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Vurdering af genetisk variation 
i klonfrøplantager 
- belyst med et eksempel fra sitkagran 
Hvoifor er antallet af kloner i en frøplantage vigtigt, hvordan vurderes det - og hvor 
mange kloner bør der være? 

Af ERIK D. KJÆR 1
\ LARS GRAUDAU> og AASE K. MYRTHUE2
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Bemærk iøvrigt ordlisten sidst i artiklen. 
Red 

Sammendrag 

Blandt de mest anvendte metoder til 
fremavl af genetisk forbedret plantema
teriale af træer og buske er anlæg af og 
frøhøst i klonfrøplantager. Jo færre klo
ner plantagen indeholder, des hårdere 
selektion har der fundet sted, og jo 
større genetisk forbedring kan dermed 
forventes. 
Til gengæld bliver den genetiske variati
on reduceret. Et centralt spørgsmål er 
derfor, hvor mange kloner der bør for
blive i frøplantagen for at sikre en pas
sende variation (jf afsnit l). 
I denne artikel bedømmes (i) forskellige 
indirekte metoder til vurdering af hvor
ledes den genetiske variation forventes 
påvirket i afkom fra klonfrøplantager. 
Endvidere skønnes det (ii) hvor mange 
kloner, der bør være i en frøplantage for 
at opretholde en tilfredsstillende gene
tisk variation i frøplantagens afkom og 
eventuelt efterfølgende generationer. 

l) Arboretet, Institut for Botanik, Dendrologi 
og Forstbotanik, KYL. 

2) Statsskovenes Planteav lsstation, Skov- og 
Naturstyreisen. 

Påvirkningen af den genetiske variation 
beskrives i denne sammenhæng ved det 
effektive antal kloner i frøplantagen. 
Det er et mål for hvor mange kloner der 
deltager effektivt i reproduktionen Uf. 
afsnit 2). 
Vurderingen af hvor mange kloner der 
bør være i en frøplantage diskuteres i 
afsnit 3 ud fra den planlagte anvendelse 
af afkommet fra frøplantagerne og 
populationsgenetiske overvejelser. 
Vurderingen af de forskellige metoder 
til opgørelse af det effektive antal kloner 
sker på basis af en konkret undersøgelse 
af sitkafrøplantagen FP 238 samt andre 
danske erfaringer i afsnit 4, hvor det 
effektive antal kloner for FP238 bereg
nes. Det effektive klonantal er mindre 
end det antal kloner, der rent faktisk ind
går i frøplantagen, fordi nogle kloner 
bidrager mere til frøplantagens afkom 
end andre. 
For FP238 beregnes successivt effekten 
af: 
(i) at alle kloner ikke er repræsenteret 
med samme antal rameter (podninger), 
(ii) at de forskellige kloner ikke produ
cerer lige mange kogler per ramet, 
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(iii) at de forskellige kloner ikke har lige 
mange frø per kogle, 
(iv) at de forskellige kloner ikke har 
samme procentdel tomme frø, 
(v) at frø fra de forskellige kloner ikke 
har samme spiringsprocent. 
Den første faktor (i) kan umiddelbart 
observeres i frøplantagen . De øvrige er 
udtryk for forskelle i fertilitet mellem 
klonerne og kan variere fra år til år. 
Opgørelsen af (ii) til (iv) giver 3 for
skellige skøn for det effektive klonantal 
i plantagen. 
Det bemærkes, at det effektive klonantal 
henviser til forskellene i fertilitet. 
Udbyttet af spiredygtige frø (v) benyttes 
i denne undersøgelse kun til at vurdere 
pålideligheden af de tre øvrige frøudbyt
temål. Antallet af kogler per klon er for
holdsvis hurtigt at bestemme ved en 
simpel optælling før høst. Opgørelse af 
klonvise forskelle i egentlig frøproduk
tion er mere ressourcekrævende, fordi 
det forudsætter, at frøet klænges klon
vis. Spiretest er også meget ressource
krævende, hvis der indgår mange kloner 
i frøplantagen. 
Resultatet af undersøgelsen i FP238 
tyder på, at observation af kogleantal -
eller mere hensigtsmæssigt af antallet af 
kogler og hanblomster - generelt er en 
bi llig og tilfredsstillende metode til at 
skønne niveauet af det effektive klonan
tal i en frøplantage (if. afsnit 4.3). 
Det effektive antal kloner i FP238 i 
1993 beregnes til kun ca. 20 % af det 
totale antal kloner. Generelt vurderes 
det effektive klonantal i frøplantager i 
fuld produktion i gode blomstringsår at 
ligge på ornkIing halvdelen af det totale 
antal kloner. 
Det antal kloner, man vælger, vil altid 
være udtryk for en afvejning af dels den 
dyrkningsmæssige gevinst, som forven-
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tes ved brug af det genetisk forbedrede 
materiale, dels den risiko, som skønnes 
forbundet med en reduktion af den gene
tiske variation. 
Afhængigt af hvilken anvendelse en 
frøplantages afkom skal tjene, er det 
vores opfattelse, at det effektive klonan
tal i de fleste tilfælde mindst bør være 
mellem IO og 30. Det vil normalt kræve 
et faktisk antal kloner i plantagen på 
mellem 20 og 60. 
Et stort antal kloner (> 40) anbefales 
hvor afkommet benyttes til etablering af 
bevoksninger med lang omdrift og even
tuel efterfølgende selvforyngelse, det vil 
sige i situationer hvor der stilles krav om 
evolutionær tilpasningsevne (if. Kjær & 
Graudal 1993). Et mindre antal kloner 
vurderes at være nok, hvor afkommet 
dyrkes i kort omdrift. Til nogle speciel
le formål kan et endnu lavere antal klo
ner accepteres (if. afsnit 3.3). 
I afsnit 5 understreges afslutningsvis 
betydningen af at se anvendelse og 
bevaring af de genetiske ressourcer hos 
vore træer og buske i en større sammen
hæng. Artiklen er et bidrag til et nylig 
igangsat arbejde med udarbejdelse af en 
strategi for anvendelse af de genetiske 
ressourcer hos træer og buske i Dan
mark, og den skal opfattes som et oplæg 
til videre diskussion. 



Foto l. Frøplantager er en god løsning til opformering af store mængder frø af en god 
kvalitet. Et centralt spørgsmål er hvor mange kloner der bør være i frøplantagen for at 
sikre en passende genetisk variation i afkommet (af hensyn til risikoen for indavl eller 
genetisk drift). I artiklen argumenteres for at det faktiske antal kloner bør være mellem 
20 og 60, afhængigt af formålet med frøproduktionen. (Foto af frøplantagen FP238, 
sitkagran i Gribskov. Foto: SF juli 1995). 

1. Fremavl og genetisk variation i 
afkom fra frøplantager 

Blandt de mest anvendte metoder til 
fremavl af genetisk forbedret plantema
teriale af træer og buske er anlæg af og 
frøhøst i klonfrøplantager. Det gælder i 
dag i skovbruget især for vore nåletræer 
og kun i mindre omfang for løvtræerne. 
En stigning i antallet af klonfrøplantager 
for løvtræ til skovbruget kan imidlertid 
ventes i fremtiden. 

For buske er klonfrøplantager væsentlig 
mere udbredt. 

Opbygning af en frøplantage 
Gennem forædlingsarbejde udpeges et 
antal individer (plustræer) med attrakti
ve egenskaber i form af sundhed, ved
kvalitet og vækstkraft. Fra plustræerne 
samles podekviste, som podes på grund
stammer, hvorved hvert plustræ bliver 
klonet (vegetativt opforrneret) til et antal 
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rameter. Antallet af kloner og deres 
genetiske oprindelse bestemmer den 
genetiske variationsbredde i en klon
frøplantage. 
Rameterne plantes på en lokalitet, hvor 
fremmedbestøvning anses for at være 
minimal. De randomiseres, dog på en 
sådan måde at der opretholdes en vis 
afstand mellem rameter af samme klon 
for at undgå selvbestøvning. 
Normalt anlægges frøplantager med et 
stort antal kloner. Samtidig med pod
ning af plustræeme til frøplantagen sam
les der typisk frø fra dem. Frøpartierne 
benyttes så til at etablere afkomsforsøg. 
Disse forsøg anlægges sædvanligvis på 
3-5 indbyrdes forskellige, men alle typi
ske dyrkningslokaliteter, som giver 
mulighed for at bestemme plustræernes 
indbyrdes avlsværdi for en række egen
skaber under forskellige miljøforhold. 
Når afkomsforsøgene når en vis alder -
og frøplantagen begynder at producere 
frø - måles forsøgene. Resultaterne her
fra benyttes til at tynde frøplantagen, så 
kun et udvalg af de formodet bedste klo
ner står tilbage. Jo flere kloner der fjer
nes, des hårdere selektion og dermed en 
forventet større genetisk forbedring. Til 
gengæld bliver den genetiske variation i 
frøplantagen også reduceret. 
Et centralt spørgsmål er derfor, hvor 
mange kloner der bør forblive i frøplan
tagen efter udtynding for at sikre en pas
sende variation. Dette emne er behand
let udførligt i litteraturen (se f.eks. en 
god oversigt på dansk af Hansen 1992), 
idet man dog ofte ser bort fra, at det 
effektive klonantal i praksis er væsentlig 
lavere end det faktiske antal Uf. afsnit 
2). Spørgsmålet behandles nøjere i 
afsnit 3. 
I sidste ende vil valg af klonantal altid 
være udtryk for en risikovurdering. Der 
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er tale om en afvejning af dels den dyrk
ningsmæssige gevinst, som forventes 
ved brug af det genetisk forbedrede 
materiale, dels den risiko, som skønnes 
forbundet med en reduktion af den gene
tiske variation. 
I Danmark har praksis i nyere tid bygget 
på en "safety-first" betragtning. Der er i 
reglen anvendt et relativt stort antal klo
ner. I de nyere klonfrøplantager af 
sitkagran (Picea sitchensis) og rødgran 
(Picea abies) er f.eks . anvendt 100-200 
kloner som udgangspunkt med henblik 
på efterfølgende reduktion til 20-30 klo
ner. 
Forædlingsaktiviteterne i Danmark har 
næppe resulteret i en væsentlig be
grænsning af den genetiske variation Uf. 
Kjær & Graudal 1993 og Graudal et al. 
1995). 
Anvendelsen af frø fra frøplantager er 
endnu begrænset. Men da der forventes 
en mere udbredt anvendelse af frø fra 
klonfrøplantager, er det vigtigt at have 
et godt kendskab til afkommets gene
tiske variation, både absolut og i forhold 
til afkom efter naturlig foryngelse og fra 
andre frøkilder. 

Formål med artiklen 
Denne artikel har to formål: 
* At bedømme forskellige indirekte 

metoder til at vurdere hvordan den 
genetiske variation forventes påvirket 
i afkom fra klonfrøplantager. Påvirk
ningen af den genetiske variation 
beskri ves i denne sammenhæng ved 
det effektive antal kloner i frøplanta
gen. Det er et mål for hvor mange klo
ner, der deltager effektivt i reprodukti
onen Uf. afsnit 2). 

De forskellige metoder vurderes på basis 
af en konkret undersøgelse af sitka
frøplantagen FP 238 samt andre danske 



erfaringer i afsnit 4. Undersøgelsen fandt 
sted i forbindelse med kåring af frøplan
tagen, hvor man ønskede at kende det 
effektive klonantal i plantagen. 
** At diskutere hvor mange kloner der 

bør være i en frøplantage for at opret
holde en tilfredsstillende genetisk 
variation i dens afkom og eventuelt 
efterfølgende generationer. Denne 
vurdering sker ud fra den planlagte 
anvendelse af afkommet fra frøplan
tagerne og populationsgenetiske 
overvejelser (afsnit 3). 

Artiklen omhandler klonfrøplantager. 
De principielle overvejelser omkring 
antallet af kloner kan imidlertid over
føres på størrelsen af populationen i 
frøplante-frøplantager, hvor der istedet 
for kloner typisk er halv- søskende fami
lier. Frøplante-frøplantager indebærer 
således mulighed for tynding såvel mel
lem som inden for familier. 

2. Opgørelse af antal kloner i 
frøplantager: 
Census og effektivt antal 

Umiddelbart kan det synes let at vurde
re den genetiske variation i en klon
frøplantage ved en simpel optælling af 
antallet af kloner (kaldet census, beteg
net N). 
Det er imidlertid mere kompliceret, da 
klonerne i praksis aldrig bliver ligeligt 
repræsenteret i frøplantagens afkom. 
Denne ubalance mellem klonerne skyl
des flere forhold. 
Det hører til undtagelsen, at alle kloner 
er repræsenteret med præcist det samme 
antal podninger (rameter). Det skyldes 
dels, at der altid er en vis dødelighed 
blandt podningerne, dels en mere syste
matisk effekt af, at nogle kloner er lette
re at pode end andre. I nogle tilfælde kan 

der være betydelige forskelle, og her vil 
de forskellige kloners bidrag til frøplan
tageafkommet variere tilsvarende. For
holdet benævnes ramet ubalance. 
Ubalancen mellem klonerne kan øges 
yderligere, hvis de enkelte kloner har 
forskellig fertilitet. Der findes en række 
undersøgelser fra nåletræ-frøplantager i 
udlandet, som har afsløret betydelige 
klonforskelle i evnen til at blomstre og 
producere frø og pollen (f.eks Mouna 
1990, se også nyere referencer i Chaisu
risri & EI-Kassaby 1993). 
Det effektive klonantal (som betegnes 
Nc) bliver således ofte betydeligt mindre 
end det faktiske antal kloner, som indgår 
i frøplantagen. Det bemærkes, at effekti
ve klonantal refererer til de samlede for
skelle i fertilitet hidrørende dels fra de 
egentlige fertilitetsforskelle, dels fra 
ram et ubalancen. 

Beregning af det effektive klonantal 
Det effektive klonantal kan beregnes på 
flere måder, afhængigt af formålet. Det 
er især afgørende, om man fokuserer på 
den genetiske drift eller på indavl. 
Den genetiske drift er (lidt populært 
fremstillet) den afvigelse, der opstår 
mellem afkommets og forældrekloner
nes gennemsnitlige egenskaber (egent
lig aBel-frekvenser). Afvigelsen skyl
des, at ikke alle forældre bidrager med 
lige mange gameter til afkommee). 
I populationer af endelig størrelse resul
terer driften i, at nogle gener med tiden 
fikseres. Genetisk drift får derved sam
me virkning som indavl. 

3) Hvis alle forældre bidrager med lige mange 
gameter vil der også opstå drift, men kun 
som følge af Mendel'sk udspaltning i forbin
delse med gamet-dannelsen (reduktionsde
lingen). 
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Indavl er det forhold, at beslægtede indi
vider krydser med risiko for indavlsde
pression, fordi recessive, letale eller 
semi-letale gener mødes4

). Hvis nogle få 
kloner bidrager med en stor del af game
terne til afkommet, vil mange individer i 
afkommet blive tæt beslægtet med øget 
risiko for indavl i forbindelse med even
tuel selvforyngelse af afkommet. 
I frøplantager er det traditionelt kun den 
rene selvbestøvning, der fokuseres på 
ved beregning af forventet indavl, fordi 
moderkloner normalt er ubeslægtede. 
Indavl som følge af krydsning mellem 
beslægtede individer kan naturligvis 
opstå på et senere tidspunkt, hvis 
afkommet af frøplantagen med tiden 
skal selvforynges Uf. diskussionen i 
afsnit 3 nedenfor). 
Der er udviklet et omfattende teoretisk 
begrebsapparat, der behandler bereg
ning af forskellige typer af Ne under 
varierende forudsætninger (Crow & 
Kimura 1970, Crow & Denniston 1988). 
I opgørelsen for sitkagran som følger 
nedenfor beregnes Ne som: 

hvor pi er den enkelte klon i's relative 
bidrag til afkommet. 

4) Ofte "reserveres" begrebet indavl til kun at 
omfatte det forhold , at krydsning sker mel
lem to individer, som er mere beslægtet med 
hinanden end to tilfældigt udvalgte individer 
Uf. f.eks. Sigismund 1993). Herved sigter 
begrebet på den type indavl, som f.eks. ops
tår hvis træer i naturbestande vokser i "fami
lie-grupper", og krydsningen overvejende 
sker inden for sådanne grupper. I denne arti
kel benytter vi den bredere definition af 
indavl, fordi klonerne i frøplantagen normalt 
ikke er beslægtede, og fordi vi netop ønsker 
at fokusere på den indavl, der opstår som føl
ge af små klontal. 
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Det bemærkes, at det effektive klanantal 
(Ne) kun er lig census antallet (N), hvis 
alle kloner bidrager præcis lige meget til 
afkommet, det vil sige hvis pi = '" = pi 
= ... = pN = lIN. I alle andre tilfælde bli
ver Ne mindre end N. 
Ne beregnet efter (1) kan opfattes som et 
effektivt klonantal, der fokuserer på den 
genetiske drift under visse forudsætnin
ger. Disse er diskuteret nærmere i Kjær 
(1995a), hvortil henvises. 
Egentlig bør pi opgøres som klon i' s 
relative andel af det samlede antal 
gameter (hanlige og hunlige), der indgår 
i afkommet. Det er i princippet muligt at 
opnå sådanne skøn i nåletræer ved hjælp 
af biokemiske eller molekylære mar
kører (se f.eks. Roberds et al. 1991), 
men i praksis indebærer det et betydeligt 
arbejde. 
Et mere enkelt mål for bidrag af 0-
gameter fås ved simpelthen at tælle 
antallet af o -blomster på de enkelte klo
ner. Tilsvarende kan bidraget af 
<;' -gameter skønnes ved at tælle <;' -
blomster eller opgøre frøudbyttet klon
vist. 
I denne undersøgelse har vi som eksem
pel opgjort ubalancen på forskellige for
simplede måder, nemlig som ubalancen 
i henholdsvis andelen af podninger, 
N(ramet); andelen af kogler, No( <;': kog
ler); andelen af frø, Ne( <;' :frø); og ande
len af fulde frø, Ne( <;' :fulde frø). Den 
sidste størrelse ligger tættest på den kor
rekte størrelse, men er også den mest 
besværlige at opgøre. 
De tre skøn for Nc kaldes hunlige, fordi 
de udelukkende beregnes ud fra andelen 
af hunlige gameter. Mere præcist forud
sættes det, at pollen skyen har samme 
ubalance som de hunlige kogle/frø-mål. 
Generelt må man nok forvente, at pol
lenskyen er mere jævnt fordelt mellem 



Foto 2. Frøhøst efterår 1989 ifrøplantage af sitkagran, plantet 1962/64. Hedeselskabets 
frøplantage FP611, Vosnæs Skovdistrikt, luseresistent sitkagran af Washington type. 
Foto: Bert Wiklund for Statsskovenes Planteavlsstation. 

klonerne end den tilsvarende frøproduk
tion (forholdet diskuteres senere, jf. 
tabel 2 i afsnit 4.3) - i hvert fald hvis 
frøplantagen har en alder, hvor alle klo
ner er begyndt at blomstre. De effektive 
klonantal, Ne( '2 : .. ), der beregnes i den
ne undersøgelse, må derfor opfattes som 
skøn til den lave side. 
Det er også vigtigt at bemærke, at for
skellene mellem census antallet (N) og 
det effektive klonantal (Ne) vil variere 
fra år til år afhængigt af blomstringsfor
holdene. Typisk vil det effektive klon
antal være mindst i år med svag blom
string og størst i år med betydelig blom
string (Kjær 1995a). 

3. Hvor mange kloner er nok? 

Det er væsentligt at kunne skønne det 
effektive klonantal i en frøplantage til
fredsstillende. Som udgangspunkt for 
etablering af frøplantager er det natur
ligvis endnu mere væsentligt at vide , 
hvor stort det effektive klonantal i 
frøplantagen bør være. 
Selektion gennem flere generationer vil 
reducere den additive genetiske val·iati
on i de egenskaber der selekteres for. 
Så længe forædling er baseret på til
strækkelig store populationer reduceres 
den genetiske variationsbredde i kvanti
tative egenskaber imidlertid ikke væs
entligt. Dette forhold skyldes dels popu-
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lationernes størrelse, dels at der induce
res ny variation på grund af høje mutati
onsrater i kvantitative egenskaber Uf. 
uddybning og referencer hos Kjær & 
Graudal 1993 og Graudal et al. 1995). 
Tilstrækkelig stor betyder i denne sam
menhæng stor nok til , at der er lille risi
ko for indavl og for genetisk drift og 
dermed forbundet tilfældigt tab af gene
tisk variation. Der kan ikke gives et 
endegyldigt svar på, hvor store populati
oner det indebærer, men dog visse ret
ningslinier. Udover størrelsen af forme
ringspopulationen (antallet af kloner i 
frøplantagen) er det vigtigt at vide, om 
der i forvejen er slægtskab mellem klo
nerne i frøplantagen. 

3.1 Indavl i forhold til effektivt klontal 
Som nævnt ovenfor fokuserer man i 
frøplantager traditionelt kun på den rene 
selvbestøvning ved beregning af forven
tet indavl , fordi moderkloner normalt er 
ubeslægtede. Da der ofte sker en natur
lig selektion som fjerner selvbestøvede 
individer, er denne indavl i realiteten 
nok af mindre betydning. Det gælder i 
hvert fald for de fleste af de hidtil under
søgte nåletræarter, omend ikke for alle 
(Savolainen 1994). 
Som ligeledes nævnt kan indavl også 
opstå på et senere tidspunkt som følge af 
krydsning mellem beslægtede individer, 
nemlig hvis afkommet af frøplantagen 
med tiden skal selvforynges. Her, hvor 
halvsøskende flokke optræder sammen, 
kan indavl få et betydeligt omfang, hvis 
frøplantagen har et lavt effektivt klonan
tal. Også i denne situation vil der være 
tale om naturlig selektion som fjerner de 
indavlede individer, men ikke så kraftigt 
som i forbindelse med den rene selvbe
støvning i frøplantagen. 
Risikoen for indavl bedømmes i reglen 
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ud fra tilvæksten i populationens grad af 
indavl (indavlskoefficienten). Tilvæks
ten i indavlskoefficienten afhænger 
direkte af den effektive populationss
tørrelse: 

~ F = 1/(2Nc) (2) 

Man ser at en effektiv populations
størrelse på 50 giver en tilvækst i graden 
af indavl på 1 %. øger man populatio
nens størrelse i efterfølgende generatio
ner reducerer man graden af ny indavl; 
allerede opstået indavl påvirkes ikke Uf. 
f.eks Falconer 1989). 

3.2 Genetisk drift og tilfældigt tab af 
genetisk variation i forhold til effektivt 
klontal 
Risikoen for genetisk drift og dermed 
forbundet tilfældigt tab af genetisk vari
ation er formentlig vigtigere end risiko
en for indavl. 
Opformering via en frøplantage kan til 
en vis grad opfattes som en flaskehals 
effekt. Populationsstørrelsen går ned for 
derefter at vokse påny. 
I flaskehalsen kan genetisk variation gå 
tabt, og afkommet "efter flaskehalsen" 
kan - udover den tilsigtede genetiske 
forbedring - have ændret karakter målt i 
forhold til bestanden før flaskehalsen . 
Er antallet af kloner lille, kan man såle
des alene ved stikprøveudtagelsen risi
kere tab af genetisk variation og eventu
elt introduktion af uønskede egenskaber. 
Man kan få et indtryk af hvor stor risi
koen for tab af genetisk variation kan 
være ved at sammenligne på den ene 
side den effektive populationsstøneise i 
en naturbestand, som undergår naturlig 
foryngelse, på den anden side den effek
tive populationsstørrelse af en bestand, 
som er etableret via en frøplantage. En 
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Figur l. Sammenligning af hypotetiske effektive klonantal (Ne) ved frøavl (svarende til 
selvforyngelse) direkte i udgangspopulationen (A) samt fremavl i en frøplantage (B). 
Efter Kjær 1995b. 

sådan sammenligning vil vise en bety
delig forskel i Ne, men formentlig rela
tivt mindre end man ville forvente fra 
forskellen i antal individer i naturbestan
den og antal kloner i frøplantagen. 
Det er den samlede effekt af hele "fla
skehalsen", som er afgørende ved vur
dering af hvor mange kloner, der er til
strækkeligt. Et eksempel på en samlet 
beregning af flaskehals effekten er 
udført af Kjær (l99Sb) på baggrund af 
data fra FP238. Resultatet er illustreret i 
figur l . 
I figur 1 sammenlignes fremavl i en 

frøplantage med frøavl direkte 
udgangspopulationen, der antages at 
være på SOO individer. Alle frøbærende 
indi vider tænkes anvendt, det vil sige, at 
situationen svarer til selvforyngelse af 
udgangspopulationen. 
Kjær (l99Sb) finder, at det effektive 
klonantal for den samlede fremavl i 
frøplantagen er 18. Dette kan sammen
lignes med et effektivt individantal på 91 
ved frøavl direkte i udgangspopulatio
nen - altså en reduktion på 80%. 
Eksemplet er på flere måder udtryk for 
en abstraktion fra virkeligheden. Alter-
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nativet til fremavl i en frøplantage er 
sædvanligvis ikke "traditionel" frøavl i 
en bevoksning. Normalt vælges kloner
ne til en frøplantage i flere forskellige 
bevoksninger - i FP238 ' s tilfælde drejer 
det sig om cirka 30 bevoksninger af 
varierende geografisk herkomst (Plante
avlsstationen 1993). 
I de enkelte udgangsbevoksninger vil 
der være større grad af indbyrdes slægt
skab end i frøplantagen . Finske under
søgelser viser, at den samlede genetiske 
diversitet i frøplantage afkommet kan 
være lige så stor som variationen i 
udgangsbevoksningerne, hvilket forkla
res som et resultat af "proveniens-hybri
disering" (Mouna & Harju 1989). Man 
kan udmærket forestille sig at den i nog
le tilfælde endda vil være større på 
grund af dette forhold . 
I eksemplet er endvidere forudsat sam
me grad af fertilitets-ubalance i 
udgangspopulationen og frøplantagen, 
hvilket næppe er holdbart. Når frØplan
tagen er i fuld produktion vil den være 
tyndet med henblik på maksimal frøpro
duktion. Til den tid kan der opnås en 
balance mellem frøproduktionen for de 
enkelte kloner ved varierende tyndings
styrke af rameter for de enkelte kloner. 
Dermed kan man sørge for, at de mest 
produktive kloner bliver repræsenteret 
med færrest rameter. 
Alt i alt må man derfor forvente en rela
tivt større effektiv populationsstørrelse 
(NelN) i frøplantagen end i de enkelte 
frø av lsbevoksninger. For en nærmere 
diskussion af eksemplet og dets forud
sætninger henvises til Kjær (l 995b ). 

3.3 Et foreløbigt bud på et "tilstrække
ligt" klonantal 
Hvor mange kloner man kræver i et 
frøproduktionsanlæg bør i udpræget 
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grad være bestemt af den fremtidige 
anvendelse af frømaterialet. Afgørende 
er bl.a. omdriftslængde, fremtidig foryn
gelsesmåde samt eventuelt en vurdering 
af risiko for - og betydning af - uønsket 
"genspredning" fra forædlet materiale 
til naturlige bestande. 
Der findes en omfangsrig litteratur, som 
diskuterer hvor mange kloner, der er 
nødvendige. De fleste undersøgelse ved
rØrer antallet af kloner i stiklinge-blan
dinger, men frøplantage problematikken 
er også behandlet. En god dansk over
sigt er givet af Hansen (1992), hvortil 
henvises. 
De fleste erfaringer stammer fra skov
bruget, men problematikken er ligeså 
relevant for anvendelsen af landskabs
planter. 
I dette afsnit redegøres for den "klon
politik", som - mere eller mindre expli
cit - ligger til grund for det daglige 
arbejde med planlægning af fremavl på 
Statsskovenes Planteavlsstation. Denne 
politik må opfattes som restriktiv i for
hold til tidligere, for så vidt som vi i dag 
stiller større krav til antallet af kloner i 
fremavlsanlæg. Politikken må også 
siges at være restriktiv i forhold til de 
fleste forædlings- og fremavlsprogram
mer, som kendes fra udlandet. 
Når udviklingen er gået i retning af at 
anvende flere kloner, skyldes det øget 
opmærksomhed på betydningen af sko
venes genetiske diversitet og ikke 
mindst tendenser i skovbruget til i sti
gende omfang at satse på naturforyngel
se af skovene. Disse to forhold diskute
res nærmere i afsnit 5. 
Med i billedet hører også, at opmærk
somheden på den store effekt af forskel
le i de enkelte kloners fertilitet er af nye
re dato. Tidligere har man forventet , at 
census antallet lå tættere på det effektive 



antal end det tilsyneladende er tilfældet. 
Betragtningerne skal ses j ly t; t;l, af, at 
Skov- og Naturstyreisen har påbegyndt 
en udredning om anvendelsen af de 
genetiske ressourcer hos træer og buske 
i skoven og i det åbne land. Afhængigt 
af resultaterne af dette arbejde kan det 
vise sig nødvendigt at revidere de ret
ningsliner, som i øjeblikket anvendes i 
fremavlsplanlægningen. 
I den aktuelle fremavlsplanlægning i 
Danmark regner vi som udgangspunkt 
med, at afkom fra frøplantager uden 
risiko kan selvforynges, hvis man har 
baseret frøplantagen på 100 ubeslægte
de individer eller mere. 
Genetisk tynding til færre kloner (ned til 
effektivt 20) antages heller ikke at inde
bære nogen stor risiko for efterfølgende 
indavlsdepression. Dette skyldes ikke 
mindst, at selvforyngelse typisk inde
bærer en betydelig stamtals reduktion (i 
bøg ofte fra 100.000 frøplanter til 200 
hugstmodne individer per ha). Der er 
derfor en god basis for naturlig selektion 
rettet mod indavlede individer. 
En reduktion til effektivt 20 bør imidler
tid normalt ske på basis af afprøvninger 
af afkommet. Man må dels sikre sig, at 
de udvalgte kloner rent faktisk har nog
le attraktive egenskaber, dels må man 
forholde sig til eventuelle uønskede, 
tilfældige eller systematiske, ændringer 
i vigtige egenskaber (f.eks. som følge af 
korrelerede negative respons, jf. Kjær & 
Graudal 1993). 
Som allerede nævnt er valget af klonan
tal altid udtryk for en risikovurdering. 
Ud fra denne betragtning er det vores 
opfattelse, at man næppe bør operere 
med effektive klonantal væsentligt under 
20 for arter med lang omdrift. 
Det gælder dels fordi det kan være svært 
at forudse, hvorledes foryngelsen til sin 

tid vil finde sted. Arter med lang omdrift 
bør kunne tåle selvforyngelse. Men det 
gælder også som et forsigtighedsprincip, 
fordi det er svært at overskue f.eks. 
eventuelle klimatiske forandringer 
indenfor selv en trægeneration (jf. Lar
sen 1990 og Kjær & Graudal 1993). 
Til plantninger, som er tiltænkt kort 
omdrift, kan man naturligvis acceptere 
færre kloner, hvis frøplantageafkommet 
ikke skal selvforynges. F.eks. kan man 
godt forestille sig, at det vil være rime
ligt at reducere frøplantager i Nordman
nsgran (Abies nordmanniana) og Nobi
lis (Abies procera) til nogle få velaf
prøvede kloner. 
Noget tilsvarende gælder visse typer af 
læhegns-hjælpeplanter (f.eks. Blære 
spiraea (Physocarpus opolijolius) og 
Kalifornisk gedeblad (Lonicera lede
bourii). De er ikke tiltænkt en blivende 
plads i hegnet, men skal falde bort for at 
give plads til naturlig foryngelse . Sådan
ne planter opformeres vegetativt fra en 
klon bl.a. netop for at udnytte selv
inkompatibilitet eller indavlsdepression 
i afkommet og dermed undgå utilsigtet 
spredning ved frøformering (Hoyer, 
pers. medd.). 
Det forholder sig ofte anderledes med 
hjælpeplanter i skovbruget, f.eks. lærk 
(Larix decidua), der i reglen i et vist 
omfang opretholdes og eventuelt foryn
ges. 
Under alle omstændigheder vil anven
delse af klonfrøplantager som hovedre
gel - hvad enten de består af nogle gan
ske få eller op til 100 kloner - kræve 
større "bagved-liggende" avlspopulatio
ner. Dermed menes, at de udvalgte klo
ner skal være del af en større samling, 
som benyttes til fremtidig forædling . 
Med i billedet hører en vurdering af 
alternativerne til frøplantager. Brug af 
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frøplantager sker som hovedregel af 
økonomiske grunde. Traditionelt for
venter man, at det indebærer en redukti
on af den genetiske variation, men som 
tidligere nævnt kan det godt tænkes, at 
der er større samlet genetisk variation i 
frøplantager end i alternative frøkilder 
og bevoksninger som forynges naturligt. 
Ved vurdering på lang sigt bør man også 
tage hensyn til, at der løbende indføres 
ny variation til frøplantageafkommet. 
Genspredning i form af pollen fra 
omkringliggende bevoksninger vil med 
tiden øge den genetiske diversitet og 
mindske risikoen for indavl. 

Hvor meget diversiteten øges, afhænger 
naturligvis af forhold som omfanget af 
genspredningen, størrelsen af de geneti
ske forskelle mellem det forædlede mate
riale og de omkringliggende bevoksnin
ger, og ikke mindst det fysiske forhold 
mellem mængden af forædlet og uforæd
let materiale i landskabet generelt. 
Der sker naturligvis ikke alene gen
spredning til frøplantagerne, men også 
fra frøplantagerne og deres afkom. Den 
påvirkning af genpuljen som genspred
ning fra afkom efter frøplantager even
tuelt medfører bør der også tages hensyn 
til , jf. afsnit 5. 

Figur 2. Fordelingen af antallet af rameter, kogleudbyttet, frøudbyttet og udbyttet afful
de frø i forhold til det akkumulerede antal kloner i sitkafrøplantagen FP238, opgjort i 
1993. 
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4. Eksempel på opgørelse af 
effektivt klonantal i FP238 

4.1 Materiale og metoder 
Sitkafrøplantagen FP238, som ligger i 
Gribskov på Frederiksborg Statsskovdi
strikt, ejes i fællesskab af Hedeselska
bet, Statsskovenes Planteavlsstation og 
Frederiksborg Statsskovdistrikt. 
Frøplantagen er anlagt i perioden 1980-
1990 med kloner valgt i en række kåre
de eller kåringsegnede sitkabevoksnin
ger. Til den sidste kategori hører især en 
række smukke bevoksninger i Midt- og 
Vestjylland, som ikke er blevet kåret til 
frøavl på grund af risiko for hybridise
ring med hvidgran fra nærliggende 
læbælter. På undersøgelsestidspuntet, 
1993, indgik 113 kloner i frøplantagen 
(census antal (N)), varierende i alder fra 
3-13 år efter udplantning (d vs. 6-17 år 
efter podning/stikning). 
Blomstringsåret 1993 var relativt godt i 
sitkagran, og der blev for første gang 
høstet frø i FP238, dog kun til forsøgs
formål. I september 1993 blev koglerne 
i frøplantagen høstet klonvis. Koglerne 
blev klænget og frøet renset på Plante
avlsstationen, ligeledes klonvis. 
For hver af de 113 kloner blev antallet af 
kogler, vægten af det rensede frø og 
frøenes snitprocent (andelen af fulde frø) 
bestemt. For 20 tilfældigt udvalgte klo
ner blev spireprocenten af frøet bestemt 
efter 14 dage på 2 gange 20 frø efter 3 
ugers stratificering ved 5 grader C. 
Det reducerede klonantal, som skyldes 
ramet ubalancen, blev beregnet ud fra 
formlen (1) ovenfor med pi'er svarende til 
klonernes relative andel af (i) rameter. 
Tilsvarende blev det effektive klonantal 
beregnet for (ii) kogleudbytte, (iii) frøud
bytte og (iv) udbyttet af fulde frø (frøud
byttet reduceret med tomfrøprocenten). 

Korrelationen mellem de tre successive 
opgørelser af frøproduktionen ((ii) -
(iv)) og udbyttet af spiredygtige frø 
(frøvægten korrigeret med spireprocen
ten) blev desuden beregnet som simple 
korrelationskoefficienter mellem udbyt
terne for de 20 spiretestede kloner. 

4.2 Resultater 
De 113 kloners kumulerede andel af 
rameter, kogler, frøvægt (ialt) og fulde 
frø er præsenteret i et såkaldt Lorenz 
diagram i figur 2. 
Klonerne er ordnet i rækkefølge (kumu
leret antal kloner på x-aksen) efter 
størrelsen af deres relative bidrag 
(kumuleret bidrag på y-aksen). 
Man kan derfor se på kurven, at f.eks. de 
10% mest bidragende kloner tilsammen 
repræsenterer 18% af rameterne og 46% 
af koglerne. Det fremgår også, at 49% af 
frøet er samlet på disse 10% af klonerne. 
Den nederste stiplede linje viser forde
lingen hvis alle kloner havde bidraget 
lige meget til frøproduktionen. 
Det effekti ve klon antal er præsenteret i 
figur 3. 
Den nederste kurve ("Effektivt antal 
(reelt)") svarer til den reelle situation i 
frøplantagen. I figur 3 er også vist de 
effektive klonantal under forudsætning 
af, at alle kloner var repræsenteret med 
samme antal rameter ("Effektivt antal 
forudsat ramet balancering"). Dette 
niveau kunne i princippet opnås ad tek
nisk vej, selvom praksis viser, at det 
næsten er umuligt at opnå nøjagtigt sam
me antal rameter for alle kloner. 
Det fremgår af figur 3, at ramet ubalan
cen reducerer klonantallet fra 113 (cen
sus antallet) til 96, altså til 72% af cen
sus antallet. 
Forskellene i fertilitet har imidlertid 
endnu større betydning. Det effektive 
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Figur 3. Census og effektivt antal kloner i sitkafrøplantagen FP238 opgjort 1993. Fak
tiske antal og antal forudsat rarnet balance. 

klonantal bliver 33 (29%) når forskelle i 
koglesætning opgøres. Og antallet daler 
til kun 22 (knap 20%), når variationen i 
frøudbytte per kogle beregnes. 
Derimod er der ingen betydende effekt 
af at reducere med tomfrøprocenten. Det 
største spring sker fra ramet-niveau til 
kogle-niveau . Dette forhold ses ikke 
blot på figur 3, men også på figur 2. 
Korrelationen mellem de forskellige 
mål for frøudbyttet er vist i tabel l. 
Korrelationen mellem udbytte af kogler 
og frø er tillige illustreret i figur 4. 
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Korrelationen mellem kogleudbytte og 
total frøvægt er 0.64, altså noget under 
1.0. Til gengæld er korrelationen til 
kogleudbytte næsten den samme for 
alle tre "frø-mål". Det skyldes , at de tre 
mål indbyrdes er højt korreleret, jf. 
tabel l. 
Spiretesten har således ikke bidraget 
med megen ny information i forhold til 
den simple opgørelse af frøvægt (antal 
frø og antal fulde frø). Det er et vigtigt 
resultat, fordi spiretesten er omkost
ningskrævende at udføre. 



Kogler Frø Fulde Spiredygtige 
frø frø 

Kogler 1.00 0.64 0.65 0.61 
Frø (ialt) 1.00 0.99 0.94 
Fulde frø 1.00 0.91 
Spiredygtige frø l.00 

Tabel l. Korrelationskoeficienter mellem fire forskellige mål for frøudbytte baseret på 
afkomfra 20 kloner i sitkafrøplantagen FP238 (1993). 
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Figur 4. Korrelationskoefficient mellem kogleudbytte og tre forskellige frøudbyttemål i 
sitkafrøplantagen FP 238 ( 1993). 
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4.3 Konklusioner 
Opgørelsesmetode til vurdering af effek
tivt klonantal 
Den simple kogletælling har i FP238 
givet et rimeligt skøn for kIon-ubalan
cen i mængden af spiredygtige frø -
omend det er mere præcist at klænge 
frøet klonvis og derefter opgøre frøvæg
ten. 
Til gengæld synes det unødvendigt 
omkostningskrævende at foretage spi
ringstest. Ud fra både figur 2 og figur 3 
er det tydeligt, at det store fald i effektivt 
klonantal som følge af fertilitetsforskel
le med rimelighed kan opgøres ud fra 
simple kogletællinger. 
Nordamerikanske undersøgelser under
bygger, at korrelationen mellem kogle
udbytte og frøudbytte normalt må for
ventes at være relativt god. I sitkagran 
har Chaisurisri & EI-Kassaby (1993) 
fundet en korrelation mellem kogler og 
frø på cirka 0.8 - med næsten samme 
resultat i to forskellige høstår - medens 

Frøplantage og år N Opgørelse 
af 

Reynalds & EI-Kassaby (1989) fandt en 
lidt lavere korrelation på cirka 0.6 i 
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii). 
Observation af kogleantal - eller mere 
hensigtsmæssigt af antallet af hanblom
ster og kogler, jf. tabel 2 nedenfor - er 
således en billig og effektiv metode til at 
skønne niveauet af det effektive klonan
tal i en frøplantage. 
Det effektive klonantal kan som tidlige
re nævnt variere fra år til år afhængigt af 
blomstringsintensiteten, og især i halv
dårlige blomstringsår er det rimeligt at 
opgøre omfanget af blomstringen med 
henblik på at vurdere om frøhøst er for
svarlig. 

Det effektive klonantal i sitkafrøplanta
gen FP238 og andre danske erfaringer 
Det effektive klonantal i sitkafrøplanta
gen FP238 i 1993 er opgjort til 22 ud fra 
frøudbytte. Resultatet er vist i tabel 2 
sammen med erfaringer fra andre dan
ske undersøgelser af henholdsvis 

N,(2) N,(2 + o ) N,(2)/N N,(2+o)/N N,(2 )1 

(%) (%) N,(2+o) 
(%) 

Rødgran, FP209, formering 1956/65, udplantning 1961166) 

1989: Dårligt blomstringsår 24 Blomster 2.7 6.6 Il 28 41 

1990: Middel blomstringsår 24 Blomster 7.6 11.5 32 48 66 

1992: Godt blomstringsår 24 Blomster 12.4 13 .7 52 57 91 

Nobilis, FP623, formering 1966/67, udplantning 1969/70' 

1993: Godt bJomstringsår 100 Blomster 44.2 54.8 44 55 81 

Sitkagran, FP238, formering 1977/86, udplantning 1980/80 

1993: Godt blomstringsår 113 Kogler 33 - 29 

1993: Godt bJomstringsår lI 3 Frø 22 20 

Tabel 2. Effektivt klonantal i tre danskefrøplantager opgjort iforskellige år og medfor
skellige metoder. N: cencus; Ne( «): det effektive klonantal opgjort udelukkendefra hun
lig blomstring; Ne( « + o ): det effektive klonantal opgjortfra kombineret måling af hun
lig og hanlig blomstring. 
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rødgran, Picea abies (Kjær 1995a) og 
Nobilis, Abies procera (Siegismund et 
al. 1995). 
Resultaterne for rødgran og Nobilis i 
tabel 2 viser, at han- blomstringen nor
malt er mere balanceret end koglesæt
ningen (Ne(2+o) > Ne(2)). 
Det betyder, at pollenskyen i FP238 
sandsynligvis har været en udjævnende 
faktor, og at det "rigtige" effektive klon
antal (d.v.s. opgjort ud fra gameter) der
for nok er større. 
Der er endvidere endnu tale om en 
meget ung plantage. Det må forventes, 
at det effektive klonantal i FP238 gene
relt vil øges når frøplantagen bliver 
ældre og kommer i fuld produktion. 
Skønnene for effektivt klonantal i de tre 
frøplantager er egentlig ikke direkte 
sammenlignelige, idet rødgran og Nobi
lis er vurderet ved optælling af blomster 
og sitkagran ved kogle/frøsætning. 
Om tælling af blomster giver et større 
eller mindre skøn end tælling af kogler 
er ikke umiddelbart indlysende. Man 
kan forestille sig, at ubalancen mellem 
klonerne er større for blomstring end for 
koglesætning (f.eks . hvis massivt blom
strende rameter får færre kogler per hun
blomst end svagt blomstrende). I givet 
fald bliver skønnene baseret på blom
string for små (pessimistiske) . 
Man kan imidlertid også forestille sig, at 
yderligere genetiske fertilitetsforskelle 
afsløres i forbindelse med bestøvning og 
abortering/frøudvikling, hvilket vil 
betyde, at skønnene bliver for store 
( optimistiske). 

Er der kloner nok i FP238 ? 
Allerede nu ligger det effektive klonan
tal på højde med (eller højere end), hvad 
vi normalt finder i en frøplantage. Den 
genetiske bredde må vurderes at være 

acceptabel også med hensyn til eventuel 
selvforyngelse af afkommet. 
Udgangspunktet er imidlertid en særde
les klonrig frøplantage, og det effektive 
klonantal er kun ca. 20% af census 
antallet i 1993, primært som følge af fer
tilitetsforskelle mellem klonerne. Selv
om det er et rent hunligt skøn - og derfor 
nok pessimistisk - er det alligevel så 
lavt, at eventuelle fremtidige genetiske 
tyndinger i frøplantagen bør tilrette
lægges nøje ud fra deres påvirkning af 
det effektive klonantal. Dette forhold vil 
blive overvåget i tiden fremover ved 
hjælp af blomstrings- og kogletællinger. 

5. Diskussion og afsluttende 
bemærkninger 

Som allerede nævnt skal en vurdering af 
genetisk variation i klonfrøplantager ses 
i relation til anvendelse af frømaterialet, 
men også i sammenhæng med hvorledes 
de genetiske resourcer iøvrigt anvendes 
og sikres. 
Et vigtigt led i forbindelse med anven
delsen af forædlet materiale er derfor 
den strategi for bevaring af genetiske 
ressourcer hos træer og buske som 
Skov- og Naturstyreisen er i færd med at 
føre ud i livet (jf. f.eks. Canger et al. 
1994, eller Skov- og Naturstyreisen 
1994a og b). 
De generelle sundhedsproblemer i skove
ne (jf. f.eks. Larsen et al. 1993, Ciesla & 
Donaubauer 1994 og Skov- og Natursty
reisen 1994c) har - såvel i Danmark som 
internationalt - i de senere år for alvor sat 
fokus på betydningen af korrekt valg af 
plantemateriale og dermed på udform
ningen affremavlsanlæg til produktion af 
genetisk forbedret materiale. 
Skov- og Naturstyreisens reaktion herpå 
var i første omgang strategien for beva-
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ring af genetiske ressourcer. Efterføl
gende besluttede man i 1994 at udarbej
de en strategi for anvendelse af geneti
ske ressourcer hos træer og buske Uf. 
Thomsen & Graudal 1995). Nærværen
de artikel udgør et bidrag til dette arbej
de og vil forhåbentlig medvirke til en 
ydeligere debat om emnet. 
Det har flere gange været nævnt, at val
get af klonantal er udtryk for en risiko
vurdering. Det er tale om en afvejning af 
den dyrkningsmæssige gevinst, som for
ventes ved brug af det genetisk forbed
rede materiale, og den risiko, som skøn
nes forbundet med en reduktion af den 
genetiske variation. 
Nærværende artikel har koncentreret sig 
om en vurdering af hvorledes den gene
tiske variation påvirkes i afkom fra 
klonfrøplantager. En forudsætning for 
etablering af klonfrøplantager er natur
ligvis, at de forventes at resultere i en 
økonomisk gevinst i form af større og 
bedre produktion og sundhed . Skov
træforædling er sædvanligvis en god 
forretning (Willan 1988, Hansen 1991 , 
Foster et al. 1995). Dette emne vil blive 
inddraget i det videre arbejde med 
anvendelsesstrategien . 
Udviklingen i skovbruget forventes i 
øjeblikket at gå i retning af en større 
andel af selvforyngelse (Nepenthes 
Consult 1994). Om det kommer til at 
gælde for nåletræerne er i hvet fald for 
nogle arter nok tvivlsomt. Men generelt 
- og specielt for løvtræ arterne - inde
bærer en sådan udvikling, at afkom fra 
frøplantager i højere grad skal kunne 
tåle selvforyngelse uden væsentlig risi
ko for indavl og genetisk drift. Man kan 
tale om, at den enk~lte bevoksning skal 
være "genetisk bæredygtig" i sig selv, 
og ikke kun som en del af et større 
forædlings-fremavlsprogram. 
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Især i forbindelse med lang omdrift og 
eventuel fremtidig selvforyngelse vur
deres stor genetisk variation som en for
del, fordi man antager, at den indebærer 
større sandsynlighed for øget tilpas
ningsevne. 
Dette gælder som hovedregel, men man 
skal være opmærksom på at selektion i 
domesticerede populationer kan have 
fjernet uønskede (recessive) gener. Der
med har man fået genetisk mindre vari
able, men samtidig bedre tilpassede 
populationer. Alene ud fra et tilpas
ningssynspunkt kan det for nogle arter 
således også være en fordel at gå via 
forædling. 
Især for hjemmehørende arter er det vig
tigt at overveje hvorledes de etablerede 
bevoksninger eventuelt påvirker den 
"genpulje" de placeres i (se f.eks. Laik
re & Ryman 1994, jf. iøvrigt diskussio
nen om genspredning ovenfor). Dette 
spørgsmål drejer sig også om natursyn 
og forholdet mellem anvendelse og 
påvirkning af naturressourcer. Det er 
ikke behandlet nøjere i denne artikel, 
men vil blive taget op i forbindelse med 
anvendelsesstrategien. 
En bedre forståelse af forskelle (og I ig
heder) mellem reproduktionsforholdene 
i frøplantager og i naturlige bestande er 
vigtig i relation til den fortsatte diskussi
on. Naturlige bestande er den mest 
nærliggende reference til frøplantager
ne, men det er også vigtigt at undersøge 
forholdene i traditionelle frøavlsbevoks
ninger, fordi disse typisk vil være alter
nativet til frø av l i frøplantager. 
Især på pollensiden er det også vigtigt at 
sammenligne de simple blomstringsob
servationer med undersøgelser af pol
lenskyens sammensætning ved hjælp af 
biokemiske markører. Denne type opga
ver er omkostningskrævende, men bør 



udføres stikprøvevist, fordi det er så vig
tigt at have et godt kendskab til fertili
tetsforskellene - ikke mindst hvis antal
let af rameter per klon i frøplantagerne 
skal vægtes med deres fertilitet. Disse 
typer af undersøgelser bør derfor stå højt 
på den forstgenetiske ønskeseddel over 
fremtidige forskningsprojekter. 
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Ordliste 

Additiv effekt (ved gener): Hvert gen 
bidrager med en effekt som kan summe
res uafhængigt af de øvrige. 
Census: Det samlede antal kloner i 
frøplantagen, her betegnet N. 
Diversitet: Variation. 
Domesticeret art: Plante eller dyr som 
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indgår i almindelig dyrkning og foræd
les gennem løbende udvælgelse af de 
bedre egnede individer (men normalt 
ikke i et egentligt forædlingsprogram). 
Effektivt antal kloner: Det antal kloner 
som deltager aktivt i reproduktionen i en 
frøplantage. 
Fertilitet: Evnen til at producere spire
dygtige frø. 



Frøplantage: Plantage af udvalgte indivi
der anlagt med henblik på frøproduktion. 
Gamet: Kønscelle. 
Gen: Den grundlæggende enhed i arven. 
Genetisk drift: Hos endelige populatio
ner vil den genetiske sammensætning 
variere fra generation til generation - af 
tilfældige årsager. Denne proces kaldes 
(tilfældig) genetisk drift. Virkningen 
vokser med aftagende størrelse af popu
lationen . Årsagen er at ikke alle foræl
dre (af tilfældige årsager) bidrager med 
lige mange kønsceller til afkommet, jf. 
afsnit 2. 
Halvsøskende: Gruppe af planter som 
har en af forældrene fælles (hyppigst 
moderen). 
Hybridisering: Krydsning mellem indi
vider fra to forskellige populationer eller 
arter . 
Indavl: Krydsning mellem nært beslæg
tede individer. Fører ofte til indavlsde
pression, dvs. afkommet har reduceret 
overlevelse eller nedsat forplantnings
evne. 
Inkompatibilitet: Parring eller befrugt
ning er ikke mulig eller sker uden dan
nelse af levedygtigt afkom. F. eks. hvis 
pollenkorn bremses i forsøg på bestøv
ning. 
Klon: Alle planter - rameter - som er 
opformeret vegetativt fra samme moder
plante (ortet). Betegnelsen klon dækker 
både ortet, ramet samt rameterne i de 
efterfølgende formeringscykler. Alle 
individer i klonen har i princippet fulds
tændig samme arvelige anlæg. Kloner 
kan fx . opformeres ved stiklinger eller 
podninger. 
Korrelation: Statistisk sammenhæng 
mellem to faktorer. 
Kumulere: Opsummere. 
Kvantificering: Optælling, opgørelse af 
mængder. 

Kvantitativ egenskab: Egenskaber som 
kan udtrykkes i tal, fx. højde, diameter, 
og som sædvanligvis styres af flere 
gener. 
Letal: Et gen er letalt hvis det - når det 
kommer til udtryk - medfører døden for 
et individ. 
Markører: Primære genprodukter (f. 
eks . isoenzymer) eller informations
stumper på DNA strengen som kan regi
streres vha. forskellige laboratorietek
nikker. Markører bruges bl.a. til at måle 
variation i enkelte gener og slægtskab 
inden for populationer. DNA markører 
vil måske med tiden gøre det muligt at 
udpege de gener som styrer adaptive 
egenskaber Uf. f. eks. Hubert Wellen
dorf 1993: Genetiske markører i skov
træforædlingen. Dansk Dendrologisk 
Årsskrift, 11, 34-40). 
Mutation: Tilfældig, pludselig ændring i 
geners sammensætning. 
Population: En samling af individer af 
en art med en afgrænset udbredelse og 
som forplanter sig indbyrdes. 
Populationsgenetik: Læren om forskelle 
og ligheder mellem individer som følge 
af arv inden for populationer. 
Ramet: Medlem af en klon, opformeret 
vegetativt fra en ortet - se klon. 
Randomisering: Ved forsøgsanlæg skal 
forsøgsindividerne randomiseres, dvs. 
placeres tilfældigt på arealet, for at der 
kan udledes statistisk gyldige resulta
ter. 
Recessivt gen: Gen hvis egenskaber ikke 
kommer til udtryk når det findes sam
men med et dominerende gen. 
Reproduktion: Formering. 
Selektion: Udvælgelse af individer. 
Stratificering: Tilførsel af fugtighed til 
frø forud for udsæd for at forbedre spi
ringen. Sker ofte ved at placere frøet i 
fugtigt grus. 
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Ændrer kemien 
i skovjordene sig 
- eller er det et nedbørsspørgsmål? 

Af skovtaksator J an Thom Clausen, Hedeselskabet 

I 1992 offentliggjorde Hedeselskabet en 
rapport over de omfattende gødnings
forsøg, som selskabet havde udført i 
perioden 1953 til 1988 (Lundberg & 
Ravnsbæk, 1992). Forsøgene er spredte 
over hele Vest- og Nordjylland og 
omfatter jordtyper som hedeslette, bak
keø og diluvialsand. 
Rapporten fremlægger væsentlig viden 
frem om bevoksningers næringsstojba
lance, som i høj grad ændrer ved den 
traditionelle opfattelse af gødningsbe
hov og næringsstofsammensætning. 
Der fremsættes den hypotese, at mange 
hedebevoksninger går mod undergang 
på grund af overtilførsel af kvælstof og 
deraf følgende underskud af andre, væs
entlige stoffer (eks. kalium og muligvis 
kobber). Især kaliumindholdet ser ud til 
at nærme sig en minimumsgrænse man
ge steder. 

Analyse af 
nedbør og næring 

I lyset af opgørelsens resultater om mer
tilvækst og næringsstofbalance og de 
mange svækkede nåletræsbevoksninger 
i Jylland vil det være relevant at analy
sere det tilgængelige forsøgsmateriale 
med hensyn til: 
- Nedbørens indflydelse på tilvækst

variation, jord- og nåleanalyser. 
- Næringsstoffernes tidsmæssige ud

vikling. 

Der er i det følgende kun medtaget 
målinger fra forsøgenes kontrol parceller 
for derved at illustrere den "naturlige" 
udvikling. Gødskningens effekt på til
vækst er belyst hos Lundberg & Ravns
bæk. 

l artiklen fremlægges resultater fra en serie gødningsforsøg i Nord- og Vestjylland. Det 
fremgår, at nedbøren er den altdominerende vækstfaktor. Målingerne viser også at der 
over en længere årrække er sket en forsuring , og at jordens indhold af totalkvælstof er 
faldende - trods en øget tilførsel af kvælstof fra luften. 
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Forsøgstype Jordtyper Behandlinger Start Slut 

Urea- og fuldgødningsforsøg Hedeflade O,NPK 1953 1979 

2 3 kvæ Istofgødni nger Hedeflade O, NP 1966 1976 
NPK (MgCu) 

3 16 4-6 parceJforsøg Hedeflade O,N,NP, NPK 1962 1988 
Bakkeø NPK(Mg), NPK-
Diluvial (MgCu), 
Havbund NP(Mg) 

4 2 faktorielle NP forsøg Bakkeø O,N,NP, P 1966 1987 

5 NPK gødskning i stor skala Bakkeø 0, NPK(MgCu) 1968 1977 

Tabel l. Hedeselskabets forsøgsgrupper fordelt til jordtype og behandlinger. 

De opgjorte gødningsforsøg i rødgran er 
inddelt i 5 grupper, se tabel l. 
Hvert forsøgsareal er henført til jordty
per, som er karakteriseret på følgende 
måde: 
Hedeslelle: Meget ringe finjordsindhold 
og stor grovsandsfraktion . 
Bakkeø: Finjordsindholdet generelt bed
re end hedesletternes. 
Diluvialsand: Klart bedre finjordsind
hold end hedesletter og bakkeøer. 
Hævet havbund: Markant bedre finsand
jordsinhold end de øvrige områder. 
I Lundberg & Ravnsbæk (1992) er for
søgene nærmere beskrevet med hensyn 
til placering (plantage), gødningsbe
handi ing og undergrundstextur. 

Målemetoder 

Der er foretaget målinger af en række 
faktorer: Til væksten er målt, så den kan 
opdeles på de enkelte år. Der er udtaget 
jordprøver i en række jordlag, og der er 
foretaget nåleanalyser for indholdet af 6 
fors kell ige næringsstoffer. N eden for 
omtales metoderne nærmere. 
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Forsøgene er målt med træmåling hvert 
5. år med yderligere årringsmålinger 
med tilvækstbor og topskudsmålinger. 
Tilvæksten kan derved opdeles på de 
enkelte år. Der er yderligere foretaget 
formtalsmålinger på tyndingstræerne 
(analyseres i beretningen). 
Der er udtaget jordprøver på ensartet vis 
ved en del forsøgsrevisioner i profilty
perne Ao (råhumuslag), A, (laget mellem 
råhumuslag og udfældningslag), B 
(udfældningslag) og C (undergrunden). 
Analyserne er foretaget af Hedeselska
bets laboratorium i henhold til Fælles 
Arbejdsmetoder for Jordbundsanalyser 
(Landbrugsministeriet, 1972). 
Der er yderligere foretaget nåleanalyser 
ved hver forsøgsrevision. Prøven omfat
ter to kviste fra øverste gren krans på 10 
- J S træer fra hver parcel. Analyser er 
foretaget for næringsstofferne N, P, K, 
Mg, Ca og Cu. 
Klimatiske informationer fra nærliggen
de klimastationer er systematisk ind
samlet i hele perioden. 

Udviklingen i kontrolparcellerne er 
udgangspunktet i den følgende analyse 
af næringstoffer i jord og nåle samt til
vækstforhold. Materialet omfatter 494 



målinger i 35 kontrolparceller fordelt på 
21 prøveflader. 
I det følgende vises næringsstoffernes 
udvikling med kurver som funktion af 
årstallet. Kurverne er beregnet som for
løbet af gennemsnit med angivelse af 
middelfejlsintervaller. Groft set kan der 
kun anses at være signifikant forskel på 
middeltallene hvis deres middelfejlsin
tervaller ikke overlapper hinanden. 
Der er tilstrækkelige målinger af jordens 
pH, totalkvælstof, kalium (K,), fosfor 
(F,) i forsøgsrækken. De fleste målinger 
er foretaget i råhumuslaget. I nåleanaly
serne indgår der yderligere magnesium, 
calcium og kobber i tilstrækkelig mæng
de til en analyse. 

Tilvækst, kbm/ha 
35 
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30 
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Tilvækst og nedbør 

Hovedformålet i gødningsforsøgene er 
at vurdere næringsstoftilførslens effekt 
på den årligt løbende tilvækst. Resulta
terne heraf er fremlagt hos Lundberg & 
Ravnsbæk, 1992. 
Resultaterne viser, at tilførsel af kvæls
tof i de første ca. 5 år har en positiv 
virkning på tilvæksten. Hvis kvælstof 
derefter tilføres, kan der opstå negative 
virkninger (negativ mertilvækst i for
hold til kontrolparceller). Senere tilfør
sel af kaliumrige gødninger genskabte 
positive mertilvækster. 
Tilsyneladende forstærker stor kvæls
toftilførsel en næringsstofubalance, så 

1975 1980 1985 

Figur l. Arlig løbende tilvækst på hedeflade og bakkeø sammenholdt med sommerned
bør (maj - juli) året/ør (divideret med 10). 
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Figur 2. Reaktionstallets udvikling på hedeflade, bakkeø og diluvial jordtyper. 

f.eks. kalium kan blive minimumsfak
tor. 
Lundberg & Ravnsbæk konkluderer 
også, at der i tørkeår ikke er udslag for 
gødningsbehandling. 
En nærmere analyse af kontrolparceller
ne viser, at sommernedbøren er den alt
dominerende faktor for den løbende til
vækst. Figur l viser udviklingen i den 
årligt løbende tilvækst (kbmJhaJår) væg
tet efter jordtype. 
Nedbøren for maj til juli året før er vist 
til sammenligning (af skalahensyn divi
deret med 10). Hedeflade og bakkeø har 
stort set samme tilvækst, mens diluvial
områderne klart ligger over - men med 
helt samme tilvækstudsving. Diluvial er 
ikke vist på figuren. 
Tilvækstens afhængighed af nedbør i 

82 

figur l viser den generelle udvikling. 
Den aktuelle tilvækst for en given loka
litet afhænger naturligvis mest af bonitet 
og alder. 
Specielt i 1968 blev der anlagt et stort 
antal forsøg med meget stor aldersspred
ning. Resultaterne for hedeflade er vist 
med middelfejlsintervaller, der viser, at 
gennemsnittene for tilvæksten varierer 
signifikant trods bonitetsforskelle i 
materialet. 

Næri ngsstoffernes tidsmæssige 
udvikling 

Jordens surhed er målt som reaktionstallet 
(pHCaCI2 + 0,5). Den gennemsnitlige udvik
ling i kontrolparcellerne med angivelse af 
middelfejlintervaller fremgår af figur 2. 
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Figur 3. Totalkvælstof som % af tørstof i råhumus som funktion af årstal. 

I 1972 blev den autoriserede analyseme
tode ændret fra bestemmelse af reakti
onstallet R, ved at måle pH i kaliumklo
rid og addere 0,9 til at måle i en calci
umklorid og addere 0 ,5 . Herved tilstræb
te man en sænking af Rt på 0,1-0,2 enhe
der. Ændringen skønnes i denne analyse 
at være uden praktisk betydning. 

Figur 2 viser en svag tendens til generel 
forsuring af kontrolparcellerne over tid 
på alle jordtyper. 

Kvælstof 
Udviklingen af totalkvælstof i kontrol
parcellerne fremgår af figur 3. 
Kurven repræsenterer gennemsnit for de 
enkelte {u' med middelfejlsintervaller for 
det samlede materiale, idet der ikke var 
signifikant forskel på jordtypeme. 

Der ses en signifikant faldende tendens 
gennem måleperioden. Kvælstoffor
løbet ser ikke ud til at være påvirket af 
nedbørsforholdene. 
Pedersen (1993) omtaler kvælstofdepo
sitioner på op til 40 kg N pr. ha og år i 
visse egne af landet. Materialet her 
viser, at den øgede kvælstofdeposition 
ikke umiddelbart ser ud til at aflejres i 
kvælstofindholdet i det øverste jordlag. 

Kalium 
I de senere år har interessen for jordens 
kaliumindhold været stærkt stigende. 
Lundberg & Ravnsbæk (1992) konstate
rer på de her benyttede data et generelt 
fald i jordens kaliumindhold på flere 
vestjyske lokaliteter. 
Kaliumniveauet i jord og nåle kædes 
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Figur 4. Kalium (Kt) i råhumus, B og C horisonter som funktion af årstal. For råhumus 
er vist middelfe}lintervaller. 

sammen med nåletræers følsomhed 
overfor vind, frost og saltpåvirkning. 
Kalium spiller en betydelig rolle for 
spalteåbningemes åbne- og lukkefunkti
on. 
Figur 4 viser udviklingen i kalital i råhu
mus for alle jordtyper. Udviklingen er 
signifikant faldende i råhumus - i hvert 
fald når periodens første og sidste halv
del sammenlignes. Der er muligvis en 
stigende tendens i perioden 1981-84. 
Det store fald optræder i forbindelse 
med tørkeårene i midten af 70-erne. 
l de lavere liggende B og C horisonter er 
Kt konstant i perioden. 
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Faldet i jordens kaliumindhold påpeges 
også af Lundberg & Ravnsbæk, som 
benytter et lineært fald ned mod et mini
mum, hvor der må forventes vækst- og 
sundhedsproblemer. 
For at undersøge, om ændringerne er 
signifikante, er der beregnet de parcelvi
se ændringer i råhumus i forhold til sid
ste måling - med tilhørende middelfejls
intervaller. På denne måde er der kun 
sammenhørende data fra 1977 og frem. 
Resultatet vises på figur 5. Den generel
le tendens er, at de negative K,-ændrin
ger er aftagende indenfor måle perioden. 
Det er nærliggende at sammenknytte 
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Figur 5. Parcelvise ændringer af Kt i relation til årstal. 

dette med den stigende sommernedbør 
efter midten af 70' erne. 

Fosfor 
Fosforindholdet i de forskellige jordlag 
er målt som fosforsyretallet Ft. Figur 6 
viser forløbet gennem måleperioden for 
jordlagene. 
Fosforsyretallet (F,) i råhumus holder 
sig stort set stabilt igennem hele måle
perioden. I råhumus ses dog en tendens 
til at følge nedbørsforløbet fra figur 1. 
I B og C horisonterne er F, noget højere 
og udviser store lokale variationer. De 
stiplede linier udtrykker derfor sandsyn-

ligvis blot disse variationer og ikke nød
vendigvis en udviklingstendens. 

Jord- og nåleanalyser 

En del af materialet giver mulighed for 
at sammenligne jord- og nåleanalyser 
direkte. På figur 7 og 8 er sammenlignet 
kvælstof og kalium som de to vigtigste 
næringsstoffer. 
De to næringsstoffer udvikler sig nogen
lunde parallelt i både råhumus og nåle 
med et maksimum i begyndelsen af 
70' erne. Derefter aftagende indtil 
begyndelsen af 80'erne. Kurvernes for-
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Figur 6. Fosforsyretal i råhumus for hedeflade, bakkeø og diluvial jordtyper i råhumus, 
B og C horisonter. 

løb minder meget om nedbørsvariatio
nen i samme periode med et kraftigt 
udslag midt i 70' erne. 
Figuren er baseret på gennemsnit og 
ikke udelukkende på parcelvise sam
menligninger. Forløbet antyder dog, at 
det skulle være muligt at vurdere kali
umtallet i humus ved at foretage nålea
nalyser - eller omvendt. 

Næri ngsstofbalance 

Nihlgård, 1992 omtaler et generelt fald i 
forholdet kalium/kvælstof og fosfor/ 
kvælstof i nålene i nåletræbevoksninger 
i Skåne. Han forventer derfor et øget 

86 

nitratudslip og øget følsomhed overfor 
svampeangreb, frost- og tørkeskader 
samt nåletab. 
Figur 9 viser de tilsvarende forhold for 
kalium/kvælstof forholdet i kontrolpar
cellerne. Der kan konstateres et fald, 
som Nihlgård rapporterer for 
kalium/kvælstof forholdets vedkom
mende. For fosfor/kvælstof forholdet 
kan der ikke konstateres nogen ændring. 
Kalium/kvælstof ser i midten af 80' eme 
ud til at være tilbage på samme niveau 
som i begyndelsen af 70' erne. 
Som udviklingen i kontrol parcellerne er 
forløbet, måtte der forventes en svæk
kelse af bevoksningeme i perioden. Det 
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Figur 7. Kvælstof i råhumus og nåle som funktion af årstal. 

har ikke givet sig udslag i den løbende 
tilvækst, som hovedsageligt har reageret 
på nedbøren. 
Forekomsten af 'røde rødgraner' fra 
slutningen af 80' erne kan muligvis have 
en forbindelse med næringsstofudvik
lingen - men det kan ikke underbygges 
af denne undersøgelse. 

Konklusion 

En samlet analyse er udført på kontrol
parcellerne i Hedeselskabets gødnings
forsøg med målinger fra 1953 til 1988. 
Kontrolparcellernes løbende tilvækst er 
snævert forbu ndet med sommerned-

børen - især fOtTige års nedbør i maj -
juli. Efter de tørre somre i midten af 
70'erne, hvor den løbende tilvækst var 
nede på 4-5 m3/ha, kunne den faktisk sti
ge hurtigt til ca. 15 m3/ha i 1980, hvor 
nedbøren var høj. 
Visse næringsstoffer i det øverste jord
lag viser tegn på generel ændring i måle
perioden: 
Jorden har gennemgående været ude for 
en forsuring. pH er faldet ca en enhed i 
perioden fra 1965 til 1983 og er mange 
steder under 3. 
Trods en stor deposition af kvælstof fra 
luften er jordens indhold af totalkvælstof 
ikke påvirket heraf. Siden midten af 
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Figur 8. Kalium i råhumus og nåle som funktion af årstal. 

70' erne har indholdet af totalkvælstof i 
råhumus vist en klar faldende tendens på 
trods af en øget tilførsel af kvælstof fra 
luften. 
Kalium - udtrykt ved kali tallet - viser 
også et klart fald i perioden fra 1971 -
1983. Niveauet er muligvis stabiliseret 
og på vej op i begyndelsen af 80' erne, 
men er stadig på et væsentligt lavere 
niveau end i begyndelsen af 70'erne. 
Dybere jordlag har et lavere, men kon
stant kaliumindhold. 
Fosforindholdet - udtrykt ved fosforsy
retallet - er stort set uforandret gennem 
perioden. 
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Sammenhænge mellem næringsstof i 
råhumus og nåle er undersøgt for kvæl
stof og kalium. For begge næringsstof
fers vedkommende ser der ud til at være 
en god - omend forskudt - sammen
hæng. Indholdet af kvælstof og kalium 
ser ud til at have en udvikling som kan 
relateres til nedbørsmængden i sommer
månederne. 
Næringsstojbalancen mellem kalium og 
kvælstof i nålene udviser et fald, som 
kan indicere en faldende sundhedstil
stand. Det har dog ikke i måleperioden 
givet sig udslag i den løbende tilvækst. 
Samlet må det konkluderes, at nedbør er 
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Figur 9. Kaliumlkvælstof forhold i nåle. 

en altdominerende vækstfaktor i det 
nordlige og vestlige Jylland. Dette er vel 
ikke uventet, men Giet er overraskende, 
at bevoksningerne reagerer så hurtigt på 
øget nedbør efter en meget tør periode. 
I undersøgelsesperioden har faldende 
indhold af vigtige næringsstoffer i råhu
mus ikke givet sig udslag i tilvæksten. 

1975 1980 1985 
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Fejlslutninger, kortslutninger og 
andre slutninger 
Af Bo Fritzbøger 

Thorkild Kjærgaard (TK) har i OST 
4/94 givet en mættet sammenfatning af 
de dele af hans kontroversielle disputats 
fra 1991, som fra et skovhistorisk syns
punkt er mest interessante. Konklusio
ner såvel som detaljer kan diskuteres -
og er blevet det (Debat; Feldbæk 1992). 
Den diskussion skal ikke genoptages 
her; jeg er på flere centrale punkter enig 
med forfatteren, og tanken om at præ
sentere disputatsens hovedsynspunkter i 
dette blad er god. 
Mindre godt er det imidlertid, at TK har 
valgt at lade fremlæggelsen forme sig 
som et stormløb mod den traditionelle 
opfattelse af Fredskovsforordningens 
store historiske betydning. For til dette 
formål må han tage en temmelig sær
præget historisk metode i anvendelse. 
Den går i korthed ud på, at han ved at 
analysere forordningens forudsætninger 
mener sig i stand til at drage slutninger 
vedrørende dens betydning og konse
kvenser. Det er således hans konklusion, 
at ,,180S-loven havde meget lidt at gøre 
med skovenes redning i Danmark. Uan
set hvad man havde gjort i begyndelsen 
af 1800-tallet, ville danske skove for
mentlig være blevet reddet." 
TKs synspunkter har før skabt rØre i 
skovbrugskredse, hvor der ganske rigtig 
kan findes tendenser til ukritisk at dyrke 
C. D. F. Reventlow som en frelserskik
keise. Og chancen for atter at provokere 
har øjensynlig fristet ham over evne. 
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Men det lille forræderiske "formentlig" 
i citatet ovenfor taler til hans ære. 
For det afslører en overraskende, men 
klædelig, ydmyghed i forhold til egne 
konklusioner. Det er efter min mening 
særdeles vel anbragt! 
Som nævnt handler artiklen egentlig om 
forudsætningerne for de gennemgriben
de samfundsændringer, der skete i årti
erne omkring 1800. TKs (i dansk sam
menhæng) banebrydende, omend sum
mariske energi-modeller, viser, hvordan 
energi-import aflastede danske skove 
gennem 1700-årene. Sammen med et 
mindre græsningstryk, der muliggjordes 
af den tiltagende dyrkning af foderaf
grøder (som TK pudsigt nok ikke næv
ner i denne sammenhæng (se Kjærgaard 
1991)), var denne aflastning en nødven
dig forudsætning for Fredskovsforord
ningens gennmførelse. Spørgsmålet er 
imidlertid, om den også var en tilstræk
kelig forudsætning for altomfattende og 
varig skovfred. 
Det er TKs postulat, at uden Fredskovs
forordningen ville landets jordejere af 
egen drift have fredet deres skove for at 
producere træ efter moderne forstlige 
metoder. Sdanne kontrafaktiske speku
lationer ("hvis nu ... , så ... ") er naturlig
vis toldfri, men i detaljen ved vi ret beset 
temmelig lidt om forordningens umid
delbare virkninger. Til gengæld står det 
fast, at fredskovspligten (videreført i 
Skovloven 1935) i dette århundrede har 



Sammen med de til enhver tid gældende konjunkturer har det siden 1805 ikke mindst 
været Fredskovsforordningens fortjeneste, at store renafdrevne arealer som dette på 
Krengerup (1945), ikke er endt som agerjord. Foto: Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 

været et uhyre vlgtlgt og hyppigt 
anvendt værktøj i hænderne på statslige 
tilsynsmyndigheder. 
Jeg er selv for tiden igang med en lands
dækkende undersøgelse af sprgsmålet 
for perioden 1805-30, men endnu fore
ligger der kun ganske foreløbige resulta
ter. De viser, at mens skovenes udskift
ning var gennemført i store dele af lan
det allerede inden forordningens udste
delse, så fandt der i 1805-6 kun frivillig 
fredning mod husdyrgræsning sted i ca. 

1/3 af landets skove med Sjælland-Fyn 
som det område, hvor fredningsbe
vægeIsen var længst fremskreden. I 
1830 var denne andel på landsplan ste
get til mellem 2/3 og 3/4. Og af central
administrationens efterladte arkivsager 
fremgår det tydeligt, at tilsynet med pri
vate skove i henhold til Fredskovsfor
ordningens paragraffer 12 og 18 også i 
denne periode var ganske omfattende. 
I den eksisterende litteratur findes der 
endvidere belæg for, at Fredskovsfor-
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ordningen havde en betydelig virkning, 
når embedsværket ellers forvaltede efter 
dens ånd og bogstav. Den blev udtryk
kelig udstedt som et middel mod de gan
ske omfattende skovslagtninger, der 
prægede perioden, og som sådant viste 
den sig i mange tilfælde effektivt. Et af 
de senest beskrevne eksempler er fra 
Silkeborg, hvor en dynamisk igangsæt
ter, der i 1804 havde erhvervet godsets 
skove med henblik på slagtning, fik 
stukket en kæp i hjulet af forordningen 
(Harboe 1994). Og den særlige jyske til
synsmyndighed, der på grundlag af for
ordningen blev etableret i 1829 efter 
fortsatte skovslagtninger på mange min
dre landejendomme (Skovreguleringen), 
havde øjensynlig også en vis skovbeva
rende effekt (Oppermann 1914). 
Et af de mest talende udtryk for forord
ningens betydning var dog den kraftige 
politiske modstand, den vakte ved 1800-
tallets midte, da talrige godsejere og 
storbønder med J. B. S. Estrup som tals
mand ønskede forordningen afskaffet, 
så de kunne konvertere deres skovarea
ler til højere forrentet agerjord. 
Gennem flere årtier satte denne høj
røstede debat præg på mange land
mandsforsamlinger, indtil det folkelige 
pres fra bl. a. underskriftsindsamlinger i 
1866-67 endelig sikrede Fredskovsfor
ordningens overlevelse (Oppermann 
1887-89, s. 229- 60). Estrup og hans 
ligesindede skulle bare have vidst, at 
deres indædte modstand mod restriktiv 
statslig kontrol byggede på "en legali
stisk fejlslutning". 
Efter min mening bygger TKs svar på 
spørgsmålet "Hvorfor har vi stadig skov 
i Danmark?" på en (krono)logisk kort
slutning. 
For at besvare det, er det nemlig ikke 
nok at se på, h vad der o. 1800 gjorde 

IV , , 

skovindfredningen mulig, og om den ! 
virkeligheden blot kodificerede en p~'J' 

ces, der allerede var igang. Nok så -væs
entligt er det at overveje, hvorfor den 
danske befolkning ikke senere i 18·· og 
1900-tallet, da energiimporten for aivor 
(og helt bogstaveligt) var sat på skinner, 
atter forgreb sig på skovene. Og ved 
besvarelsen af det spørgsmål står Fred
skovsforordningen og dens forvaltning 
fortsat centralt! 
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Temporært grundvand! 

Af Helge Holstener-Jørgensen 

Grundvand forekommer hyppigt i flere 
etager i jorden, idet vandet bæres af 
vandstandsende lag, som stopper dets 
nedsivning. 
De forskellige grundvandszoner er ilt
fattige og virker reducerende på de ilt
holdige stoffer, som passerer den. F.eks. 
reduceres nitrat til kvælstof (hovedbe
standdelen af lufthavet) og ilt. Ved drik
kevandsboringer foretrækker man der
for vand fra de dybere grundvandseta
ger. 
Udover de ovennævnte "permanente" 
grundvandsetager findes der temporært 
vand, dvs. vand som midlertidigt bliver 
bremset i sin nedsivning og samler sig 
over det bremsende lag. 
Vandmætninger, som forekommer i jor
dens Øvre, humusrige lag, vil resultere i 
anaerobe betingelser, og en mængde 
kemiske forbindelser kan blive reduce
rede. Nitrat er omtalt ovenfor, mangan i
ioner reduceres til mangano-ioner, ferri
ioner reduceres til ferro-ioner osv. 
Mangano-ioner er planteoptage\ige og 
forsyner planterne med et vigtigt plante
næringsstof, så lyspletsyge undgås. Fer
[0- ioner er ligeledes planteoptagelige 
og er nødvendige for, at planterne ikke 
skal lide af jernmangel-klorose, der i 
øvrigt fremmes af manganoverskud 
(Holstener-Jørgensen og Christensen, 
1984). 
Ferro-ioner er tillige plantegifte, som 
kan dræbe rødder og give misfarvning af 

f.eks. bøgestammeved (Holstener- Jør
gensen, 1986). 

Nogle iagttagelser om temporært 
grundvand 

I 1967, hvor forfatteren havde orlov for 
at bestride en stilling i New Zealand, 
blev der lejlighed til at gennemføre en 
mindre undersøgelse, som gennemgås i 
det følgende . 
Undersøgelsesarealet var en jord med 
ca. 15% grovsand, ca. 36% finsand, ca. 
25% melsand (siIt) og ca. 23% ler, samt 
lidt organisk materiale, som ikke analy
tisk blev rigtigt bestemt. Jordens meka
niske sammensætning var altså som 
f.eks. på Bregentved. 
På arealet boredes i alt 48 brønde lige
ligt fordelte til følgende dybder: 10 cm, 
20 cm, 40 cm, 80 cm, 160 cm og 320 
cm. 
Brøndene, som var uden foring (se Hol
stener-Jørgensen, 1961), blev forsynet 
med et lag kvartssand i bunden for at 
forhindre opslemning og dermed til
slemning af bunden. Da terrænet ikke 
var horisontalt, blev der ved hver brønd 
lavet en "rede", som kunne afskære 
eventueloverfladestrømning til brønd
en. 
Vandstandene i brøndene blev fulgt i 
forbindelse med nedbørsperioder. Den 
blev målt med tommestok, og ved 
regelmæssige målinger efter nedbørspe-
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Infiltration pr. 24 h 

o 20 cm brønd 
~~ • 40 cm brønd 
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Figur l. Infiltrationshastigheden i to typer 
af brønde og i tre forskellige perioder. 

rioden kunne det konstateres, hvor hur
tigt vandet i hullet sivede ned (infiltrati
on). 
I figur l ses infiltration - nedsivning -
(cm pr. 24 timer) henholdsvis i 20 cm 
dybe brønde og 40 cm dybe brønde. 
Uden større statistiske krumspring viser 
figuren, at infiltrationen gennemgående 
går hurtigere i 40 cm dybde end i 20 cm 
dybde. Desuden ser det ud til, at infiltra
tionshastigheden stiger i løbet af perio
den april/maj. 
Der mindes om, at New Zealand ligger 
på den anden side af jordkloden med 
midsommer ved juletid. April-maj er 
lokalt eftersommer og efterårs-måneder 
med betydelige dannelser af tørke
sprækker i jorden, og dette øger mulig
hederne for vandets infiltration. 
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Figur 2. Infiltrationen (cm) i tre forskel
lige dybder (m) i løbet af 27,2 timer den 
26.-27. maj 1968. Ved de enkelte punkteT 
er angivet, hvor mange iagttagelser der 
indgår, og de vandrette streger gennem 
punkterne viser variationsbreddeni den 
givne dybde. 

Figur 2 viser infiltrationen i forskellige 
dybder. Det ses klart, at det vandbrem·· 
sende lag findes øverst i jorden, ofte vel 
i forbindelse med lernedslemning ( Hol
stener-Jørgensen, 1973). 

Konklusion 

Indledningsvis er der kort gjort rede 
for nogle følger af vandmætning i jor 
den. 
Den fremlagte undersøgelse demonstn 
rer, hvorledes temporære vandmætnL 
ger kan forekomme og gi ve de samme 
reaktioner i jorden. Det eneste råd, der 
kan gives er, at man undlader kraftige 
tyndingsindgreb, som nedsætter for·
dampningen og øger forsumpningsfa
ren. 
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Rettelser til 
N.E. Holten: Umsetzung i OST 1/95, side 1-56: 

Tabel 2, side 8: 
Træ løbe nr. l, kolonne 9: I stedet for 
7,8 cm skrives 77,8 cm. 

Figur 5, side 20: 
På y -aksen: I stedet for 1945-89 skri ves 
1951-89. 

Tabel 9, side 25: 
Sammentællingerne i nederste linje for
skydes en kolonne til venstre. 

Der er ved flere figurer og tabeller brugt 
det græske bogstav rho i stedet for delta 
i forbindelse med diametermålinger. 
Med (delta) D markeres tilvækst/ 
ændring i diameter i løbet af en periode. 

Redaktionen 
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