informationer om forholdet imellem 
luftforurening af skove og optræden af 
insekt skadedyr. Han konstaterer bl. a. at 
grannålevikleren, Epinotia tedeUa (Cl.), 
er særlig talrig i områder, som er plaget 
af røgforurening. 
Polske undersøgelser har tillige vist, at 
både skovbevoksninger, som var udsat 
for konstant luftforurening og de, som 
var udsat for kortvarige påvirkninger, 
udviste epidemier af en række skadein
sekter (Sierpinski 1984). Samme forfat
ter påpeger, at nogle skadearter endog 
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kan udpeges som indikatorer for luft
forurening. 
Den virkning forøget stress hos værts
træerne har på insekterne er dog ikke 
entydig. For nogle insekter gælder, at 
kun middelmådigt værtstræ-stress er 
gunstigt for deres overlevelse og for
mering, mens et stærkt stressniveau 
har en negativ indflydelse (Larsson 
1989). 
Monitering af danske skoves sundheds
tilstand har fundet sted gennem en 
årrække. Der er foretaget observationer 
af udbredelsen af døde træer, af krone
forhold (forgrening, beløvning, nåletab 
etc.) samt spredte iagttagelser af syg
domme eller insektangreb (se f.eks. 
Skoven 1994/4). 
En mere konstant, stedfast monitering af 
insektangreb i Danmark har været gen
nemført for typografen og gran
skovsnonnen, Lymantria monacha L., 
(Harding & Martin 1994). Store angreb 
og masseopformeringer af typografen 
skyldes primært vejrbetingede skader på 
- e\ler svækkelse af - skoven, og skader
ne optræder hovedsageligt i bevoksnin
gernes udsatte rande. 
Typografen er således karakteriseret ved 



en ustabil populationsudvikling, med 
relativt kortvarige og evt. lokale udbrud 
- en såkaldt "katastrofeart". Også non
nen er karakteriseret ved at have lokale 
og ret kortvarige udbrud, og ofte med 
mange årtier imellem. 
Andre insektarter har et mere konstant 
og harmonisk forløbende samspil med 
deres værtstræer og øvrige omgivelser. 
Disse arter befinder sig i en balance, 
hvor træernes naturlige forsvar sammen 
med insekternes naturlige fjender og 
sygdomme betinger en insekttæthed, der 
over et langt forløb er relativt konstant 
og lav. Selvom bestandstæthederne 
fluktuerer eller oscillerer (dvs. svinger) i 
et vist omfang, så sker dette over en læn
gere årrække omkring en tydelig gen
nemsnitstæthed. 
Grannålevikleren, Epinotia tedella (Cl.), 
hører til sidstnævnte arter. Dens samspil 
med værtstræer, naturlige fjender og 
vejrets påvirkninger er velundersøgte 
(Mtinster-Swendsen 1985, 1987a, 1991, 
1994). Derfor kan afvigelser fra den for
ventede populations udvikling påvises 
og søges sat i forbindelse med afvigelser 
i træbevoksningens tilstand . 
En monitering af denne art kan betragtes 
som en løbende kontrol af et økologisk 
samspil. Gradvise eller pludselige 
ændringer i bevoksningernes tilstand 
indvirker på dette samspil og registreres , 
førend synlige skader på træerne -
såsom nåletab og trædød - kan iagttages 
(Ftihrer 1985a). 
Formålet med nærværende undersøgelse 
var således at følge E. tedella 's popula
tions-udvikling gennem fem år på dan
ske lokaliteter med sammenlignelige 
bevoksninger (samme proveniens , 
træalder og parcelstørrelse). Herigen
nem skulle man beskrive og registrere 
og forklare 

Grankvist med en Del udhulede (h vide), 
til Dels fastspundne Naale, som har 
været behandlede af grannålevikleren. 
Fra Boas: Forstzoologi 1923. 

19 



(l )lokalitetsbestemte forskelle, betinget 
af geografisk placering, jordbunds
forhold og bevoksningens vækstfor
hold, og 

(2)ændringer fra år til år, betinget af vejr 
og naturlige fjenders virksomhed. 

Resultaterne blev primært analyseret 
med henblik på at forklare populations
udviklingen ud fra kendte, naturlige 
årsager (naturlige fjender, vejr og 
bevoksningsforhold), der intet har med 
en generel ændring af træernes sund
hedstilstand at gøre. 
Kun observationer, der ikke kunne for
klares herigennem, blev karakteriseret 
som uventede eller ekstraordinære og 
vurderet som resultat af ændringer i sel
ve systemet, herunder mulig svækkelse 
af træernes sundhedstilstand. 
For at opfylde dette er det nødvendigt, at 
der - som for E. tedelia - findes kvanti
tative beskrivelser af effekten af vejrfak
torer samt af naturlige fjender. Betyd
ningen af jordbund og bevoksningernes 
vækstforhold, som ikke var kendt før 
denne undersøgelse, blev analyseret via 
moniteringens resultater. 
E. tedella og dens samspil med naturlige 
fjender og sygdomme har været under
søgt siden 1970 i Grib Skov (Miinster
Swendsen 1985, 1987a, 1991, 1994). 
Arten er knyttet til Picea-arter, men 
dominerer på rødgran (Picea abies 
Karst.). 
Dens populationsdynamik er karakteri
seret ved at have regelmæssige oscillati
oner (udsving) med meget konstant peri
ode og noget varierende amplitude (for
skel mellem top og bund). 
Det oscillerende forløb skyldes den 
dominerende, og forsinket regulerende, 
virkning af to specifikke snyltehvepse
arter. Larvetæthederne svinger alminde-
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ligvis mellem ca. 25 og 400 per m2 med 
et gennemsnit omkring 100 per m2 i 
rødgranafdelinger af normal størrelse. 
Baseret på målinger fra mange afdelin
ger i Grib Skover der tidligere opstillet 
en prognosemodel. Denne model 
udtrykker den forventede larvetæthed et 
år frem i tiden ud fra observationer af et 
givet års larvetæthed, parasiteringsgrad 
samt nedbør i rødgranens vækstperiode 
maj-september (Miinster-Swendsen 
1987b ). 
Nærværende undersøgelse viser en ny 
prognosemodel, der er benyttet til at 
beregne den forventede tæthed eet år 
frem i tiden for 12 moniterede rødgran
parceller i Danmark. Afvigelserne mel
lem forventede og observerede tætheder 
er derefter vurderet. 

2. Metoder og materiale 

Bevoksninger 
Undersøgelserne i 1989-93 omfattede 
12 parceller med rødgran i træartsfor
søgene, anlagt under det daværende Sta
tens forstlige Forsøgsvæsen (Holms
gaard & Bang 1977). Placeringen er vist 
på figur 1. 
Hver parcel er 1/4 ha stor og består af 
proveniensen "F300, Rye Nørskov" 
plantet i vinteren 1964-65. Disse 
bevoksninger blev valgt, fordi (1) de 
fordeler sig over det meste af Danmark, 
(2) træerne er af samme proveniens og 
har samme alder, og (3) fordi parceller
ne er lige store. 
Der foreligger en række måleresultater 
for de enkelte bevoksningers udvikling 
(træhøjde, højdetilvækst, diameter, dia
metertilvækst, årringsindeks, stamtal, 
grundfladeareal og vedrnassetilvækst). 
Disse tal blev stillet til rådighed af Sta
tens forstlige Forsøgsvæsen (nuværende 



Fig. l. Placering af de 12 moniterings-lokaliteter i Danmark. Tallene angiver træarts
forsøgenes nummerering: Bregentved 1003, Christianssæde 1004, Frijsenborg 1005, 
Holsteinborg 1006, Lindet 1007, Løvenholm 1008, Randbøl 1009, Skjoldenæsholm 
1010, Frederiksborg 1011, Sønderborg (Gråsten) 1012, Rødhus 1013, Ulborg 1014. 

Forskningscenter for Skov & Land
skab). 
pH-data for lokaliteternes jordbund 
stammer fra Holstener- Jørgensen et al. 
(1988). Nedbørsværdier stammer fra de 
af Meteorologisk Instituts vejrstationer, 

der lå nærmest ved de enkelte forsøgslo
kaliteter. 

Undersøgelser af vikleren 
Grannålevikleren har en generation om 
året. De voksne sværmer i juni, og lar-
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verne minerer i grannålene fra juli til 
november. Herefter firer de sig ned fra 
træerne og overvintrer i skovbunden i 
små kokoner. 
Forpupningen sker i maj, dog ikke for 
de larver, der tidligere blev parasiteret af 
snyltehvepse. I maj æder snyltehvepse
larverne deres værtsdyr op indefra og 
udvikler sig herefter til voksne snylte
hvepse, som klækkes i juni. 
Følgende viklerforhold blev hvert år 
undersøgt på hver lokalitet: 
a) Tætheden af larver blev målt på det 

tidspunkt, hvor disse forlader trækro
nerne for at overvintre i skovbunden. 
15 tragte, hver dækkende 0,65 ml , 
med påmonterede opsamlingsglas, 
var placeret i hver parcel fra medio 
oktober til medio december. Herved 
blev der indsamlet et kendt udsnit af 
populationen. 
Tragtene blev høstet hver 14. dag og 
larverne optalt og undersøgt i labora
toriet. Larvetætheden blev herved 
bestemt med en S.E.-sikkerhed på 5-
10% af middeltallet. 

b) Larver med normalt udviklede hanli
ge kønsorgananlæg er uparasiterede 
(d.v.s. indeholder ingen snyltehvep
selarve). Disse blev optalt særskilt, 
og deres tørvægte blev bestemt indi
viduelt. 
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De gennemsnitlige tørv ægte på lar
verne kan sammenlignes for forskel
lige lokaliteter og år, fordi de princi
pielt er uafhængige af varierende 
parasiteringsgrad hos populationer
ne. 
Gennemsnits-tørvægten tages som et 
udtryk for en populations ernærings
tilstand eller vita1itet. Det skyldes, at 
stress eller nedsat vækst hos værts
træerne giver højere insekt-tØrvægt 
og medfører en forøget fertilitet 

Fig. 2. Forsøgsparcellen på LØvenholm 
(det centrale kvadrat) samt de omgiven
de rødgran-bevoksninger indenfor en 
radius af 500 m (grå signatur). Koncen
triske cirkler er angivet for hver 100 m, 
og indenfor hvert af disse 100 m brede 
bælter beregnes dækningsfrekvensen for 
rødgran. På basis heraf beregnes der
næst gran-mosaik-indeks (CMI) for 
lokaliteten (se teksten). 

hos insekterne (MUnster-Swendsen 
1987c). 

c) De øvrige larver blev alle dissekeret, 
og de fundne parasitlarver blev 
bestemt til art. Herved blev det 
bestemt i hvilket omfang de domi
nerende sny ltehvepse-arter bliver 
parasiteret. Hvert år blev tilsammen 
ca. 2-3.000 larver indsamlet og 
undersøgt. 

Cran-mosaik-indeks (CMI) 
Forsøgsparcellerne var relativt små, og 
dermed var viklerbestandene måske 
mere påvirkede af den omgivende skovs 
granbevoksninger end normalt. Derfor 



blev samtlige gran bevoksninger inden
for 500 m omkreds indtegnet på et skov
kort for de 12 lokaliteter. 
Der blev udregnet et gran-mosaik
indeks (OMl) for at muliggøre analyser 
af den omgivende skovs betydning. Det
te indeks blev baseret på dækningsgra
den for gran i koncentriske, 100 meter 
brede bælter omkring forsøgsparcellen. 
På figur 2 ses en skitse af den granskov, 
der omgiver forsøgsparcel1en ved 
Løvenholm. 
Derefter antages det at betydningen af 
den omgivende skov aftager logaritmisk 
med afstanden fra centrum. Dette svarer 
til, at viklerne forsvinder naturligt under 
deres tilfældige spredning. Denne vægt
ningsfaktor er valgt således, at vægtnin
gen for inderste bælte er 1,00 og vægt
ningen for 500 m afstand er O, 10. Dette 
valg skyldes at denne viklerart er for
holdsvis stationær. 
Formlen for dette indeks er således: 

;=5 

;=1 

hvor i= 1 angiver det koncentriske bælte 
fra 0-100 m, i=2 fra 100-200 m, etc. G 
er arealet, som dækkes af gran, og A det 
totale areal af det pågældende bælte. W 
er en vægtning for afstanden (W,=l ,OO, 
W2=0,631, W3=O,398, W4=0,251 , 
Ws=0,159). 
Disse indices antages at angive, på en 
relativ skala, chancen for tilflyvning af 
voksne viklere. Fraflyvning, eller tabet, 
af viklere antages derimod konstant, da 
parcellerne har ens størrelse. 
Med et lavt OMl må man forvente større 
fraflyvning end tilflyvning for en lille 
parcel, mens der ved et højt indeks kan 
påregnes en omtrentlig balance mellem 
til- og fraflyvning. 

Undersøgelser af sitkagran 
Bevoksninger med sitkagran indgår i 
ovenstående indeks, fordi grannålevik
leren lever på både rødgran og 
sitkagran. Vægtningen af sitka-parceller 
blev baseret på de følgende undersøgel
ser. 
Larvetætheden blev målt gennem fire år 
i træartsforsøgenes sitka-parceller på 
Randbøl- og Lindet-lokaliteterne og 
sammenlignet med rødgran. 
Den gennemsnitlige tæthed på sitka var 
36% af tæthederne på rødgran i 1990, 
59% i 1991, 304% i 1992 og 111 % i 
1993. Disse fire år udgør kun en del af 
grannåleviklerens bestandscyklus (se 
figur 3); der mangler to lave værdier for 
1989 og 1994, førend en hel cyklus er 
repræsen teret. 
Tilsyneladende oscillerer viklerbe
standene mere voldsomt, d.v.s. med 
større amplitude, i sitka- end i 
rødgran- bevoksninger. Forklaringen 
herpå kan være, at den ene af de regu
lerende snyltehvepse-arter (Apanteles 
tedellae ) har ringere effekt i sitka
bevoksninger. 
Det viste sig således, at arten i gennem
snit gav mindre end den halve parasite
ringsprocent i sitka-bevoksningerne 
sammenlignet med rødgran-bevoksnin
gerne. Et skøn over den relative tæthed 
på sitka ved de to lave tætheder er 36 og 
20%. Derved bliver den gennemsnitlige 
tæthed, over en hel cyklus i sitkabe
voksninger (36+ 59 + 304 + 111 + 36 + 
20)/6 = 94,3%. 
På længere sigt er betydningen af de 
omgivende sitkabevoksninger altså kun 
lidt mindre end tilsvarende rødgranbe
voksninger. Derfor ganges sitka-arealer
ne med faktoren 0,943 for at jævnføre 
dem med rødgran i beregningerne af 
OML 
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Fig. 3. Tætheden af E. tedella larver og procenten af larver, der var parasiterede. Fra 
1970 til 1989 er angivet gennemsnitstætheder (fuldt optrukket, tynd linie) og gennem
snitlige parasiteringsprocenter (stiplet linie) fra Grib Skov. Fra 1989 til 1993 er tilsva
rende gennemsnitsværdier for de 12 moniterings-lokaliteter angivet. 

3. Resultater 

De opnåede resultater er analyseret og 
fremstillet med det formål at beskrive 
(l) den generelle ud vikling af viklerbe-

standene gennem de fem år, 
(2) de lokalitetsbestemte forskelle i 

bestandsudvikling, 
(3) årsagssammenhænge indenfor syste

met, samt 
(4) de observerede bestandsændringer 

fra år til år sammenholdt med de for
ventede ændringer beregnet via en 
prognosemodel. 

3.1 Viklerbestandenes udvikling 

Dynamikken i viklerbestandene fra 
1989 til 1993 skal - ud over lokaliteter-
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nes særlige forhold - ses som resultat af 
forudgående svingninger i populationen. 
Disse forløber næsten synkront for store 
dele af landet. 
Derfor vises på figur 3 den gennemsnit
lige bestandsudvikling for de 12 lokali
teter i forlængelse af den forudgående 
bestandsudvikling i Grib Skov (gen
nemsnit af tætheder målt i 3- 7 rødgra
nafdelinger hvert år). 
Det ses , at stigningen fra 1989 til 1992 
og det efterfølgende fald er en naturlig 
og forventet fortsættelse af det forud
gående svingningsmønster. De vejr
mæssige forhold i perioden 1989-93 var 
- ud over de milde vintre - karakteriseret 
ved en kold, våd og blæsende juni i 
1991, mens juni og juli i 1992 var varm 



og tør, og juli 1993 var kølig, våd og 
blæsende. 
Dette kan være grunden til, at parasitoi
derne udviste lav aktivitet i 1991 og gav 

lav parasiteringsgrad, mens parasite
ringsgraden blev høj i 1992. Tilsvarende 
kan den kolde og regnfulde juli 1993 
have bidraget til det stærke fald i antal 

Fig. 4. Bestandsudvikling og parasiteringsgrad på de 12 lokaliteter. Fuldt optrukket 
linie angiver tætheden af E. tedella larver, stiplet linie angiver procent larver parasite
ret af P. dubius, og punkteret linie procent larver parasiteret af A. tedellae. 
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viklerlarver målt i november-december 
1993. 
Tætheden af viklerlarver synes generelt 
lavere i træartsforsøgene end i Grib 
Skov, og tilsvarende synes parasite
ringsgraden også lavere. Dette kan hæn
ge sammen med forsøgs-parcellernes 
ringe størrelse og måske med proveni
ensen. Således aftager tætheden af vik
lerlarver i de små parceller allerede ved 
ca. 45% parasitering, mens den først 
aftager ved ca. 60-80% parasitering i de 
større parceller i Grib Skov. 
Svingningsforløbet er ikke væsentligt 
forskelligt på de 12 lokaliteter, men det 
gennemsnitlige tæthedsniveau varierer 
en del. 
På figur 4 kan det ses, at faldet i tæthed 
fra 1992 til 1993 ikke indtrådte på Chri
stianssæde. Dette hænger delvist sam
men med, at den vigtige snyltehveps, 
Apanteles tedellae, viste ringe effektivi
tet og ikke formåede at følge med vik
lernes populationsvækst. Populationen 
aftog dog igen i 1994 og 1995, hvor tre 
af lokaliteterne fortsat blev undersøgt. 
Særligt lavt niveau viste populationerne 
på Frijsenborg, Holsteinborg, Skjolde
næsholm, Sønderborg og VIborg. Lavt 
niveau er forventet på lokaliteter med 
god jordbund og ringe mængde af omgi
vende granskov. Dette forklarer derfor 
ikke situationen i Frijsenborg og VIborg 
parcellerne. 
Randbøl viste, som den eneste parcel, et 
fald i antal viklere fra 1989 til 1990, 
hvilket kan skyldes en omfattende 
udtyndingshugst på dette tidspunkt. 
Pimplopterus dubius ses at være den 
dominerende snyltehveps, men arten 
formår ikke fuldt ud at regulere vikler
bestandene. 
Kun i de parceller, hvor også Apanteles 
tedellae viser stigende parasiteringsgrad 
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efter 1991, ses et markant fald i popula
tionerne af vikler. Dette er særligt tyde
ligt i parcellerne ved Lindet, Løvenholm 
og Frederiksborg, mens Christianssæde 
viser effekten af manglende respons hos 
A. tedellae. 
I undersøgelsernes forløb blev det kon
stateret, at forholdene i Frijsenborg og 
Randbøl-parcellerne var utypiske, hvil
ket også ses på figur 4. 
Rødgran-parcellen på Frijsenborg 
grænser op til landbrugsarealer, er 
meget åben (lavt stamtal) og har træer, 
hvis vækst (bl. a. grundet vildtskader) 
adskiller sig meget fra de andre lokalite
ters . 
Randbøl-parcellen blev, som nævnt, 
kraftigt udtyndet midt i forsøgsperioden , 
hvilket ændrede viklerpopulationens 
dynamik væsentligt. 
Derfor medtages Randbøl og Frijsen
borg ikke i nogle af de følgende analyser 
med generelt sigte. 

3.2 Basale sammenhænge 

De basale parametre for bevoksninger
nes vækst er indbyrdes korrelerede (dvs. 
en indbyrdes sammenhæng). Dette gæl
der således f.eks. træhøjde for de 12 par
celler og tilsvarende dbh (r=0,877), ved
masse og træhøjde (r=0,955), højdetil
vækst i 1984-86 og træhøjde i 1986 
(r=0,705), total vedmasse-produktion og 
træhøjde (r=0,976) (Mtinster-Swendsen 
1990). 
Viklernes larver lever dog på og af de 
enkelte træer. Derfor påvirker træernes 
kondition indenfor en parcel viklernes 
ernæringstilstand og kondition. Den 
gennemsnitlige højdetilvækst i en parcel 
kan således tages som udtryk for træer
nes tilstand på lokaliteten (se også Hol
opainen et al. 1993). 
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Fig. 5. Gennemsnitlig larvetørvægt for alle uparasiterede hanlarver i 1989 og 1990 
relateret til den gennemsnitlige højdetilvækst for træerne på de tolv lokaliteter. 

Svingningsmønsteret i populationerne 
af vikleren forløber ikke helt synkront i 
alle parcellerne. Alligevel kunne der ses 
en negativ korrelation mellem højdetil
vækst og antal larver per m2 i 1989 (r= -
0,63, P<0,05) - (dvs. stigende højdetil
vækst medfører lavere antal af larver). 
Figur 5 viser tillige den gennemsnitlige 
larve-tørvægt (1989 og 1990) relateret 
til parcellernes højdetilvækst (r= -0,789, 
P<0,0005). 
Træhøjde, højdetilvækst samt øvrige 
vækstparametre er stærkt positivt korre
leret med jordbundens pH (Miinster
Swendsen 1990) (stigende pH medfører 
højere vækst). Derfor kan der tillige 
udledes nogle mere generelle sammen-

hænge mellem viklernes populationsfor
hold og lokale vækstbetingelser. 
F. eks. kunne der ses en negativ korrela
tion mellem gennemsnitlig larvetørvægt 
for 1989-90 og lokalitetens pH (r= 
-0,693, P<O,Ol). Ovenstående under
støtter det forhold, at viklerne trives 
bedre på træer, der gror under mindre 
gunstige forhold. 

3.3 Lokaliteternes niveauer af 
viklerangreb 

Gennemsnittet af de 5 års larvetætheder 
benyttes her som udtryk for de 12 loka
liteters niveauer for viklerangreb. 
Niveau-forskellene søges herefter for-
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klaret ved naturlige, lokale forhold gen
nem statistiske analyser (korrelationer 
og regressioner). 

3.3.1 Betydningen af den 
omgivende skov 

Den omgivende skovs gran-mosaik
indeks (GMI) indenfor en radius af 500 
m fra træartsforsøgets rødgranparcel var 
således: 
Bregentved: 
Christianssæde: 
Frijsenborg: 
Holsteinborg: 
Lindet: 

0,225 
0,604 
0,202 
0,099 
0,432 

Løvenholm: 
Randbøl: 
Skjoldenæsholm: 
Frederiksborg: 
Gråsten: 
Rødhus: 
Ulborg: 

0,727 
1,272 
0,329 
0,473 
0,277 
0,254 
0,532 

Viklernes niveau på de 12 parceller, 
udtrykt som gennemsnittet af larvetæthe
derne i 1989 og 1990 (N), blev tidligt i 
forsøgsperioden forsøgt forklaret ved en 
simpel model. Denne model medtager 
lokaliteternes vækst- eller jordbundskva
litet (cm højdetilvækst (HI) eller pH) 
samt den omgivende skov (GMI): 

Fig. 6. Gennemsnitlig larvetæthed over f em år for ti lokaliteter i forhold til udbredelse 
af, og afstand til omgivende granskov, udtrykt som gran-mosaik-indeks (GMI). 
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N=103,2+42,0(GMI)-20,6(pH) (2) 

(r2=0,772, n=12, F29=15,2, P<0,005) 

N=52,6l +38,2(GMI)-0,72(HI) (3) 

(r2=0,632,n= 12,F2.9= 7 ,72,P<0,025) 

Der er således nogle naturlige, lokali
tetsbestemte forhold, der medfører for
skellige viklerniveauer. Det betyder dog 
også, at en eventuel øget forsuring af 
jorden - og dermed ringere tilvækst 
forårsaget af forurening - må forventes 
at medføre højere viklerniveauer. 
Efter fem års undersøgelser, og dermed 
mere sikre udtryk for de gennemsnitlige 
tætheder, kunne der vises en god sam
menhæng mellem det gennemsnitlige 
bestandsniveau og omfang og nærhed af 
omgivende granskov (GMI). 
I beregningen indgår gennemsnit af alle 
fem års viklertætheder, og de utypiske 
parceller på Frijsenborg og Randbøl 
udelukkes som nævnt oven for fra ana
lyserne. Herefter opnås en signifikant, 
positiv korrelation med GMI (r=0,68; 
n= 1 0, t8=2,62, P<0,025), som illustreret 
på figur 6. 
Forholdet kan, indenfor de observerede 
grænser, betragtes som proportionalt. 
Det betyder, at en fordobling af GMI 
giver en dobbelt så stor gennemsnitlig 
tæthed af viklere. 
I en tilsvarende analyse fra Grib Skov 
blev viklerbestandene målt i 8 granafde
tinger i et varierende antal år (fra 4 til 19 
år). Her viste det sig, at den gennemsnit
lige, årlige formeringsrate for en afde
lings viklerbestande var markant og sig
nifikant større, jo større afdelingens 
GMI var (MUnster- Swendsen upubl.). 
Disse resultater bidrager til at forklare de 
niveau- og amplitudeforskelle, der på fig. 
3 ses for henholdsvis Grib Skov og de 
små parceller i nærværende undersøgelse. 

3.3.2 Betydningen af jordbund og 
geografisk placering 

Herefter inddrages andre lokale forhold 
for de 10 lokaliteter i analysen. Det fre
går, at jordbundens pH samt lokaliteter
nes øst-vestlige placering i Danmark 
bidrager yderligere til en forklaring på 
forskellene. Således kan 61 % af variati
onen i middel tæthed forklares, omend 
den komplekse sammenhæng kun er 
signifikant under 10%-grænsen: 

N = 88,3 + 197,7(GMI) - 29,5(pH) + 7,06(0) 
(r= 0,608, n = 10, P<O,lO), (4) 

hvor ø er lokaliteternes relative, østlige 
afstand fra Jyllands vestkyst, målt i cm 
på et landkort. 
Der spores således en tiltagende tæthed 
af viklere mod øst. Dette svarer til, at 
hverken rødgran eller viklerne er tilpas
set atlantiske klimaforhold. 
Endvidere ses den negative virkning på 
viklerne af et højt pH i jorden. Dette 
svarer til, at sunde og godt voksende 
træer yder større modstand mod vikler
nes opformering - og vice versa. 

3.4 Årlige populationsændringer -
årsager og prognosemodeller 

Snyltehvepse 
De specifikke snyltehvepse, der er knyt
tet til E. tedella, indgår i et intimt, dyna
misk samspil med viklerens populatio
ner. 
Således skyldes det cykliske fluktuati
onsmønster, der ses hos populationerne, 
primært samspillet med snyltehvepsene. 
Heraf er to arter, Apanteles tedellae Nix. 
og Pimplopterus dubius (Hgn.), helt 
dominerende (MUnster-Swendsen 1979, 
1994). 
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Bestandsændringerne fra år til år på de 
12 lokaliteter (illustreret på figur 4) skal 
derfor først søges forklaret gennem det
te naturlige samspil. Resterende forskel
le mellem år og lokaliteter må derefter 
søges forklaret gennem analyser af 
andre nærliggende forhold, såsom vejr, 
lokale vækstforhold Uordbunds-pH, høj
detilvækst) og den omgivende gran
skovs-mosaik (GMI). 
En grannålevikler-populations ændring 
fra eet år til det næste kan udtrykkes 
som nettovækstraten R=N(y+l)!N(y), hvor 
N er tætheden af larver på træerne om 
efteråret - målt når larverne firer sig ned 
for at overvintre i skovbunden. 

En del af disse larver er parasiteret af 
snyltehvepse (graden heraf måles via 
dissektioner) . De vil uvægerligt dø, når 
snyltehvepse-Iarverne æder dem op 
indefra i det sene forår. 
Udover denne gennemførte og let målte 
effekt har snyltehvepsene en ekstra virk
ning. De voksne snyltehvepse vil -
under deres forsøg på parasitering - via 
læggebrodden først indsprøjte en række 
stoffer, der ændrer værtslarvernes fysio
logi og forhindrer normal udvikling af 
kønsorganer. 
Ved en del angreb lykkes det ikke snylte
hvepsene at afslutte parasiteringen og 
dermed at lægge æg i værtslarverne. De 

Fig. 7. Sammenhængen mellem observerede antal larver per m2 (log. værdier) for de 12 
moniterings-lokaliteter i årene 1990- 93 og de tilsvarende værdier udregnet efter den 
opstillede model for disse lokaliteter (ligning 6). 
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Fig. 8. Sammenhængen mellem observerede antal larver per m2 (log. værdier) for 66 
lokalitets-år i Grib Skov (1971-89) og de tilsvarende værdier udregnet efter den opstil
lede model fra Grib Skov (ligning 7). 

angrebne larver er dog blevet beskadiget 
og vil ikke udvikle nonnale kønsorganer. 
Fænomenet kaldes pseudo-parasite
ring. Det fører til klækning af sterile 
voksne viklere og har et betydeligt 
omfang hos E. tedella (Mlinster
Swendsen 1994). 
Derudover vil der tilmed være et antal 
unge værts larver, der utilsigtet dræbes 
under snyltehvepsenes forsøg på parasi
tering. 

Den samlede effekt af snyltehvepsene 
på viklemes bestandsændringer ses af 
følgende multiple regressionsanalyse, 
baseret på 5 års data fra de 12 lokalite
ter. Der indgår et givet års larvetæthed 
(Ncy)) samt tætheden af gennemført para
siterede larver (euparasitering) fra de to 
dominerende snyltehvepsearter (P. dubi
us (PCy)) og A. tedellae (A cy))). Dette 
benyttes til at forklare det følgende års 
larvetæthed (NrY+l)): 

log N(y+l) = 0,036 + 1,461(logN(y)) - 0,778(log P(y)) - 0,0068(log A(y)) (5) 

(n = 48, r2 = 0,646, P<O,OOl) 
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Hvis den lokale nedbør i juli (1 mm) ind
drages i analysen forøges graden af stati-

stisk forklaring af variationen i det følgen
de års larvetæthed fra de ca. 6S% til 79%: 

log N(y+l) = 0,281 + 1,490(log N(y)) - 0,4S0(log P(y)) - 0,202(log A(y)) - 0,0089(1) 
(n=48, r2=0,793, P<O,OOl) (6) 

Denne models fit til de observerede data 
er illustreret på figur 7. 

Andre faktorer 
Graden af statistisk forklaring på 
populationsændringeme fra år til år øges 
derimod ikke signifIkant, dersom skov-

mosaik (GMI) eller træernes lokale 
vækstforhold - udtrykt ved deres 
højdetilvækst (Hi) - inddrages i analysen. 
Disse forhold kunne derimod vises at 
have indflydelse på de gennemsnitlige 
bestandstætheder, som vist i afsnit 3.3.1 
og 3.3.2. 

log N(y+1) = - 0,728 + 2,286(log N(y)) - 0,934(log P(y)) - 0,6S4(log A(y)) (7) 

(n=66, r2=0,663, P<O,OOl) 

Undersøgelser i Grib Skov 
På tilsvarende vis er der analyseret data 
fra 19 års undersøgelser i flere rødgran
afdelinger i Grib Skov. De viste en lig
nende grad af statistisk forklaring (66 
%), når analysen alene var baseret på 
snyltehvepsenes effekt: 
Det kunne derimod ikke vises, at som
mernedbøren havde nogen effekt på de 
observerede bestandsændringer i Grib 
Skov. Nedbørsdata stammede imidlertid 
fra Græsted, 10 km nord for skoven, og 
lokale nedbørsforskelle for Grib Skov's 
forskellige afdelinger kunne derfor ikke 
anvendes i en analyse. Modellens fit til 
de observerede data ses på figur 8. 
I ovenstående ligninger er det især værd 
at bemærke forskellen på koefficienter
ne til (log N(y)) , som illustrerer størrel
sen af populationernes formering. 
Den lave værdi (l ,461) for moniterings-
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undersøgelsen skyldes utvivlsomt effek
ten af de meget små parceller, som vist i 
afsnit 3.3.1. Det betyder, at dersom lig
ning (7) for Grib Skov anvendes som 
prognose model for de små moniterings
parceller, vil de forudsagte værdier i 
gennemsnit være højere end de observe
rede. 
Grib Skov-modellen (lign. 7) for forven
tet larvetæthed for næste år, baseret på 
observerede tætheder for larver og para
sitlarver, er baseret på flere sammen
hængende år. Parasiteringsgrad variere
de mere her og var til tider meget høj. 
Modellen blev anvendt til at beregne de 
forventede larvetætheder for den nær
værende moniteringsundersøgelse. Det
te viste sig at forklare 49% af variatio
nen i observerede larvetætheder. 
Afvigelserne imellem observerede og 
forventede tætheder blev herefter sam-
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Fig. 9. Afvigelse (middel af 4 år) mellem observerede larvetætheder for de 12 lokalite
ter og de forventede tætheder beregnet ud fra Grib Skov prognosemodellen. X-aksen 
viser den faktor, hvormed de observerede værdier er større eller mindre end de forven
tede. 

menholdt med klimatiske og bevoks
ningsmæssige faktorer. Igen var det kun 
nedbøren i juli der viste et signifikant 
bidrag til den statistiske forklaring, så 
denne ialt forøgedes til 57%. 
Det må således konkluderes, at det i helt 
overvejende grad er samspillet med de 
naturlige fjender, snyltehvepsene, og i 
mindre grad julis nedbør der har en 
afgørende effekt på bestandsændringer
ne fra et år til det næste. 

Analyse af træartsforsøg samt Grib 
Skov undersøgelser 
Det enkelte års observerede bestands
tæthed for alle 12 lokaliteter blev sam
menholdt med de forudsagte tætheder, 

baseret på Grib Skov-modellen (lign. 7) 
og foregående års observationer af 
tæthed og parasitering. 
Dette gav 48 forudsigelser, og afvigel
serne mellem observerede og forventede 
værdier, log N(obs)-log N (exPJ, blev bereg
net. Afvigelsen er således den faktor, 
hvormed de observerede tætheder er 
større (+-værdier) eller mindre (minus
værdier) end de forventede. 
Afvigelserne blev korrigeret så deres 
gennemsnit blev O. Dette betyder, at der 
tages højde for, at den observerede 
bestandstilvækst generelt er lav grundet 
de meget små parceller. Middelafvigel
sen (af de tre år) for hver lokalitet ses på 
figur 9. 
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Fig. 10. Gennemsnitlig tørvægt for uparasiterede larver sammenholdt med parasite
ringsprocentenfor de 12 lokaliteter gennem 4 år. 

For de ti lokaliteter ses forudsigelserne 
at være mindre end 25% større eller 
mindre end de observerede værdier. For 
parcellerne i Sønderborg- (Gråsten-) og 
Christianssæde- distrikterne er de obser
verede viklertætheder imidlertid i gen
nemsnit kun halvt så høje som forventet. 
Viklertæthed og parasitering er blevet 
målt på tre af de sjællandske lokaliteter 
i 1994 og på to i 1995. Dermed er det 
muligt at afprøve ligning 5 som progno
sernodel, opbygget via moniteringsun
dersøgelsen og beregnet til forudsigelser 
for disse små parceller. 
Resultatet heraf viser, at denne model 
beskri ver populationsændringerne på 
disse små parceller perfekt. Observatio
nerne lå således særdeles tæt på de for
ventede værdier, og modellen forklarer 
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94,4% af variationen i de fem forudsi
gelser (n=5, r2=0,944, b=7,11, P<0,005). 

3.5 Forhold relateret til de 
naturlige fjender 

Som vist i afsnit 3.2 (figur 5) påvirkes 
viklernes kondition - udtrykt som den 
tørvægt som larverne har, når de starter 
overvintringen - af træernes vækstfor
hold. 
Imidlertid er dette ikke det eneste, der 
påvirker de uparasiterede larvers vægt. 
Snyltehvepsenes mislykkede forsøg på 
parasitering af de unge viklerlarver 
(pseudo-parasitering) medfører en ænd
ret fysiologi og tilsyneladende en vægt, 
der er mindre end hos de normale larver. 
Jo større procent gennemført parasite-



ring, jo flere angreb har der været, og 
des flere af de tilsyneladende uparasite
rede larver er pseudoparasiterede og har 
lavere vægt. Således ses på figur 10 for
holdet mellem gennemsnitlig tørvægt og 
parasiteringsgrad (n=48, r=0,38, (46=5,32, 
P<0,0005). 
Det betyder, at larvernes tørvægt ikke 
alene illustrerer værtstræernes vækst- og 
sundhedstilstand. Således forklarer 
træernes højdetilvækst (HI cm) og para
siteringsgraden (P %) tilsammen 62% af 
variationen i larvetørvægt (DWT mg) 
for 12 lokaliteter i to år (1989 og 90), 
(DWT = 3,25 - 0,0 104(HI) - 0,00564(P), 
n=24, r2=0,624). 
Jo flere år der inddrages i analysen, jo 
mere tilsløret bliver relationerne, fordi 
lokale og årlige vejrforhold måske også 
har en indflydelse. For 12 lokaliteter i 
fire år (1989-1992) fås stadig et signifi
kant forhold. Men spredningen er større, 
og graden af forklaring derfor mindre; 
DWT=3,05 - 0,0055(HI) - 0,0082(P), 
n=48, r2=0,46, P<O,O l. 
Den ene snyltehvepseart, A. tedellae, 
gav, som nævnt tidligere, en lavere para
siteringsgrad i Christianssæde-parcellen 
end i de øvrige parceller. Desuden gav 
den lavere parasitering i sitka- end i 
rødgran-parceller. 
Der er ikke grund til at antage, at larver, 
der er parasiterede af A. tede lla e , skulle 
have højere dødelighed end andre para
siterede larver på disse lokaliteter. Der
for kan forholdet mellem den beregnede 
tæthed af voksne snyltehvepse og den 
resulterende parasiteringsgrad sammen
lignes mellem lokaliteterne. 
Hvis søgeeffektiviteten Q (se Milnster
Swendsen 1985) for A. tedellae bereg
nes for de 11 lokaliteter samlet samt for 
Christianssæde alene, fås henholdsvis 
værdierne 0,063 og 0,035, d.v.s. at 

effektiviteten skønnes at være reduceret 
med 45% for Christianssæde. 
En tilsvarende beregning af denne snyl
tehvepse-arts søgeeffektivitet på hen
holdsvis rødgran og sitkagran gav Q
værdierne 0,063 og 0 ,033, altså en 
reduktion på 48% af effektiviteten i 
sitka-parceller. Dette forklarer, hvorfor 
grannålevikleren til tider kan opnå høje
re tætheder på sitka end på rødgran, 
selvom dens primære værts træ er 
rødgran. 

4. Diskussion 

Det gælder for mange af skovens blad
og vedædende insekter, at deres 
bestandstætheder bestemmes af både 
træernes kondition og de naturlige fjen
ders virke. 
Filhrer (1985b) understreger, at langsig
tet regulering af insekterne kræver, at 
der (1) findes et velfungerende kom
pleks af naturlige fjender, og (2) at 
skovdriften sikrer, at insekternes føde 
ikke bliver af for høj kvalitet eller for let 
tilgængelig. I de fleste tilfælde betyder 
dette, at de enkelte træer skal have god 
vækst og høj vitalitet. 
Nærværende undersøgelse støtter dette 
synspunkt. Den har desuden vist, at 
træer, der vokser på dårlig jordbund, kan 
forventes at få større angreb af skade
dyr, samt at en skovmosaik med små 
bevoksninger af varierende træarter 
giver en beskyttelse imod voldsomme 
skadeniveauer. 
Holopainen et al. (1993) viste en sam
menhæng mellem graden af luftforure
ning, træernes stress-niveau udtrykt bl.a. 
ved topskudslængde (årlig højdetil
vækst), og antallet af bladlus på både 
skovfyr og rødgran. 
Tilsvarende vises her, at dårlig jordbund 
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(lavt pH) medfører mindre højdetil
vækst og samtidig et højere gennemsnit
ligt niveau af viklere. Dette forhold 
sammen med det lokale omfang af gran
bevoksninger forklarer i store træk de 
observerede forskelle mellem viklerni
veauerne på de tolv lokaliteter i Dan
mark. 

4.1 Sammenhænge i gran/vikler 
systemet 

Indenfor det undersøgte system er der en 
række logiske, funktionelle sammen
hænge, der her er påvist med korrelati
ons- og regressionsanalyser: 

(l) Når de forskellige parceller sam
menlignes, er der som forventet 
positive korrelationer mellem dbh, 
masseproduktion, træhøjde og høj
detilvækst. 

(2) Jordbundens pH har indflydelse på 
disse vækstparametre, således at 
højere pH giver større tilvækst. 

(3) Sommerens nedbør er tidligere vist 
at have en positiv virkning på til
væksten (MUnster-Swendsen 
1987c). Kraftig nedbør i juli kan 
have negativ indvirkning på vikler
nes formering, som antydet i pro
gnosemodellen (ligning 6). 

(4) Træernes højdetilvækst synes at 
være et godt udtryk for træernes til
stand, således at træer med høj til
vækst samtidigt har lavere nærings
værdi for en række insekter. 
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Der kan derfor ses en negativ korre
lation mellem træernes højdetil
vækst og viklerlarvernes vægt samt 
deres gennemsnitlige tæthed på en 

lokalitet. Der kan således også ses 
en negativ korrelation mellem jord
bundens pH og larvernes vægt. 
Larvernes vægt påvirkes dog også af 
parasiteringen, således at selv upara
siterede dyr, som har været forsøgt 
angrebet af en snyltehveps, får lave
re vægt. En bestands gennemsnitlige 
larvevægt kan derfor ikke umiddel
bart benyttes som udtryk for nålenes 
fødeværdi og træernes sundhedstil
stand. 

(5) Tætheden af viklerlarver på en loka
litet er bl.a. et resultat af viklerpopu
lationens opformering, som ses at 
være påvirket af den lokale mosaik 
af granbevoksninger (GMI) . 
Således er der en positiv korrelation 
mellem mængden af omgivende 
granskov og den gennemsnitlige 
tæthed af larver på en lokalitet. Fra 
Grib Skover der tillige påvist en 
positiv korrelation med viklernes 
formeri ngsrate. 

(6) De naturlige fjender, her især snylte
hvepsene, medfører en betydelig 
dødelighed og tillige en reduktion af 
fertiliteten hos viklerne. 
Mange og velfungerende snylte
hvepse har derfor en negativ virk
ning på tætheden af viklerlarver. 
Ændringerne i viklertætheder fra år 
til år kan for en stor del beskrives 
gennem snyltehvepsenes virksom
hed (prognosemodeller, ligning 5, 6 
og 7). 

(7) Forsuringsprocesser virker negativt 
på jordbundens pH og dermed på 
hele gran-vikler systemet, mens evt. 
luftforurening må formodes at have 
samme negative effekt. 
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Fig . ll. Funktionsdiagram, der viser sammenhængene indenfor gran-vikler systemet 
samt påvirkningen herpå af ydre faktorer. Pilene angiver påvirkningernes retning. Hvis 
en stigning i antal eller niveau hos påvirkeren medfører et fald i antal eller niveau hos 
den påvirkede part er der angivet et minus. Derimod angiver et plus at en stigning hos 
den ene part medfører en stigning hos den anden. 

Den angivne sammenhæng mellem ele
menter og påvirkninger i gran- vikler 
systemet er illustreret som et funktions
diagram i figur ll. 

4.2 Bedømmelse af den 
generelle udvikling 

Stigningen i viklerbestandenes tætheder 
fra 1989 til 1992 er en naturlig og for-
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ventet følge af det forudgående sving
ningsmønster for arten i Danmark. Stig
ningen indikerer således på ingen måde 
en svækkelse af træernes sundhedstil
stand. 
Endvidere var den gennemsnitlige 
tæthed af viklerlarver ganske lav i for
søgsparcellerne. Selv de højeste værdier 
i 1992 var højst en tiendedel af det 
niveau, som kan give registrerbare ska
der. Dette hænger sammen med parcel
lernes ringe størrelse og måske med pro
veniensen. Men heller ikke i andre, 
større danske bevoksninger nåede vik
lerne i nærheden af niveauer, der skader 
tilvækst og sundhed hos træerne. 
Ændringerne i bestandsstørrelse fra år til 
år stemte i de fleste tilfælde nøje over
ens med forventningerne. Disse var 
baseret på en generel prognosemodel, 
der primært tog udgangspunkt i det øje
blikkelige, lokale parasiteringsniveau. 
I årlige rapporter til Skov- og Natursty
reisen blev der således givet en generel 
varsling om den forventede udvikling af 
viklerbestandene i Danmark. Desuden 
blev der givet en varsling for hver loka
litet, der både tog udgangspunkt i para
sitering, vejr og de lokale bevoksnings
forhold. 

4.3 Bedømmelse af de 
lokale forskelle 

De gennemsnitlige viklerniveauer på 
lokaliteterne var forskellige, men kunne 
i store træk forklares ud fra parcellernes 
omgivende granskovsmosaik (GMI) 
samt ud fra lokaliteternes jordbundsfor
hold (pH). 
Det er således naturligt og forventeligt, 
at de midt- og vestjydske rødgran-par
celler opnår højere viklertæther end 
andre. Årsagen er dels, at træernes kon-
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dition er dårligere, dels at granbevoks
ninger er mere udbredte her på den rin
gere jordbund. 
De eneste lokalitetsmæssige afvigelser 
af betydning fandtes på Frijsenborg og 
Randbøl. Men som nævnt tidligere i tek
sten kunne disse forklares ved lokale 
dyrkningsforhold. 
Kun på to lokaliteter afveg de observe
rede ændringer fra år til år i viklertæthed 
fra de forventede værdier. De to sydlig
ste parceller ved Sønderborg og Christi
anssæde viste mindre bestandstilvækster 
end forventet. Dette tyder på en bedre 
kondition hos træerne end umiddelbart 
iagttaget. 
Forklaringen kendes ikke, men årsagen 
kan være at grundvandspejlet begge ste
der ligger højt ved parcellen, hvorved 
træerne har gode vækstforhold selv i 
tørre sommermåneder. Undersøgelsen 
har ikke vist uventet store bestandstil
vækster hos viklerne, og dermed dårlig 
trætilstand. 

4.4 Konklusioner 

Træer med forringet sundhedstilstand 
medfører generelt et højere niveau af 
grannåleviklere. I overensstemmelse 
hermed sås højere niveauer på lokalite
ter med dårlig jordbund. Undersøgelsen 
viste dog ingen svækkelse af parceller
nes rødgraner udover denne, hvilket jo 
må betragtes som en naturlig konse
kvens. 
I den undersøgte periode optrådte der 
ingen udpræget tørke, som ellers ville 
have svækket træerne især på de dårlige 
jorder og ført til forhøjet viklerniveau. 
Hvis de geografiske luftforureningsgra
dienter skulle have nogen virkning på 
dette system, så ville man forvente høje
re viklerniveauer på Sønderborg 



(Gråsten) lokaliteten end der blev fun
det. 
Forholdene på træartsforsøgenes lokali
teter tyder altså ikke på nogen ekstraor
dinær svækkelse af grantræer i denne 
undersøgelse. Dette gælder imidlertid 
kun for den undersøgte proveniens, Rye 
Nørskov . 
Denne proveniens er kendt for at være 
ret robust under danske forhold. Det er 
muligt, at den tilmed er mindre attraktiv 
for grannålevikleren end visse andre pro
venienser. Man må derfor nok tilråde, at 
moniteringer, som har til formål at regi
strere skovenes sundhedstilstand, ikke 
baserer sig på denne proveniens som 
repræsentant for rødgranbevoksninger. 
Derudover har undersøgelsen vist, at 
parcellens størrelse kan have stor betyd
ning for et skadedyrs bestandsniveau. 
De undersøgte parceller på 1/4 ha var 
således i underkanten. Man må anbefale, 
at insektmoniteringer foretages i 
bevoksninger af mere normal størrelse. 
Sidst, men ikke mindst, er det her påvist, 
at skovens mosaik af bevoksninger af 
forskellige træarter har en indflydelse på 
en given parcels insektbestand. Det er i 
sig sel v et interessant perspekti v, men er 
også et komplicerende moment, når ins
ektbestandes niveau skal tages som 
udtryk for bevoksningers tilstand. 
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6. Summary 

Monitoring the Norway spruce and 

spruce needleminer system in Denmark 
1989-93. 
Densities, average dry weight, and 
degrees of parasitism in larvae of the 
spruce needleminer, Epinotia tedella 
(Cl.), were measured during five years 
in 12 spruce stands in Denmark. Data 
were analysed together with data on tree 
growth parameters, soil pH, size and 
distance to neighbouring spruce stands, 
and weather. 
Close relationships have been shown 
between (1) stand and tree condition, (2) 
needleminer performance, (3) parasito
ids, (4) surrounding forest mosaic, and 
(5) external factors such as weather and 
air-pollution. Thus, the system is very 
complex which does not facilitate its use 
as an indicator of forest health. 
However, since a detailed knowledge of 
interactions between several com po
nents does exist, a predictive model was 
constructed and deviations between 
observed and expected densities of 
needleminer larvae were analysed. All 
density levels and yearly changes could 
be explained as aresult of natural , local 
conditions, such as soil , forest mosaic, 
and the action of natural enemies. Ther
efore, no indication could be found of 
local or general forest deterioration. 
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