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Den foreliggende artikel er skrevet på
grundlag af Saxe et al. (2001). Her findes
en litteraturliste med 360 referencer.
Interesserede som ønsker at orientere sig
om de referencer, der ligger til grund for
den foreliggende artikel , anbefales derfor at se efter hos Saxe op.cit.

1. Indledning
Træer og skove vil i almindelighed være
i stand til at tilpasse sig højere temperaturer, end dem vi finder i dag. Det ses af,
at der i fortiden har været perioder med
højere temperaturer, end de der findes
nu.
Beregninger af realistiske niveauer for
drivhusgasser - som i fremtiden fører til
højere temperatur - peger på, at der
meget vel over det kommende århundrede kan blive tale om en 3-6°C højere
gennemsnitlig globaltemperatur end
den, vi finder i øjeblikket. Det, der gør
situationen i dag anderledes end i fortiden, er den hastighed, hvormed temperaturen øges.
Klimaændringer indebærer udover højere
temperaturer en række usikkerheder
mht. nedbørens størrelse og fordeling
over året, snedække, hyppighed af storme
samt forekomst af ekstreme klimasituationer i det hele taget. Således antages
det, at storme i fremtiden bliver mere
hyppige i det nordvestlige Europa.
Temperaturen har en direkte virkning på
træer og skove, men også en mere indirekte indflydelse gennem ændring af
biotiske og abiotiske forhold. F.eks .
påvirkes mycorrhiza, og ligeledes insekter der afløver træer, og herigennem
ændres forholdene for træer. I forbindelse
med den globale opvarmning er der en
uløselig sammenhæng mellem temperaturen og COrkoncentrationen i
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atmosfæren, tørke, luftfugtighed, og tilgængeligheden af næringsstoffer i jorden.
I det følgende behandles først en række
temperaturvirkninger, som har direkte
og umiddelbar betydning for træerne,
nemlig CO 2 -omsætningen hos træer, tilgængeligheden af næringsstoffer i jorden,
fænologi og · frostfølsomhed, samt hele
træers reaktion på den globale opvarmning. Herefter behandles ændringer i
artssammensætning som følge af temperaturforhøjeIse, tilpasning til forhøjede
temperaturer gennem evolution, samt
reaktion på opvarmning af hele økosystemer.
Disse emner behandles i 7 kapitler, som
afsluttes med et kort konkluderende
afsnit.

2. Fotosyntese og respiration
hos træer
Inden for det temperaturinterval, hvor
de biokemiske processer, der knytter sig
til fotosyntese og respiration, udspiller
sig, vokser proceshastigheden med stigende temperatur til et vist punkt.
Hastigheden drosles dog ned, når temperaturen bliver så høj , at enzymer
deaktiveres .
2.1 Fotosyntese
Temperatur indvirker på fotosyntesen
ved at have indflydelse på det pigmentindhold i blade, der spiller en rolle i
fotosynteseprocessen, ved at påvirke
fotosyntesens hastighed ved lysmætning
samt ved at påvirke det fotokemiske
udbytte af lysets energi.
Mængden af fotosynteseaktive pigmenter
vil typisk øges ved stigende temperatur.
Fotosyntesens hastighed kan følge to
veje, når temperaturen vokser: Der kan
ske en øjeblikkelig forøgelse af hastig-

heden, som stopper når temperaturen
kommer op i området 2S-40°C, hvorefter hastigheden hurtigt falder på grund
af forstyrrelse af enzymaktiviteten; eller
der kan ske en akklimatisering til højere
temperatur, som fører til en forhøjelse af
den optimale temperatur på op til 10°C.
Det fotokemiske udbytte af lysenergien
vil hos mange plantearter falde ved en
temperaturstigning fra 15 til omkring
35°C, men mønsteret er dog hos f.eks.
nåletræarter mere sammensat og afhængigt af tidspunktet på året. Generelt må
man antage, at stigende temperatur har
en gunstig effekt på det fotokemiske
udbytte hos træer, undtagen i midvinteren og i tilfælde af meget høje temperaturer.
En komplikation ved undersøgelse af
temperaturens virkning på fotosyntesen
er det samspil, der er mellem flere forskellige faktorer. I en undersøgelse af
forskellige løvtræarters reaktion blev
det vist, at i sommerperioden kunne 1015% af variationen i fotosyntese forklares med variation i bladtemperaturen,
mens lufttemperatur, luftfugtighed og
ikke mindst lys forklarede resten.
Det fremstår som et generelt træk, at
forskellige træarter og populationer af
disse reagerer forskelligt på temperaturstigning, men at der hos et overtal af
arter er tale om, at fotosyntesehastigheden stiger ved en moderat stigning i
temperaturen. Opvarmning vil antagelig
kun reducere fotosyntesen i områder,
hvor temperaturen er tæt på sin optimale størrelse, og/eller hvor den udløser
vandmangel. Der er dog fundet indikation på, at temperaturer mere end 2-3°C
over omgivelsernes temperatur kan nedsætte fotosyntesehastigheden hos bøg
og rødgran.

2.2 Autotrof respiration

Respiration (ånding) foregår hos såvel
dyr som planter. Ved denne proces forbruges produkter fra fotosyntesen for at
skaffe energi til plantens vækst. Planten
optager herved ilt og udskiller CO 2 .
U ndersøgelser over hvor stor en del af
fotosyntesen hos træer, der forbruges til
respiration, peger på, at den ligger i
området 40-75%. Respirationen er altså
en uhyre vigtig post i omsætningen af
kulstof i træer og dermed for CO 2 udvekslingen med omgivelserne.
Inden for det temperaturområde, som er
almindeligt gældende, vokser respirationen eksponentielt med voksende temperatur. Der skelnes gerne mellem den
respiration, der skyldes vækst, og den
der hidrører fra vedligeholdelse af eksisterende levende væv.
Vækstrespirationen varierer med den
biosyntese, som foregår i træerne, og er
herigennem afhængig af temperaturen,
men reagerer ikke selvstændigt på temperatur. Vedligeholdelses-respirationen
varierer især med mængden af levende
væv og med temperaturen.
Almindeligvis foretager man først
beregning af vedligeholdelses-respirationen, der kan anses som en "afgift",
som trækkes fra fotosyntesen. Den rest
fra fotosyntesen, der bliver tilbage, fordeles til væksten og den hertil knyttede
respiration samt til oplagring af reservestof. Modelberegninger viser, at en stigning i den globale temperatur på 3-4°C
isoleret set vil nedsætte træers produktion, fordi respirationen vokser stærkere
end fotosyntesen.
Man angiver den forøgelse af respirationen, der følger af temperaturstigning,
med QJO-værdien. Den oplyser om
forøgelsen af respirationen for en temperaturstigning på 10°C. For de fleste

99

træarter findes QJO ved et normalt temperaturniveau i området 1,8-2,5. En
temperaturstigning på 10°C fører altså
groft sagt til en fordobling af respirationen.
Der er dog tegn på, at beregning af
respirationen ud fra QJO-værdien fører til
en overestimering ; det har måske sammenhæng med, at omsætning i respiration af den del af fotosyntesen, som
skyldes vækst, er uafhængig af temperaturen. Sagt på en anden måde er forholdet mellem vækst og fotosyntese, CUE
(carbon use efficiency = effektivitet i
kulstofudnyttelse) uafhængigt af temperaturen .
Dette kan tolkes som, at en stigning i
temperaturen kortsigtet kan føre til en
øget respiration med negati v virkning på
væksten. På længere sigt er respirationen
imidlertid især styret af tilgængelighed
af det substrat, som er til rådighed for
såvel vækst som respiration. Fordelingen
af dette foregår sådan, at temperaturen
får en begrænset betydning. Opfattelsen
af vedligeholdelses-respiration som en
afgift, der øges med temperaturen, er
derfor måske ikke korrekt.
Respirationen tjener til at frembringe
den energi, som er nødvendig af hensyn
til cellernes aktivitet, bortset fra de specielle tilfælde, hvor der er brug for at
bortskaffe overskud af substrat. Ved
højere temperatur kan der være tale om,
at arbejdet udføres hurtigere, men der er

ikke belæg for, at der er brug for mere
arbejde i forbindelse med cellernes
aktivitet ved højere temperatur.

2.3 Konklusion
Højere temperatur på tempererede og
boreale breddegrader kan føre til øget
fotosyntese. En række fysiologiske og
biokemiske forhold såvel som eventuel
vandmangel spiller ind, men overordnet
betragtet må en temperaturforhøjelse i
størrelsesordenen 2°C anses som gunstig. En øget fotosyntese fører dog ikke
i sig selv til øget vækst.
Respirationen øges med stigende temperatur, men respirationen synes i væsentlig
grad at være koblet til den substratproduktion, som hidrører fra fotosyntesen. I
det lange løb vil den andel af fotosyntesen, der forbruges til respiration, derfor
ikke være mærkbart temperaturafhængig.

3. Nedbrydning og mineralisering
af jordbundens organiske stof
3.1 Nedbrydning
Mikroorganismer - svampe, bakterier
osv. - i jorden foretager nedbrydning af
organisk stof i jorden. De optager ilt og
frigiver mineralske næringsstoffer og
CO 2 ·
Denne mikrobiologiske (heterotrofe)
respiration opfattes traditionelt som en
eksponentiel funktion af temperaturen

Generelt må en temperatuiforhøjelse i størrelsesordenen 2°C anses som gunstig. En
øget fotosyntese fører dog ikke i sig selv til øget vækst, for respirationen (åndingen) øges
også med stigende temperatur. I det lange løb vil den andel affotosyntesen, der forbruges til respiration, dog ikke være mærkbart temperaturajhængig.
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(dvs. respirationen fra mikroorganismer
stiger relativt hurtigere end temperaturen). Dette indebærer, at forhøjelse af
temperaturen har afgørende indflydelse
på den hastighed, hvormed jordbundens
organiske kulstof frigives.
Man regner QIO-værdien til at ligge omkring 2,4. Værdien er noget højere i de
kølige egne af kloden, sådan at disse er
særlig påvirkelige for temperaturstigning.
Der er foretaget beregninger, som peger
på, at ved en forhøjelse af den globale
temperatur med l oe vil der frigives
omkring 8-9 mia. tons kulstof fra
omsætning af jordens organiske kulstof,
SOC (Soi! Organic Carbon = jordbundens indhold af organisk kulstof); disse
tal gælder for den nordlige halvkugle
ved middel til høje breddegrader. Der
vil dog muligvis gå mere end 100 år i de
kølige egne, før processen er ført igennem.
Det er for nylig blevet påvist, at de
Qlo-værdier, som bruges ved modelberegning af kulstof-omsætningen,
muligvis ikke passer på den omsætning,
som finder sted hos gammelt organisk
materiale i jorden, fordi de er målt i
korttidsundersøgelser i laboratoriet eller
i skovbunden på frisk litter eller ungt
organisk materiale. Dette betyder, at der
hersker nogen usikkerhed med hensyn
til den omsætningshastighed , der gælder
for hele det organiske indhold i jorden i
forbindelse med en temperaturforhøjelse.
Respirationshastigheden i hele skovøkosystemer i europæiske skove (planter +
jordbund) synes således at være uafhængig af den gennemsnitlige årlige
temperatur. Dette peger på, at den temperaturvariation, som skyldes variation i
breddegrad, ikke spiller så stor en rolle
for nedbrydningen af soe som f.eks.
biomasse produktionen, litterproduk-
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tionen eller jordbundsfugtigheden. Det
kan derfor tænkes, at jordbunden set i
bredere geografisk forstand vil tabe
mindre kulstof som følge af en global
opvarmning, end man hidtil har troet.
Det er således undersøgt, hvilket samspil
der er mellem temperatur og vandforsyning med data fra en række fynebevoksninger i Europa og det nordøstlige
Amerika. Det viste sig, at den nedbrydningshastighed af soe, som kunne
måles, for ca. 70% vedkommende kunne
forklares ud fra den aktuelle årlige
evapotranspiration (fordampning fra
planter og jord), som er et integreret mål
for fugtighed og temperatur. Samtidig
gælder det, at nedbrydningshastigheden
påvirkes stærkt af litterkvaliteten, sådan
at substrat med lavt ligninindhold nedbrydes meget hurtigere, end hvis ligninindholdet er højt.
Det er altså klart, at den temperaturforhøjeise, der kan komme på tale ved en
global opvarmning, nok har potentiale
til at øge nedbrydningen af soe, især
hvis kvaliteten bidrager til let nedbrydning. Der knytter sig imidlertid mange
usikkerhedsmomenter til, hvilke forhold
der i det konkrete tilfælde kan være
medbestemmende for det faktiske nedbrydningsforløb.
3.2 Mineralisering

I forbindelse med nedbrydning af soe
foregår der en frigørelse af næringsstoffer
fra det organiske materiale, altså en
mineralisering. En øget nedbrydning af
soe i forbindelse med den globale
opvarmning vil således øge tilgængeligheden af N og andre næringsstoffer.
Undersøgelser viser imidlertid, at en
fornyet binding af N i mikrobiologisk
masse kan finde sted ganske hurtigt og
være ganske langvarig.

En højere temperatur vil betyde en øget mineralisering - nedbrydning af organisk stof
med frigivelse af næringsstoffer. Mineraliseringen kan imidlertid blive påvirket i langt
højere grad afflere andre faktorer - såsom deponering af kvælstof med luftforurening,
sammensætning af vegetationen og forskellige forstyrrelser.

Der er dog indikation for, at forhøjet
temperatur vil øge tilgængeligheden af
næringsstoffer. Undersøgelser baseret
på kunstig opvarmning af skovjord med
8-1
i hver af to sammenhængende
vækstperioder viste, at tilgængeligheden
af N, P og K blev sat i vejret. Dette førte
til et forhøjet indhold af N og P i nålene
hos en granart samt forhøjet fotosyntese

aoc

og øget vækst. Et andet eksperiment
med jordopvarmning i en nordøst-amerikansk løvskov viste, at en forhøjelse af
jordtemperaturen på
førte til øget
mineralisering af N.
Ligesom det gælder for nedbrydning af
SOC må det antages, at der i forbindelse
med mineraliseringen foregår et kom plekst samspil mellemjordbundens tem-

soc
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peratur og fugtighed. Dette indebærer, at
den N-tilgængelighed, der observeres,
er variabel. F.eks. skønnes det, at en forhøjet jordtemperatur koblet med nedsat
fugtighed fører til nedsat N-tilgængelighed i tempererede jorde, men øget tilgængelighed i jorde på mere kølige
breddegrader.
Temperaturforhøjelse i forbindelse med
global opvarmning vil ske mere gradvist
end den eksperimentelle afprøvning af
virkningen af forhøjet temperatur på
jordbunden. En beskeden temperaturændring kan føre til en øget mikrobiel
respiration uden samtidig N-mineralisering.
Ved den større temperaturforhøjelse,
som antages at ske over et længere tidsrum, f.eks. 100 år, må man forvente
fluktuationer mellem positiv og negativ
mineralisering. I sidste ende sker der
nok kun en beskeden positiv mineralisering af størrelsesordenen 10%.
Bliver der tale om en forhøjelse af jordtemperaturen på mere end 2,5 °C samtidig med en forhøjet nedbør, påregnes
dog en større vækst i mineraliseringen af
N i boreale jorde (jorde i det nordlige
nåletræbælte) . Her vil også være en indflydelse af et forhøjet indhold af CO 2 i
atmosfæren, forhøjet N-deponering og
ændret sammensætning af vegetationen
- forhold som alle spiller ind på dynamikken i de processer, der bestemmer
omfanget af N-mineralisering. Manglende erfaring med den fulde virkning af
samspillet mel1em disse forhold gør det
vanskeligt at give præcise bud på lokale
versus regionale, og årlige versus århundredelange ændringer.
3.3 Konklusion
Den forøgelse af respirationen, der følger
af temperaturstigning, betegnes QIQ-
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værdien. QJO-værdien for nedbrydning
af jordbundens organiske materiale
baseret på laboratorieundersøgelser af
ungt organisk materiale, ligger i området
1,4-3,3, højest i kølige klimater. Foretages der fremskrivning af nedbrydningen
på global basis fremkommer en værdi på
8-12 mio. tons kulstof. Af endnu ikke
afklarede grunde sker nedbrydning af
gammelt organisk materiale i jordbunden
imidlertid så meget langsommere end
nedbrydning af ungt materiale, at ovennævnte værdi må anses som for høj.
Der findes gode empiriske data for
forholdet mellem litternedbrydning,
litterkvalitet, jordbundstemperatur og
-fugtighed. Nedbrydning af organisk
materiale påvirkes endvidere af et forhøjet atmosfærisk indhold af CO 2 , af
vegetationens sammensætning og af
naturlige og menneskeskabte påvirkninger i øvrigt, som kan spille en større
rolle end temperaturen som sådan.
En øget nedbrydning af organisk materiale vil øge mineraliseringen af N, men
en betydelig del af dette kan immobiliseres af mikroorganismer. Laboratorieforsøg med langsom opvarmning af
jordbunden viser en beskeden forøgelse
af N-mineraliseringen sammenlignet
med forsøg, hvor opvarmningen foregår
hurtigt.
I boreale skove kan nettomineraliseringen
svinge mellem positive og negative
værdier.
Overordnet set kan virkningen af forhøjet temperatur på mineraliseringen
meget vel være betydeligt mindre end
virkningen af N-deponering, sammensætning af vegetationen og forskellige
forstyrrelser.

4. Fænologi og frosttålsomhed
Træer, der vokser på tempererede eller
højere breddegrader, udnytter temperatur og natlængde som signaler til fastlæggelse af vækstafslutning og udspring, og til udvikling og ophævelse af
frosttålsomhed. For løvfældende træarter fremmes vækstperiodens lysoptag
og vækst mere gennem tidlig udvikling
af blade om foråret end gennem sent
bladfald om efteråret. Det er derfor ikke
overraskende, at signaler til knopbrydning synes særlig komplekse .
Et vigtigt spørgsmål er, hvorvidt den
globale opvarmning vil føre til temperaturforhøjeiser, der rækker ud over det
område, hvor træer kan fungere optimalt. Hvis de reguleringsmekanismer,
som er i spil, bringes ud af sammenhæng med hinanden, vil det føre til
ufuldstændig udnyttelse af vækstperioden
og måske øget frostfølsomhed.
Dette spørgsmål udfordrer vores forståelse af, hvordan planter udnytter temperatur og natlængde til styring af deres
udvikling igennem vækstperioden. Denne
forståelse bygger stadig i høj grad på
klassiske undersøgelser fra 1950 til
1970.
Før vi ser nærmere på temperaturens
betydning må det fastslås, at træer udviser en sekvens af fænomener gennem
året, som synes at være delvis internt
reguleret, næsten uden sammenhæng
med omgivelserne. Det vil sige, at træer,
som er vokset frem ved en konstant temperatur på f.eks. 15°C og en konstant
natlængde passerer gennem en række
faser af udvikling og ophævelse af fænomener igennem vækstperioden. Denne
interne, såkaldt ontogenetiske, rytme er
blevet modelleret til at simulere realistiske reaktionsmønstre.

4.1 Afslutning af skud.- og knopvækst
Hos nogle træarter kan udviklingen af
strukturer (skud, knopper, frugter mv.)
ved vækstafslutningen om efteråret alene
være en funktion af akkumulerede graddage (dvs. antal dage over en bestemt
temperatur). Disse strukturer kan således være følsomme for skade på grund
af efterårsfrost, når væksten fortsætter
sent ind i efteråret.
Det kan hævdes, at hvad angår foryngelse
kan træer tåle denne risiko, hvis blot de
frembringer en mængde frø i visse år.
Modsætningsvis er skade på skuddene
og knopperne vanskeligere at kompensere for. Dette kan være forklaringen på,
at tidstakten for afslutning af skud- og
knopvækst synes at yde beskyttelse mod
frostskade, hvis natlængden tjener som
signal. Hermed menes , at følsomheden
overfor natlængde øges, efterhånden
som temperaturen falder.
Den dominerende rolle, som natlængden
har ved at tjene som udløser for, at skudog knopvæksten stopper hos træer,
fremstår klart af mange redegørelser for
forskelle i kritisk natlængde imellem
provenienser og individuelle genotyper.
Da natlængden altså ofte spiller en
afgørende rolle mht. til at udløse afslutningen af skud- og knopvækst, kan træer
som en konsekvens heraf savne evnen til
at udnytte den forlængede vækstperiode,
der følger af den globale opvarmning.
4.2 Udvikling af frosttålsomhed
Graden af frosttålsomhed defineres
almindeligvis som den temperatur, der
forårsager drab af en forud fastlagt andel
af væv. F.eks. betegnes den temperatur,
som medfører 50% drab, LT50 (Lethal
Temperature, 50%).
Frost dræber først og fremmest plantevæv på grund af, at cellemembranerne
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bliver skadet. Det fører til, at elektrolytter
siver ud af cellerne til de indre celleomgivelser, den såkaldte apoplast (specielt
gælder dette K). Det fører også til
svækkelse af membraners transportegenskaber, dvs. evne til at regulere
stofbevægelse ind og ud af cellerne.
Skade på cellemembraner optræder
altid, når der dannes iskrystaller inde i
cellen. Celler kan omgå denne intracellulære isdannelse ved at skabe betingelser
for underafkøling inde i cellen til ca. 10°C, i eksceptionelle tilfælde til -SO°c.
Det ses hos træarter hjemmehørende i
klimazoner, hvor temperaturen sjældent
falder under -40°c.
Mere almindeligt kan skudvæv være
tålsomt for temperaturer på -SO°C og
lavere, hvis krystallisering af is kun
finder sted i det intercellulære rum
(mellem cellerne), altså i apoplasten.
Krystallisering kan da være harmløs,
forudsat at cellestrukturer til passes til at
modstå både intercellulær is og den
intracellulære dehydrering (inde i cellerne), der forårsages af nedsat intercellulært damptryk, når vand fryser ud.
Tilpasningen indebærer ændringer i
membraners sammensætning, forekomst af frostbeskyttende stoffer i cellerne o.lign.
Alle disse cellulære aspekter af frosttålsomhed ligger uden for målet med
denne artikel. Men de kan hjælpe med
til at forklare, hvorfor nogle forfattere
skelner mellem to faser ved opbygning
af frosttålsomhed - en som virker inden
og en som virker efter at intercellulær
isdannelse har fundet sted.
Den første fase i opbygningen af frosttålsomhed bliver undertiden opdelt i to
trin, af hvilke det første fremkaldes alene
gennem virkningen af natlængde, det
andet gennem afkøling til under S°c.
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Under eksperimentelle forhold kan det
vises, at en øget natlængde kun kan sikre
tålsomhed til -20°C. I naturen er reaktionen på natlængde imidlertid normalt
ikke til at skille fra virkningen af faldende
temperatur, og udviklingen af frosttålsomhed til ca. -10°C vil ofte følge af
faldet i den daglige minimumstemperatur hos luften.
Man kan altså tale om, at frosttålsomhed
kun udvikler sig til sin maximale
størrelse, når der er tale om en regelret,
fremadskridende udvikling hos omgivelserne fra varme korte nætter til
kølige og længere nætter. Det, der er
væsentligt, er, at afkøling må finde sted
på et bestemt tidspunkt i forhold til den
voksende natlængde, hvis der skal opnås
maximal tålsomhed.
Denne synkronisering vil muligvis blive
forstyrret af den globale opvarmning.
Man kan tænke sig, at frosttålsomhed
ligesom vækstafslutning fremtidigt i stigende grad udløses af natlængden og
således tidligere end hvad der eroptimalt i år med et lunt efterår. Ligeledes
kan varmere efterår og vinter føre til en
mere usikker frosttålsomhed, end vi
kender det i dag.
Den anden fase i udviklingen af tålsomhed antages at blive udløst af temperaturer under frysepunktet. Den indebærer, at der sker ændringer i cellernes
struktur og indhold, som muliggør, at de
kan modstå dehydrering og de fysiske
virkninger af isdannelse. Disse ændringer kan være grunden til, at udvikling af
frosttålsomhed ofte synes at foregå hurtigt, når den første frost er indtrådt, selv
om minimumstemperaturen måske ikke
falder hurtigere end før.
Udviklingen af frosttålsomhed hos
træernes skud gennem de to nævnte
faser kan afprøves ved at antage, at der

til enhver tid er et stationært niveau for
tålsomhed, som afhænger af den daglige
minimumstemperatur og natlængden.
Frosttålsomheden forbliver på dette
niveau, hvis temperatur og natlængde
forbliver uændrede. Niveauet svinger i
takt med stigning eller fald i minimumstemperaturen, og jo hurtigere denne
falder, des hurtigere udvikler tålsomheden sig - dog med et vist efterslæb.
Forholdet mellem det stationære niveau
for frosttålsomhed og minimumstemperaturen er beskrevet med forskellige
modeller. Virkningen af øget natlængde
betragtes sædvanligvis som additiv til
virkningen af temperatur, på baggrund
af hvad der er fundet i forskellige eksperimenter med variation af temperaturen
efter bestemte modeller.
Disse modeller viser rimelig overensstemmelse med det naturlige mønster
for udvikling af frosttålsomhed, som
kendes, men de har fortsat nogle svagheder. Et vigtigt skridt frem ville være,
om det var muligt at sætte påvirkningen
fra temperatur og natlængde i forhold til
målbare processer på celleniveau, som
forløber i takt med udviklingen af frosttålsomhed. Disse processer er f.eks .
væksten i tørvægt/friskvægt-forholdet
hos plantevæv , indholdet af sukkerstoffer i cellerne, forekomst af lavmolekulære frostbeskyttende proteiner, og dertil processer i forbindelse med selve
udkrystalliseringen af is.

4.3 Hvile (dormancy), vækstevne og
knopbrud
Om efteråret går knopper ind i en hviletilstand , og de kræver herefter kølige
temperaturer og muligvis påvirkning af
lang nat før de bliver i stand til at reagere på varmere temperaturer. Herefter
kræver de et eller andet minimum af

akkumulerede graddage, som rækker ud
over en tærskelværdi, før de er parate til
udspring.
Bestæbelserne på at kunne forudsige
indtlydeisen af den globale opvarmning
på tidstakten for knopbrud har nødvendiggjort en kritisk gennemgang af den
klassiske viden om knopudvikling. Det
er herudfra foreslået at skelne mellem
tre fysiologiske tilstande hos knopperne
gennem vinteren og frem til foråret ,
nemlig:
1. hvile (dormancy),
2. vækstevne, og
3. det faktiske knopbrud med efterfølgende skududvikling.
Den første fysiologiske tilstand, hvilen,
viser sig ved, at knopper er i en maksimal tilstand af hvile i efteråret, hvor celledeling og cellevækst er gået i stå, og
knoppernes udvikling er færdiggjort.
Herefter kan hvilen reduceres eller
brydes af kølige temperaturer, som kan
erstattes med påvirkning af kort nat,
især hvis knopperne kun har været udsat
for virkningen af kølige temperaturer i
kortere tid. Bag denne proces med tab af
hvile ligger en balance mellem væksthæmmende og vækstfremmende stoffer,
hvis biokemiske dannelse ikke er fuldt
forstået.
Hviletilstanden viser til enhver tid, i
hvilket omfang processen har fundet
sted. Tilstanden kan registreres ved
måling af koncentrationen af gibberelliner, som er hormonstoffer, der kræves
for at få knopperne til at vokse . Mere
almindeligt kan måles antallet af dage,
det tager for knopperne at vokse under
bestemte definerede temperaturer.
Der hersker betydel ig usikkerhed om
forholdet mellem kølige temperaturer
og så den hastighed, hvormed hvilen
brydes, dvs. om omfanget i hvilket hvile
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Højere temperatur vil påvirke udvikling affrostfølsomhed, knophvile, udspring osv.
Vores modeller er imidlertid ikke tilstrækkeligt udviklede til at forudsige præcist hvordan træerne vil reagere. Samtidig er der også en del der tyder på at træerne kan tilpasse sig ændrede klimaforhold.

indskrænkes efter påvirkning i en tidsenhed med en gi ven kølig temperatur.
Det antages i almindelighed, at dette
forhold er konstant, skønt der er belæg
for, at den maksimale effekt af kølig
temperatur aftager, når hvilen er brudt.
Endvidere ser det ud til , at hvile kan
brydes af opvarmning i den tidlige vinter,
mens opvarmning ikke har betydning
senere hen. Det gælder også, at de temperaturvariationer, der træffes i den
virkelige verden, er mere effektive end
brug af de konstante temperaturer, som
anvendes ved undersøgelser over brydning af hvile.
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Den anden fysiologiske tilstand, vækstevnen, defineres som knoppernes evne
til at vokse, når de udsættes for varme
temperaturer. Vækstevnen varierer fra O
når hvilen er maksimal, til l når hvilen
er fuldt ud brudt, dvs. knopperne besidder evne til maksimal potentiel vækst
ved varme temperaturer.
Det antages af mange, at sammenhængen
mellem vækstevne og hvile er lineær,
sådan at evnen til vækst aJlerede er defineret gennem graden af hvile, og graden
af hvile kan defineres ved knoppernes
evne til at vokse ved varme temperaturer. Andre ser det sådan, at knopperne

umiddelbart opnår fuld vækstevne ved
varme temperaturer. Atter andre mener,
at knopperne antager den fulde vækstevne på en gang, men først når hvilen er
fuldstændig brudt. Endelig er der nogen,
der har afvigende forestillinger om,
hvordan sammenhængen mellem hvile
og vækstevne er.
Det må derfor konstateres, at der hersker
stor usikkerhed om, hvilken sammenhæng der er tale om, og om der kan
regnes med en sammenhæng, der er
generel t gældende.
Den tredje fysiologiske tilstand, knopbrud og -udvikling, defineres ved de
synlige ændringer i knopstørrelse og
form, der kan iagttages, efterhånden
som celledeling og -strækning skrider
frem ved varme temperaturer. Sammenhængen mellem temperatur og væksthastighed afhænger af vækstevnen.
Sammenhængens form kan være enten
sigmoid eller lineær.
Der findes mindst 100 mulige kombinationer af forhold, som har betydning ved
beskrivelse af brydning af hvilen; heri
indgår varierende temperatur og natlængde, vækstevne i relation til hviletilstand, og knopvækst som funktion af
temperaturen.
Dette er en vanskelighed, som yderligere
forstærkes af, at hviletilstanden og
vækstevnen ikke kan måles direkte
(undtagen måske ved brug af særlige
teknikker, der inddrager brugen af
vækstfremmende stoffer). For tiden
bli ver modeller for knopfænologi alene
anvendt på grund af deres evne til at forudsige datoen for knopbrud.
Selvom der er mange kombinationer af
forhold, der har en indflydelse, er det
muligt at konstruere modeller, som
nøjagtigt forudsiger tidligere tiders
langsigtede optegnelser om tidspunktet

for knopbrydning. Det springende punkt
er, at forskellige modeller, som bygger
på væsentligt forskellige foruds ætninger,
viser sig i stand til at levere lige præcise
efterretninger. Dertil kan det vises, at en
bestemt model med brug af forskellige
kombinationer af forhold kan føre til
lige nøjagtige resultater.
Det må være den generelle slutning, at
vores nuværende forståelse er tilstrækkelig til at simulere fortidens data for
knopbrydning med god nøjagtighed.
Men modellerne mangler den realisme,
der kræves for at forudsige fremtiden,
fordi der savnes en grundlæggende forståelse af, hvordan de forhold, der spiller
ind, skal vægtes i forhold til hinanden.
Der vil ikke kunne gøres væsentlige
modelmæssige fremskridt, før det er
muligt at måle hviletilstanden og vækstevnen direkte, sådan at nye, egentlig
mekanistiske modeller kan udarbejdes.
Indtil da vil modellers forudsigelser af
den globale opvarmnings betydning for
knopbrydning variere fra, at der ingen
ændringer sker, til at der sker meget tidligere knopbrydning med dertil knyttet
risiko for frostskade. De senere års
undersøgelser har vist, at træer råder
over komplekse mekanismer, som kan
sikkerstille dem og give dem den plasticitet, som muliggør en tilpasning til
temperaturforandri nger.

4.4 Forhøjelse af vintertemperaturen
Forhøjet temperatur om vinteren, som
fører til tøvejr, kan forårsage vinterudtøn'ing af træer, men kan også stimulere
fotosyntesen,
Selvom den temperatur, der er tale om,
er meget lavere end den, som fotosyntesen forløber ved om sommeren, kan den
tidlige kulstof-gevinst, der følger, bidrage
til en forberedelse af rodvæksten, hvilket
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er fordelagtigt for den evapotranspiration,
der begynder med forårets knopbrud og
løvudspring. Det meste af det kulstofoptag, der sker gennem vinteren og
foråret, bliver nemlig allokeret til rødderne, som til gengæld ikke får tilført
kulstof under og lige efter udspringet.
I Europa har skader på nåletræarter som
følge af forhøjede vintertemperaturer
kombineret med lav lysintensitet været
diskuteret de sidste ca. 70 år. Symptomerne er tab af sidste års nåle, og de
er ikke forårsaget af vinterudtørring.
Hos rødgran blev disse skader kaldt
"top-dying" i 1950'erne, "subtop-dying"
i 1970' erne og "røde rødgraner" i
I 990'erne.
Det er påvist, at forhøjet vintertemperatur kan øge nåletabet hos rødgran og
reducere væksten det følgende år, især
hos nordlige provenienser. Varmere
vintre kan føre til , at respirationen stimuleres mere end fotosyntesen, de kan
forårsage tidligere ophævelse af frosttålsomhed, og de kan have indtlydelse
på angreb på træer af patogener.
Dette betyder, at forhøjede vintertemperaturer kan være lige så kritiske for træer
som forhøjede sommertemperaturer. Da
det antages, at vintertemperaturer vil
vokse mere end sommertemperaturer i
forbindelse med klimaændringer, kan
nåletab i forbindelse med forhøjede
vintertemperaturer få en vigtig indflydelse på den fremtidige produktion
hos nåleskove på nordlige himmelstrøg.
4.5 Ophævelse af frosttålsomheden
Ophævelse af frosttålsomheden om
foråret styres især af temperaturen og
kan indtræffe ved en temperaturændring
på 0,5-1,5°C per dag, hvilket er meget
hurtigere end når frosttålsomhed udvikles. Kunstig behandling med kort nat
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kan fremskynde ophævelsen af tålsomhed, men det anses ikke at være den
væsentlige virkning i naturen.
I midvinteren forbliver boreale nåleskove, som påvirkes med temperaturer
5-20°C over den omgivende temperatur,
fro sttålsomme ned til -40°C, og de kan
således forblive frostbeskyttede også i et
varmere klima. I nogle tilfælde kan
pludselig vinteroptøning imidlertid
forårsage så brat en ophævelse af frosttålsomheden, at det fører til skader hvis
der efterfølgende kommer en kraftig frost.
Det er måske forbundet med øget respiration og forbrug af sukkerstoffer.
Om foråret påvirker temperaturen
ophævelsen af frosttålsomhed på to
måder.
- For det første har temperaturen en
direkte virkning på graden af frosttålsomhed, på samme måde som om
efteråret. Høje minimumstemperaturer
nedsætter tålsomheden efter få dage,
hvorved risikoen for efterfølgende frostskade øges. Lave minimumstemperaturer
kan dæmpe, stoppe eller modvirke
ophævelse af tålsomheden, hvilket
mindsker risikoen for frostskade. Det
betyder, at svingende temperaturer gennem det tidlige forår fører til svingende
niveauer af frosttålsomhed.
- For det andet fremmer høje temperaturer gennem foråret udviklingen hen
imod knopbrud . Denne udvikling er
irreversibel, og når først udspringet er
indledt, kan skuddet ikke længere
udvikle frosttålsomhed som reaktion på
kølige temperaturer. Den laveste frosttålsomhed , som optræder hos nordlige
nåleskoves skud under udspringet,
varierer mellem -2 og -10°C.
Det gradvise tab af evnen til at genvinde
frosttålsomhed l forbindelse med
udviklingen om foråret kan betyde, at

et varmere klima vil øge risikoen for
frostskader mere i foråret end i efteråret.
I øjeblikket er der imidlertid for lidt
viden om forbindelsen mellem tålsomhed og udviklingstrin i vækstperioden
til, at der kan opstilles mekanistiske
modeller.
4.6 Konklusion
Ophøret af knopvækst om efteråret
udløses af natlængden, og det vil derfor
indtræde tidligere end hvad der er optimalt, hvis klimaet bliver varmere. Efterårets udvikling af frosttålsomhed vil
måske afsluttes senere, men forstyrrelse
af den hidtil gældende sammenhæng
mellem kølige temperaturer og lange
nætter kan føre til en ufuldstændig
udvikling af tålsomheden.
Modeller over udvikling af frosttålsomhed er stort set alene begrebsmæssige.
Få af dem beskriver processerne på
celleniveau, så den forudsigelse om
træernes ud vikl ingstilstand, de kan
levere, er usikker.
Det står klart, at pludselig vinteroptøning kan forårsage skader direkte eller
i forbindelse med efterfølgende frost. På
samme måde kan der være en risiko for
forårsskader, hvis en tidlig ophævelse af
tålsom heden følges af en begyndende
knop- og skududvikling, fordi dette hindrer en fornyet udvikling af tålsomhed.
Modeller for hviletilstanden hos knopper igennem vinteren er også i det store
og hele begrebsmæssige, dvs. de antager, at knopper gennemløber en tilstand
af hvile som følge af kulde, en tilstand af
vækstevne og en tilstand af vækst og
udvikling. Problemet er, at ingen af disse
tilstande kan måles direkte. Det skaber
usikkerhed om f.eks. forholdet mellem
hvile og kølige temperaturer og mellem
hvile og vækstevne.

Konsekvensen af dette er, at mange
modeller kun simulerer historiske forhold mellem temperaturen og tidspunktet for knopbrud. Da modellerne ikke er
mekanistiske, er deres evne til at forudsige reaktioner på fremtidens globale
opvarmning usikker. Ikke desto mindre
er det klart, at træer har udviklet
komplekse sikkerhedsmekanismer til at
tilpasse sig markante ændringer i årstidsmønsteret for temperatur.

5. Eksperimenter med
opvarmning af hele træer
Der er ret få meddelelser om, hvordan
træer i deres helhed reagerer på eksperimentelt fremkaldte, moderat højere
temperaturer gennem vækstperioden.
I en undersøgelse med fem boreale
træarter dyrket fra frø i en vækstperiode
ved forhøjet temperatur, blev det fundet,
at nåletræ arter havde den højeste gennemsnitlige relative vækstrate og masse
ved intermediære temperaturer. Løvfældende træarter viste derimod den højeste
gennemsnitlige vækstrate ved de højeste
temperaturer.
I modsætning hertil blev det i et lignende
studie fundet, at en granart viste større
vækstmæssig gevinst (relativ vækstrate,
højdevækst, diametervækst og tørstofvækst) end bøg ved forhøjet temperatur.
Af disse observationer kan det sluttes, at
træer ikke reagerer på temperatur ud fra
egenskaberne hos bredere genetiske
grupper som f.eks. nåletræarter versus
løvtræarter, men ud fra egenskaber hos
mere snævre grupper på arts- eller
måske på proveniensniveau.
Da højere temperatur virker på individudviklingen kan det tænkes som en
umiddelbar reaktion, at væksten stimuleres, mens der på længere sigt kan
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blive tale om en vækstnedgang. Forhøjet
temperatur øger evapotranspirationen,
og træer, som vokser under varmere
forhold, har derfor brug for større rodsystemer for at kunne optage den nødvendige mængde vand.
Litteraturen giver dog ikke klart belæg
for, at træer under disse forhold udvikler
større rodsystemer. Træer tilpasser sig
imidlertid belastningen af højere temperatur gennem kronearkitektur, bladstørrelse, -form, -anatomi og -orientering,
og også gennem rodsystemets morfologi
og arkitektur.
I eksperimenter med opvarmning af
jordbunden kan der iagttages en vekselvirkning mellem temperatur, vand og
næringsstoffer. Flere undersøgelser har
vist, at øget jordbundstemperatur stimulerer træers vækst på en måde, der
afhænger af arten. Dette kan således
blive en mekanisme, gennem hvilken
den globale opvarmning vi l ændre
træartssammensætningen i skovsystemer og flytte grænserne for den naturlige
udbredelse af træarter.
Mange steder er jordbundstemperaturen i
dag stadig under det optimale for vækst.
Varmere jorde vil derfor stimulere skoves
vækst i de fleste områder, men dette kan
naturligvis være vanskeligt at skelne fra
virkningen af øget COz-koncentration,
større atmosfærisk N-deponering, højere
lufttemperatur og forbedret skovdrift.
V ækstreaktioner i relation til klimaændringer har været undersøgt i meget
mindre målestok end frosttålsomhed.

Hvad specielt angår opvarmning af jordbunden er det fundet, at hos mange
træarter er det i højere grad væksten end
fænologien, der påvirkes.

6. Ændring i træarters naturlige
udbredelse ved højere temperatur
6.1 Udbredelse over geografiske
områder
Der findes en god overensstemmelse
mellem januar-isotermen og fordelingen
af nordlige træarter. (Isoterm er en linje
gennem områder med samme temperatur,
red.).
Lave vintertemperaturer er den vigtigste
begrænsende faktor for frostfølsomme
arter i kontinentale områder. Derimod er
høje vintertemperaturer en vigtig begrænsende faktor for visse kontinentale
arter, som ikke optræder i kystnære
områder med milde vintre.
Med sigte på at kunne bedømme virkningen af en fremtidig klimaændring
blev der i en undersøgelse udplantet
provenienser af IO nordøstamerikanske
tempererede træarter indsamlet fra forskellige breddegrader. Det kunne herigennem bestemmes, at temperaturforskellen mellem oprindelsesstedet og
voksestedet var ansvarlig for 29% af
højdevæksten.
De fleste undersøgelser med flytning af
provenienser, enten mellem breddegrader eller mellem oceanisklkontinentalt

Den globale opvarmning vil gøre det muligt for træarter at ændre udbredelsesområde
(eller bliveflyttet) mod nord på den nordlige halvkugle. Eksperimenter medflytning over
breddegrader viser, at træarter fra nordlige områder vil producere en højere kvalitet af
tømmer, og muligvis med større hastighed.
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klima, er dog udført for at vise, hvordan
træer vil tilpasse sig en klimaændring
snarere end for at bedømme påvirkningen
af væksten. Det er vigtigt at tage i
betragtning, at ændring af daglængden,
af jordbundstypen og af de umiddelbare
biotiske omgivelser vil føje sig til virkningen af et varmere klima.
En undersøgelse af vækstens reaktion på
temperatur og natlængde hos provenienser af skovfyr indsamlet over et bredt
bælte af breddegrader viste, at skudstrækningsperioden blev øget mest ved
lave temperaturer. Provenienser indsamlet på nordlige breddegrader standsede deres skudvækst tidligere end
andre provenienser, når de blev flyttet til
mere sydlige breddegrader. Under forhold med høje temperaturer blev vækstafslutningen reguleret af summen af
graddage, og ikke af natlængden.
Da længden af vækstperioden er under
streng genetisk kontrol hos skovfyr blev
en potentiel klimatisk ændring i retning
af øget temperatur bedømt til at medføre
en kortere vækstperiode hos de overjordiske dele af træerne. Dette er i modstrid
med forventningerne, som er skabt af
tidligere anvendte modeller.
En kortere skudstrækningsperiode indebærer imidlertid ikke, at vedproduktionen nødvendigvis bliver påvirket
negativt. Men det er nødvendigt at indregne arts- og proveniensspecifikke
reaktioner på akklimatisering og tilpasning i fremtidige modeller for træers
reaktion på klimaændring.
I Europa er den gennemsnitlige længde
af vækstperioden hos en række træarter
(fra Makedonien og op til det nordlige
Skandinavien) øget med 11 dage over de
seneste 30 år. Dette tillader os imidlertid
ikke at udtale, hvordan det vil gå over de
næste 30 år.
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Det er påvist, at provenienser af skovfyr,
som blev flyttet nogle få breddegrader
mod syd i Skandinavien, udviste en høj
overlevelsesrate og vækst, men en lav
stammeproduktion. Fremtidsberegninger
herudfra pegede på, at træer ville blive
højere, få færre knaster, have færre skader, smallere årringe, færre og tyndere
grene, mindre andel af ungdomsved, høj
rumvægt og slanke tykvæggede trakeider.
Nordligt materiale må således antages i
fremtiden at producere ved af højere
kvalitet, mens sydligt materiale bragt til
nordligere voksesteder vil producere
ved, som mere er egnet til cellulosemasse. Det er derfor vigtigt at inddrage
det genetiske aspekt i skovdriften.
Udvælgelse af egnede arter og provenienser kan være det bedste værktøj
for skovbrugeren til at møde udfordringen i forbindelse med den globale
opvarmning.
6.2 Udbredelse med højden over
havet
Lav sommertemperatur udgør den vigtigste begrænsende faktor for træers
vækst, når man bevæger sig mod stigende
højde over havet. Den kritisk lave grænse
for vækst og udvikling synes at være
temperaturer på 5,5-7,5°C omkring rodsystemet.
Kolde jorde reducerede således højdevæksten hos nogle arter, hvor provenienser fra lav højde blev overført til højere
liggende områder, og samtidig blev
knopbruddet forsin ket. Væksten reagerede dog mere på forhøjet temperatur
hos provenienser fra lav højde end fra
større højde over havet.
Det er af nogle forfattere foreslået, at en
lignende svag vækstreaktion på øget
temperatur hos birk fra stor højde har
sammenhæng med et højt N-indhold i

blade, som er genetisk bestemt og som
udgør en gunstig tilpasning til kølige
forhold. De antager, at der er en afledt
virkning af høj N -tilgængelighed ved
lav temperatur.
I en undersøgelse, hvor rødgran blev
overført fra stor højde ned til ISO m over
havet, bevarede den en lav vækstrate,
men med højere N-indhold i nålene end
hos provenienser fra den lave højde.
Forfatterne forklarer den lave vækstrate
med en reduceret skudvækstperiode, en
høj respirationsrate samt større allokering til rødderne, snarere end med nedsættelse af fotosynteseraten .
I Skandinavien viser nåletræarter, som
vokser ved stor højde eller ved høje
breddegrader sig at have længerelevende
nåle end de samme arter på andre voksesteder. I en undersøgelse af rødgran ved
stor højde, og skovfyr ved en høj
breddegrad blev det vist, at antallet af
nåleårgange ikke var af genetisk, men af
fænotypisk art. Livslængden for nåle er
derfor ikke forklaringen på den højere
fysiologiske aktivitet, som ses hos provenienser fra stor højde eller høj breddegrad, der dyrkes i et varmere klima.
6.3 Modeller
De fleste modeller af tempererede og
boreale skove er udviklet til at vise reaktionen på de klimaændringer, som
udviklede sig over et par af de foregående
årtier. Der kan peges på adskillige svagheder ved disse modeller, f.eks. at
betydningen af skovdrift, klimatålsornhed og vegetativ foryngelse helt er
overset.
Dette medfører en generel fejl i disse
tidligere forudsigelser. Man får udsagn
om drastisk forøget dødelighed og voldsom tilbagegang i den naturlige udbredelse af arter, endda til det punkt, hvor

der kan tales om udslettelse af visse
arter. I dag bliver strategier for skovdrift
i stigende grad indkorporeret i modeller
for skoves reaktion på klimaændringer,
og derved ses at de tab, der tidligere blev
forudset, delvist kan afbødes.
Det hævdes yderligere af nogle, at de
ændringer hos skovene, som kan forventes, med al sandsynlighed vil komme
gradvist, at de alene vil føre til skovdød
i afgrænsede områder, og at de takket
være skovdriften vil resultere i langt
mindre økonomiske tab, end hidtil forudset.
Den sydlige grænse for de boreale skove
forventes inden for det kommende
århundrede at rykke 500-1000 km mod
nord, idet virkningen af arternes naturlige udbredelse sammen med foranstaltninger gennem skovdriften vil ændre op
mod 40% af den nuværende boreale
skov i retning mod tempereret løvskov.
Den nordlige arktiske tundra vil gradvist
eller gennem plantning invaderes af
boreal nåleskov.
I nogle lande, f.eks. Finland kan der
regnes med, at visse orruåder vil vinde
og andre tabe i vedproduktion. Den russiske boreale skov, som indeholder 20%
af Verdens træ ressourcer og over halvdelen af alle boreale skove, vil på grund
af politiske og økonomiske forhold
næppe blive drevet på en mere produktiv måde med henblik på at afhjælpe de
skader, der måtte følge af klimaændringerne.
Hvis skove ikke udbreder sig til nye
områder, og plantning i sådanne områder
ikke er tilstrækkelig til at følge med det
ændrede klima, kan kulstof-lagringen
reduceres. Det kan øge den atmosfæriske
CO 2 -koncentration, som yderligere vil
føre til en forøget global opvarmning.
I de tempererede skove i det centrale
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Europa forventes det, at rødgran vil vise
tilbagegang, og at bøg vil blive mindre
dominerende, sel v om den måske kan
vinde terræn i nogle områder. Derimod
forventes det, at løvtræarter som ask,
birk, bævreasp, el, ær, eg, avnbøg og
lind, samt nåletræarter som skovfyr og
europæisk lærk får bedre forhold.
Nedbørsfordelingen over året vil få
afgørende indflydelse på, om tørke kan
begrænse de fordele, som skabes af øget
temperatur og CO 2 -koncentration. I en
undersøgelse af nogle nordamerikanske
nåletræarter langs en klimatisk fugtighedsgradient gennem Canada blev det
demonstreret, hvor vigtig en rolle jord-

vandet spiller. Hvis klimaet bliver mere
tørt i den sydlige del af de boreale skove
i det vestlige Canada vil det på afgørende
måde begrænse den naturlige foryngelse
hos de undersøgte arter i disse områder.
I Skotland, hvor jordens vandindhold
ikke er begrænsende, er det areal, som
med fordel kan dyrkes med sitkagran,
blevet fordoblet over de sidste 40 år, og
modeller forudsiger, at arealet igen vil
blive fordoblet over blot 20 år som følge
af den stigende temperatur.
I nordøstamerikanske skove forudsiger
modeller, at 30 ud af 80 undersøgte
træarter vil være i stand til at øge deres
betydning med 10%, mens andre 30

l Canada spiller jordvandet en vigtig rolle for den naturlige foryngelse. Hvis det bliver
varmere går det ud over foryngelsen.
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arter måske vil gå tilbage med 10%, og
36 arter kan udbrede sig mindst 100 km
længere mod nord. Skovdrift vil lette
flytningen af træarter gennem et fragmenteret landskab.
6.4 Konklusion
Den globale opvarmning vil gøre det
muligt for træarter at ændre udbredelsesområde (eller blive flyttet) mod nord
på den nordlige halvkugle. Eksperimenter
med flytning over breddegrader viser, at
nordlige træarter vil producere en højere
kvalitet af tømmer, og muligvis med
støne hastighed.
Selvom vækstperiodens længde vil øges
hos mange træarter i forbindelse med
vannere klima, synes dette ikke at være
tilfældet for alle arter. Der vides kun lidt
om betydningen af reaktionen på natlængde i samspil med temperaturændringen.
øget temperatur i jordbunden vil føre
til, at provenienser fra lav højde udbreder sig til at vokse ved støne højde, men
i en given højde vil varmere temperatur
ikke bringe træer, som er knyttet til denne højde, til at øge deres vækst så meget,
som træer der udbreder sig til den samme højde fra lavere højde. Provenienser
fra stor højde synes at have et genetisk
bestemt stort behov for N .
Modeller giver indtryk af et potentiale
for højere vækst ved øget temperatur og
COrkoncentration. Forhøjelse af væksten vil dog være begrænset i områder
med utilstrækkelig nedbør. Skovdriften
er kritisk rnbt. en positiv gevinst af
træers vækst i forbindelse med et varmere klima, og udvælgelse af de mest
egnede arter og provenienser til brug
under de nye betingelser vil være af vital
betydning.

7. Tilpasning og udvikling
7.1 Genetisk tilpasning og fænotypisk
plasticitet
Temperaturen er sandsynligvis den
væsentligste selektionsfaktor til at fremkalde populationsdifferentiering langs
eliner, som forløber over breddegrader
eller højdelag. (Cliner er linier langs
hvilke kårene er gradueret, sådan at der
fremkommer en fænotypisk variation i
målbare karakteregenskaber; fænotypen
er plantens ydre i modsætning til genotypen som er plantens arvelige egenskaber).
Det blev tidligere demonstreret, at fænotypisk variation blandt naturlige populationer af skovfyr udspillede sig langs
eliner, som forløb parallelt med skiftet i
skandinaviske klimater. Sidenhen har
studier af variation og tilpasningsevne
imellem og indenfor naturlige populationer af skovtræarter vist, at klimatisk
tilpasning nok er den vigtigste komponent i den evolutionære proces hos
tempererede og boreale træarter.
En arvelig karakteregenskab anses som
adaptiv, hvis den knytter sig tæt til eliner,
og den opfattes som et produkt af den
naturlige selektion. Høje temperaturer
kan virke indirekte ved en ugunstig indflydelse på genotyper med forsinket
udspring om foråret eller tidlig vækstafslutning om efteråret.
Disse genotyper vil ikke evne fuldt ud at
udnytte stedets ressourcer og anses for
ikke at have fuld vækstkapacitet. De kan
derfor udkonkurreres af genotyper, som
evner at vokse i en større del af vækstperioden.
På den anden side kan usædvanligt lave
temperaturer medføre alvorlige skader
på genotyper med for tidligt udspring
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om foråret eller for sen vækstafslutning
om efteråret. Generelt kan man ikke gå
ud fra, at naturlige populationer er optimalt tilpasset til at minimere frostskader
og alligevel fuldt ud udnytte vækstperioden, når de stilles over for varierende
tem peraturer.
Tilpasningen afbænger af, i hvor mange
generationer den givne art har været til
stede i et område, hvor den har kunnet
tilpasse fænologien til forholdene. Det
afhænger endvidere af den genetiske
variation i de adaptive karakteregenskaber, som vedrører frosttålsomhed, hvile
og ophævelse af frosttålsomhed. Endelig afhænger det af selektionspresset fra
temperaturekstremer, og af omfanget af
genflow mellem populationer.
Den fænotypiske plasticitet er blevet
defineret som det omfang, i hvilket individuelle karakteregenskaber hos en
genotype ændres med forandringer i
omgi velserne. De mange heldigt gennemførte flytninger af provenienser har
ført til den antagelse, at længe levende
nåletræarter udviser en høj grad af fænotypisk plasticitet over for gennemsnitlige
temperaturforskelle.
Omfanget, i hvilket fænotypisk plasticitet kommer til udtryk, er under genetisk
kontrol, men hos nåletræarter savnes der
information om denne kontrols indflydelse på variationsmønsteret hos adaptive karakteregenskaber. Genotyper med
en stor grad af fænotypisk plasticitet har
en øget sandsynlighed for at overleve
fatale temperaturekstremer ved at kunne
aktivere de gener, der skaber bedre
modstandsevne over for en sådan særlig
stresspåvirkning.
Den slags genotyper må besidde et
særlig fleksibelt genregu leringssystem,
og en art har brug for at råde over et
bredt register af forskellige genotyper,
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afhængig af omgivelserne, for at kunne
beskytte sig mod at blive elimineret gennem naturlig selektion. Det vil efterlade
flere af genotyperne i live så de kan
forynge sig og derved bidrage til at vedligeholde en stor variation inden for
populationen.
På den anden side behøver arter med en
høj grad af fænotypisk plasticitet i mindre grad at udvise elinal differentiering.
Den eneste måde at undersøge betydningen af manglende evne til nedarvning af
fænotypisk plasticitet hos adaptive
karakteregenskaber er at anvende klonede
træer af kendt afstamning, og teste disse
i forsøg langs klimatiske gradienter.
Sådanne forsøg er anlagt i rødgran i de
nordiske lande, og de vil hjælpe med til
at forudsige virkningen af klimaændringer.

7.2 Hurtig frembringelse af landracer
hos skovtræer
For at kunne forudsige temperaturens
virkning på træers og skoves funktionsmåde er der ikke kun brug for oplysninger om populationsdynamikken hos
nuværende trægenerationer, men også
om den dynamiske ændring fra generation til generation. Der kan læres meget
fra udbredelseshistorien, fra afkomsafprøvningerne af provenienser efter flytning, og fra erfaringer med frø fra frøhaver, som er anlagt med flyttet materiale.
Efter den sidste istid udbredte nåletræarter sig med en gennemsnitlig hastighed på 10-40 km per hundrede år (den
maksimale hastighed for hvidgran har
været 200 km per hundrede år).
Rødgran , som er en relativt ung træart
på den skandinaviske halvø, kan tjene
som eksempel. Den udbredte sig fra det
russiske refugium over skovområdet
ved den nuværende grænse mellem

Rusland og Finland og spredte sig ned
gennem Finland og det nordlige Sverige
ind i Norge. Dette foregik i tiden 3.500500 år før vor tidsregnings begyndelse, i
nogle områder måske endda lidt tidligere.
Grænseområdet mellem Sverige og det
centrale Norge blev passeret omtrent
500 år før vor tidsregnings begyndelse. I
den sydlige del af Norge fandt den første
indvandring sted i området omkring
grænsen mellem Norge og Sverige i
tiden 400-200 før vor tidsregnings
begyndelse. 800 år senere var arten
etableret i Norges sydøstlige lavland.
Udbredelsen op igennem dalene til den
nuværende grænse i højden var ikke
afsluttet før omkring 1000-1300 år efter
vor tidsregnings begyndelse.
Rødgran har således haft kort tid til at
tilpasse sig lokale norske klimaforhold,
det lange interval mellem generationer
taget i betragtning. Ikke desto mindre
viser norske provenienser påfaldende
markant og stærk elinal variation i
karakteregenskaber som knopdannelse
og frosttålsornhed om efteråret.
Uanset der ikke kan tales om et stort
antal generationer, som har været udsat
for naturlig selektion i Norge, har der
altså udviklet sig en klar differentiering
mellem provenienser. Dertil er bevaret
en stor intern variation i populationer,
f.eks. med hensyn til frosttålsomhed om
efteråret.
Frøplanter af frø høstet i bevoksninger
af provenienser, som er bragt til et nyt
område, opfører sig anderledes end
frøplanter af frø høstet fra samme provenienser på deres hjemsted . I Danmark
har frøplanter af frø, som er høstet i
første generation af sitkagran, en bedre
overlevelse. De lider også af færre skader forårsaget af klimaet, end hvad der
gælder for de samme provenienser efter

direkte import fra Nordamerika. Der er
lignende erfaringer med nordmannsgran
i Danmark.
I Skotland klarer planter af grandis fra
første generations bevoksninger sig
langt bedre end planter af de samme
provenienser efter direkte import. I
Tyskland klarer douglasgranplanter af
frø fra tyske bevoksninger sig bedre end
planter af fremmede provenienser. Det
synes altså at gælde, at der sker en hurtig dannelse af landracer - racer tilpasset
lokale forhold - hos en række af nåletræarter.
Provenienser af rødgran er i meget stort
omfang blevet flyttet fra sydlige til
nordlige breddegrader i Norge . Planter
af frø indsamlet i bevoksninger i Vestnorge og i det centrale Norge blev bragt
sammen med planter med oprindelse i
Harzen.
Det kunne i dette materiale måles, at
diameteren i Harzen-materialet var 24%
større end det lokale materiale. På trods
af en sådan forskel kunne der observeres
store forskelle i tidspunktet for afslutning af knopvækst mellem afkom fra
Harzen-materiale overført til Norge og
Harzen-materiale på sit oprindelsessted.
Men der var ikke forskelle mellem
Harzen-materiale og de lokale norske
provenienser på stedet i Norge.
Nyere undersøgelser har bekræftet den
meget hurtige skabelse af landracer hos
rødgran. Naturlig selektion såvel som
pollenbestøvning (genflow) fra de hjemmehørende nordlige bevoksninger spiller en rolle. Dette anses dog - som det
fremgår nedenfor - ikke for at være den
eneste forklaring på den meget hurtige
tilpasning til de lokale forhold fra en
generation til den næste.
Disse resultater peger på, at der er lav
risiko og gode udsigter for nåletræarter i
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forbindelse med en øget temperatur. Det
forbliver dog et åbent spørgsmål hvorvidt en tilsvarende omstillingshastighed
mon også gælder for løvfældende træatter.
7.3 Frøprægning og adaptiv plasticitet
Et andet forhold kan måske bidrage til
vores forståelse af den virkning af et
ændret klima, som ses i den hurtige dannelse af landracer hos skovtræer.
Nylige opdagelser viser, at klimaet og
de vejrbetingelser i øvrigt, som forældrene har oplevet, påvirker afkommet
efter kønnet formering i rødgran. Fænomenet blev påvist i frøhaver, som var
etableret ved at flytte forældretræer som
podekviste fra mere nordlige til mere
sydlige lokaliteter, fra større til mindre
højde over havet eller fra frilandsforhold
til væksthusforhold.
Det viste sig, at frø der var produceret
under varme forhold blev til frØplanter
med forsinket ophævelse af frosttålsomheden og sent udspring om foråret,
sammenlignet med planter af frø fra
samme forældremateriale, men produceret under kølige forhold. Afkommet
havde desuden en forlænget vækstperiode
og forsinket vækstafslutning, og en sen
udvikling af frosttålsomhed om efteråret. Denne indflydelse på afkommet
antages at holde sig i mange år efter såningen, muligvis gennem hele træets liv.

Resultaterne er bekræftet med materiale
af kontrollerede krydsninger, dyrket
under indendørs og udendørs forhold på
en sådan måde, at virkningen af vejrbetingelserne på forældrene kunne efterforskes på afkommet.
Det ville være af stor interesse at få
fastslået, hvorvidt denne påvirkning er
overført fra faderen, fra moderen eller
dem begge. Der er lavet eksperimenter
med pottede podninger med identiske
vækstbetingelser indtil tidspunktet for
den kønnede formering. Her viste det
sig, at den forskellige frosttålsomhed
om efteråret hos afkommet ikke havde
forbindelse til de forskelle i temperatur
eller natlængde, som var gældende
under faderens pollenudvikling, men
med de omgivelser, som moderen fungerede under.
Der blev peget på en reguleringsmekanisme, som opfanger temperaturen
og/eller natlængden i løbet af den reproduktive proces i hunblomsterne. Denne
mekanisme modificerer derpå det genetiske udtryk, der senere kontrollerer
adaptive karakteregenskaber hos afkommet. Nylige resultater antyder, at eftervirkningen af moderens reproduktive
omgivelser skyldes en temperaturreaktion .
Temperaturforskelle akkumulerer i
løbet af hele den reproduktive periode
fra hvilende blomsterknopper til modne

Nåletræer ser ud til at være ret hurtige til at tilpasse sig ændrede klimaforhold på voksestedet. Det er uklart om løvtræerne har samme egenskab. Fænomenet er iagttaget når
provenienser flyttes til andre lokaliteter, og der høstes frø på det nye voksested.
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frø, og opbygger herunder forskelle i
afkommets opførsel. Korte perioder
med varmebehandling i løbet af moderens meiose (kønscelledeling) , under
udvikling af pollenrøret og under
befrugtningen er ikke tilstrækkelige til
at påvirke afkommet.
Konsekvenserne af påvirkningen er
demonstreret såvel i markforsøg som i
plantager, der har eftergjort erfaringerne
fra proveniensflytninger hos rødgran.
Afkommet fra frøhaver med forældre,
der er flyttet fra deres oprindelsessted,
viser almindeligvis overlegen højdevækst, det lider af frost i det tidlige
efterår, men lukrerer af sent udspring
om foråret, som gør det mindre frostudsat end de stedlige provenienser.
Der er også rapporteret om frøårseffekter i nogle frøhaver. Hos to frøhaver indledte planter af frø produceret i kølige
frøår dannelsen af de terminale knopper
ved kortere nætter end tilfældet var hos
planter efter varme frøår.
Betydningen af de omgivelser, som
indvirker på moderen i tiden, hvor
blomstring og frødannelse finder sted,
repræsenterer et ikke-mendelsk fænomen ~ (De mendel 'ske arvelove er de
klassiske regler for nedarvning af egenskaber, red.).
Fænologi og tålsomhed hos afkommet er
tilpasset de karakteristika, som er typiske
for genotyper, der er hjemmehørende i de
omgivelser, hvor foryngelsen finder
sted. Foryngelse i kølige klimater med
kort nat fremmer afslutning af knopvækst og udvikling af frosttålsomhed
hos afkommet, begge fænomener som
udvikles om efteråret og ophæves om
foråret. Foryngelse i varmere klimater
med lang nat forsinker disse processer,
selvom afkommet er frembragt af det
samme forældremateriale.
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Proveniens variationen er altså ikke alene
dikteret af processer, der kan betragtes
som de klassiske evolutionære, men
også påvirket af, at karakteregenskaber
hos afkommet afstemmes med klimabetingelserne på det sted, hvor moderen
vokser. Dette fænomen er ikke alene
observeret hos rødgran, men også
rapporteret hos skovfyr, hvidgran og
lærkearter. En passende betegnelse for
det vil være adaptiv (tilpasningsrettet)
plasticitet.
Anvendes det på de ovennævnte resultater fra rødgran ses det, at adaptiv plasticitet kan skabe en fænotypisk variation
langs eliner, på samme måde som det
sker gennem den naturlige selektion.
Ligesom det gælder med fænotypisk
plasticitet, kan den bidrage til en øget
overlevelse af afkommet. Dermed kan
der bevares flere genotyper, som kan
forynge sig, og der bevares et varieret
mønster af karakteregenskaber inden for
populationen.
Dette komplekse fænomen, som knytter
sig til frøprægning, spiller en rolle ikke
alene for træers reaktioner på klimaændringer, men også over en bredere
front når det drejer sig om, hvordan evolutionen arbejder i naturen.
7.4 Konklusion
Tilpasning til varierende temperatur
handler for træer om en afvejning
mellem at udnytte vækstperioden fuldt
ud og samtidig minimere frostskade
gennem en passende tidstakt for udvikling af frosttålsomhed om efteråret, og
afvikling af den om foråret.
Stillet over for den globale opvarmning
vil den evolutionære forandring hos disse
egenskaber måske være for langsom til
helt at kunne kompensere for den forventede højere temperatur, specielt hos

arter, hvor tiden mellem to generationer
er lang. En høj grad af fænotypisk plasticitet vil være i stand til i nogen grad at
reducere den uheldige virkning af ændret
temperatur.
Der vides imidlertid ikke meget om
genetikken knyttet til fænotypisk plasticitet hos træer, når der alene ses på dens
betydning for den naturlige selektion.
En overraskende hurtig dannelse af
landracer er iagttaget hos en række
nåletræarter, hvor afkom fra første generation i proveniensforsøg er undersøgt.
En nylig opdagelse har vist, at temperaturforholdene (og muligvis natlængden),
som moderen er udsat for under frøproduktionen, indvirker på det adaptive
potentiale hos afkommet fra visse nåletræarter. Hos rødgran tilpasser dette
ikke-mendelske fænomen afkommets
opførsel til de karakteristika, som er
typiske for genotyper, der er hjemmehørende i de omgivelser, hvor foryngelsen finder sted.
Foryngelse i et køligt klima og under
kølige vejrforhold fremmer afslutningen
af knopvækst og udviklingen af frosttålsombed om efteråret, ophævelsen af
frosttålsomhed samt udspring om
foråret. Et varmt klima eller varme vejrforhold under frøproduktionen forsinker
tilsvarende disse processer.
Dette fænomen kan måske, sammen
med naturlig selektion, pollenbestøvning fra stedlige bevoksninger og fænotypisk plasticitet forklare, hvordan
nåletræarter så hurtigt tilpasser sig forholdene i nye omgivelser. Det står tilbage
som et åbent spørgsmål, hvorvidt denne
hastige omstilling fra en generation til
den næste også gælder for løvtræarter.
Før der gøres forsøg på at forudsige og
kvantificere betydningen af disse hurtige tilpasninger til den fremtidige

opvarmning, er det nødvendigt at opklare
arten af de signaler fra omgivelserne,
som er involveret, samt de molekulære
mekanismer, der ligger bag det ikkemendelske fænomen.

8. Reaktioner på opvarmning på
økosystemniveau
8.1 Netto-primærproduktionen
Netto-primærproduktionen (NPP) udtrykker den balance, der hersker mellem
brutto-primærproduktionen og den autotrofe respiration. Temperaturen påvirker
N PP hovedsagelig ved at ændre fotosynteseraten, den autotrofe respiration,
mineraliseringen af næringsstoffer i
jordbunden samt længden af den periode
i løbet af året, hvor der er løv på træerne,
eller hvor de viser frosttålsomhed.
I den boreale zone anses nettovirkningen af forhøjet temperatur for at være en
forøgelse af NPP. Den direkte temperaturvirkning modificeres dog i væsentlig
grad gennem ændringer i omfanget af
naturlig forstyrrelse og ændring af sammensætningen af vegetationen.
Hos nordlige skove vil temperaturens
indvirkning på N-tilgængeligheden
muligvis udgøre den vigtigste kontrol af
skovenes NPP. Hvis N- og C-kredsløbene forbliver intakte og samkoblede (dvs.
en stor del af det mineraliserede og tilgængelige N optages af træerne), så vil
NPP i det lange løb kunne øges, idet
ændringer i systemets N-kapital bliver
afspejlet i parallelle ændringer i C-kapitalen.
Dette vil sige, at hvis N, som er frigjort
ved mineralisering i jordbunden ved et
CN forhold på 10-50, bliver optaget af
vegetation, som har et forhold på 60600, så vil omfordelingen af N fra jord
til vegetation øge NPP.
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Hos tempererede løvfældende skove og
nåleskove og også hos skove i taigaen
(den nordlige overgangszone mellem
boreal skov og tu ndra) er vegetationens
CN forhold omkring 15 gange det i
jordbunden. I disse områder forventes
stigningen i NPP at være fra det beskedne, omkring 5% til det relativt betydelige, 10-45%, afhængig af scenariet for
klimaændring. I tropiske skove, hvor
vegetationens C:N forhold kun er
omkring 6 gange det, der findes i jordbunden, er den forventede forøgelse i
NPP som følge af temperaturstigning
mindre.
Hvis C- og N-kredsløbene afkobles fra
hinanden, kan der både blive tale om, at
NPP vokser som følge af klimaændring,
eller at den ikke gør. Det vil afhænge af
årsagerne til, at kredsløbene afkobles.
Er årsagen til afkobling en forhøjet
atmosfærisk N-deponering, kan det føre
til øget NPP på grund af ophævelse af
N-begrænsningen , med mindre N-mætning af jordbunden leder til forsuring og
relativ mangel på andre næringsstoffer.
Er årsagen til afkobling, at jordbundens
respirationsrate reagerer stærkere på
forhøjet temperatur end N-optagelse
eller NPP, kan der ske et tab af det mineraliserede N fra systemet som følge af
denitrifikation eller udvaskning. Dette
vil reducere jordbundens N-kapital og
nedsætte skovens reaktion på forhøjet
temperatur via NPP .
Det gælder her, at finrodsproduktionen
er stærkt korreleret med N-tilgængelighed og NPP, sådan at hurtig rodvækst er i stand til at modvirke det
langsigtede tab af N fra jordbunden. På
grund af at jordbundens mikroorganismer
konkurrerer effektivt med planterødderne om det mineraliserede N, kan
forlænget immobilisering af N i mikro-
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biologisk masse også begrænse Nmineralisering og planteoptagelse.
Simuleringer af virkningerne på økosystemer af de sædvanlige scenarier for
klimaændring i forbindelse med forhøjet
atmosfærisk CO 2-koncentration forudsiger store potentielle forøgelser i den
globale NPP i løbet af de næste 50-100
år, særlig i større højde over havet. Det
skyldes især CO 2- og N-forårsaget forhøjelse af fotosyntesen , øget N-optag og
forhøjet CN forhold hos vegetationen.
I områder, hvor temperaturændringen kan
føre til reduktion i jordbundsfugtigheden
(sydlige Europa, Sydøstasien, Australien),
kan dette betyde, at forhøjet COTkoncentration i atmosfæren øger NPP ved at
øge stomatas (spalteåbningernes) ledningsevne og afbøde tørkestress. Virkningen af forhøjet CO 2-koncentration på
afbødning af tørkestress er uklar. Forhøjet CO 2-koncentration kan også føre
til nedsættelse af stomatas ledningsevne,
og graden af stomatalukning vil variere
med betingelserne i omgivelserne.
Hertil kommer, at et øget blad areal ubetinget fører til højere vandforbrug
bedømt på hele træer. Hvis vandforbruget øges, så vil vekselvirkningen
mellem temperatur og forhøjet CO 2 koncentration føre til en overskridelse af
den tærskel , hvor jordvand ikke virker
begrænsende. Dette vil føre til nedsat
NPP hos aride og semiaride skove.
Ændringer fremkaldt af temperaturen
kan få væsentlig betydning for skoves
NPP, fordi arter, der er knyttet til de
tidlige stadier og mellemstadierne i en
succession udviser relativt højere produktivitet end arter fra de sene stadier af
successionen .
Det hævdes, at canadiske skove må formodes at blive mindre produktive i
fremtiden uanset klimaændringer og/

Den samlede stofproduktion i skovene ser ud til at øges de næste 50-100 år som følge af
højere temperatur og øget koncentration af CO 2. Der bliver dog regionale forskelle, idet
de boreale skove vokser mod nord, de sydlige boreale skove bliver til løvskove, og der
kan blive mindre skov i aride områder.

eller forhøjet atmosfærisk CO 2-koncentration, fordi skovene udvikler sig imod
de senere, mindre produktive stadier.
Større hyppighed af skovbrande i forbindelse med klimaændringer kan dog
føre til en omstilling i mange af skovene

til de mere produktive, tidlige stadier og
mellemstadier i successionen. Hyppigere skovbrande fører imidlertid også til
store tab af jordbundens C og N, især i
tropiske områder, hvilket medfører, at
NPP reduceres.
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Det er klart, at vekselvirkninger mellem
temperatur, atmosfærisk COrkoncentration og forstyrrelser af skove, som har
indflydelse på successionsmønsteret, vil
have meget væsentlig indflydelse på
skoves NPP.

8.2 Økosystemets nettoproduktion
Nettoproduktionen i økosystemet (NEP)
er forskellen mellem NPP og den heterotrofe respiration (R/J> foregår især i
jordbunden). Hvis den er positiv, vil
nettolagringen af C i økosystemet
forøges.
Da både NPP og R h optræder med store
og temperaturfølsomme værdier, kan
både temperaturændringer og de hermed
forbundne ændringer i vandforhold have
markant indflydelse på NEP. Forbigående
ændringer i størrelsen og udviklingsretningen af NEP kan være store, når
økosystemets komponenter tilpasser sig
klimaændringer.
Skove og andre terrestriske økosystemer
i de nordlige områder anses for med stor
sandsynlighed at være deponeringssteder for C, dvs . at NEP er positiv. Dette
skyldes antagelig den øgede CO 2-koncentration, den forhøjede temperatur og
N-deponeringen.
Der er også i høj grad brug for deponeringssteder for C til at balancere det
globale C-budget. Mange skove vokser i
dag hurtigere end de gjorde tidligere.
Det ses af analyser af vækstdata indsamlet tværs over Europa, det fremgår
af undersøgelser af gennemsnitlige
årringsbredder i nordlige områder og
nær trægrænsen, det aflæses af observationer af vækstperiodens længde foretaget såvel fra jorden som fra satellit, og
det fremgår endelig af skovregistreringer,
som kombinerer arealanvendelse og
klimaeffekter.
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De fleste simuleringsmodeller forudsiger en forøgelse af skoves NEP i forbindelse med klimaændring og øget
COrkoncentration over de næste 50100 år, især på nordlige breddegrader.
Forudsigelserne varierer dog med hensyn til graden af øget fotosyntese, nedsat
vandstress, mineraliseret N, forøget
respiration hos planter, og forhøjet allokering til rødder; disse forhold er usikre i
forskellig grad.
Modellerne afviger betydeligt fra hinanden i deres forudsigelse af regionale fordelinger af NEP, og i vurderingen af den
tidsperiode over hvilken NEP vil vokse.
Årsagen er, at den CO 2-betingede forhøjelse af fotosyntesen når et mætningspunkt, og jordbundsrespirationen øges
med temperaturen.
Nogle modeller viser, at hvis der regnes
isoleret på virkningen af en klimaændring, uden at medtage den direkte
virkning, som en forhøjet COrkoncentration har, så resulterer det i et nettotab
af C (negativ NEP). Det skyldes, at R h i
disse modeller reagerer stærkere på
opvarmningen end NPP. Et sådant skøn
må dog måske revideres, hvis jordbundsrespirationen, som omtalt tidligere,
ikke er en eksponentiel funktion af
temperaturen.
Andre modeller forudsiger en positiv
virkning på NEP som følge af klimaændringen i nordlige skove isoleret set,
fordi NPP bliver sat stærkt i vejret af
accelereret N -mineralisering.
Langtidsmålinger af NEP i den arktiske
tundra peger på, at varmere klima samt
udtørring i de tidlige 1980'ere føL1e til
væsentlige tab af C lagret i de terrestriske systemer, som findes der. Uanset at
opvarmningen og udtørringen er fortsat,
er netto tabet af C aftaget, og de terrestriske systemer er blevet nettomodtagere

af C gennem varme tørre perioder.
Dette er måske udtryk for, at systemerne
har tilpasset sig stofskiftemæssigt til
klimaændringen. Selvom mekanismen
er uklar, er det muligt at systemtilpasning, forhøjet N-tilgængelighed og/eJler
ændringer i plantesamfunds sammensætning kan stimulere NPP tilstrækkeligt
til at kompensere for C-tab fra nedbrydning.
Ændring i fordelingen af arter og vegetationstyper som følge af stigende temperatur kan have en afgørende virkning
på NEP. En bestemt model peger på, at
omkring 30% af den forøgelse af NEP
på nordlige breddegrader, som forudses
i dette århundrede, potentielt kan tilskrives et større skovareal.
Under alle omstændigheder viser data
indsamlet fra jordbundsprøver i det
nordlige Alaska, at C-akkumuleringsraten var betragteligt højere under den
varme midt-holocen tidsperiode (nuværende mellemistid) sammenlignet
med den kølige sen-holocen. Væksten i
jordbundens akkumulering af C skyldtes
for en del udbredelsen af den boreale
skov vegetation igennem den varme
midt-holocen tidsperiode til områder,
som i dag er domineret af våd arktisk
tundra med star-vegetation.
Betydningen af sådanne skift i plantesamfund hænger klart sammen med
hastigheden af vegetationsændringer,
den rumlige fordeling af dem, karakteren af vegetationsændringer, ændring i
mønsteret af forstyrrelser, ændring i arealanvendelsen og endelig klimatiske og
atmosfæriske virkninger på produktionen.
Visse tidlige modeller forudsagde betydelige forbigående tab af C fra systemerne som følge af skovdød og
omfordeling af arealer. NEP i det tempererede område vil muligvis aftage

eller blive negativ, hvis løvfældende
skov erstattes med løvfældende savanne, nåleskov eller blandet skov, fordi
disse nye typer har lavere NPP end tempereret løvfældende skov. På den anden
side er det sandsynligt, at boreale skoves
udbredelse i arktisk og subarktisk tundra
vil forhøje C-bindingen i de områder,
som hidtil har været tundra.
Temperaturens virkning på forstyrrelsesmønstre (f.eks. skovbrandes hyppighed)
vil også ændre den langsigtede Cbinding hos skove. Denne ændring vil
påvirke både NPP og nedbrydningen af
SOC ved at ændre artsfordelingen hos
skove, litterkvaliteten og -kvantiteten,
puljer for jordbundens C og N, tilgængeligheden af næringsstoffer, mikroklimaet og muligheden for invasion af
nye arter.
8.3 Konklusion
Forhøjet temperatur har potentiale til at
forhøje NPP i nordlige skove , afhængig
især af det omfang i hvilket ekstra N
bliver mineraliseret og optaget af træer i
stedet for at blive immobiliseret og tabt
for systemet.
De fleste modeller forudsiger, at de
sandsynlige scenarier for klimaændring
og forhøjet CO 2-koncentration i atmosfæren vil øge den globale NPP i skove i
løbet af de næste 50-100 år, specielt på
højere nordlige breddegrader. Ændringer
i forstyrrelsesmønstre kan imidlertid
hindre denne potentielle forøgelse i at
blive realiseret i visse egne , f.eks. på
grund af ændringer i skoves aldersstruktur.
Der er stærkt belæg for, at NPP i nordlige skove i øjeblikket overstiger den
heterotrofe respiration. Dette indebærer
at disse skove bidrager tillandjordens
C-binding og -deponering (ensbetydende
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med positiv NEP), som er nødvendig for
at balancere det globale C-budget. De
fleste modeller forudsiger, at disse deponeringssteder vil være aktive i mange
åltier som reaktion på klimaændring og
øget CO 2-koncentration i atmosfæren.
Der er imidlertid forskelle mellem forskellige områder og mellem forskellige
tidspunkter. En klimaændring isoleret
set antages at give anledning til frigørelse
af C (negativ NEP). Dette vil dog ikke
nødvendigvis blive tilfældet, hvis jordbundsrespirationens reaktion på temperaturforhøjeise tilrettes til at være ikkeeksponentiel, hvis N-mineraliseringen
bliver væsentlig øget og økosystemer

128

tilpasser deres funktioner til højere temperatur, sådan som det kan tænkes at ske
i den arktiske tundra.
Endelig kan NEP blive øget i det boreale
område ved at nåletræskov trænger ind,
men nedsat i det tempererede område
gennem tab af løvfældende skov.
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Bedre plantemateriale
af hjemmehørende
buske og småtræer
- status og muligheder
Af E.D. Kjær 1), J.S. Jensen l), og H. Hoyer 2)

Sammendrag
Der er i Danmark en lang tradition for at
plante hjemmehørende alier i det åbne
landskab - som hegn eller i småplantninger til glæde for vildtet.
øget fokus på etablering af skovbryn
har gennem flere år resulteret i øget
anvendelse af disse arter, og i de senere
år har flere af arterne fundet vej (tilbage)
til skovene som indblandningsarter. Det
stiller krav om fremskaffelse af et godt
plantemateriale - både på kort og længere
sigt.
I den sammenhæng er der behov og
nytænkning og metodeudvikling. Dels
fordi der er så mange arter, dels fordi
formålet med plantningerne adskiller sig
fra hvad der gælder i traditionelt skovbrug såvel som havebrug.

l) Forskningscentret for Skov & Landskab.
2) Statsskovenes Planteavlsstation, Skov- og
Naturstyreisen.

I denne artikel diskuteres muligheder for
en samlet indsats for disse mange
hjemmehørende arter. Overvejelserne er
en del af en større indsats for fremavl af
bedre plantemateriale af buskarterne baseret på et tæt koordineret samarbejde
mellem Skov- og Naturstyreisen, Forskningscentret for Skov & Landskab, og
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

1. Frøkilder
1.1 Frøkilder af danske landskabsarter
Den danske flora indeholder en række
træ- og buskarter som anvendes til
plantning i landskabet. Det drejer sig om
relativt mange arter, der dog benyttes i
varierende grad og til forskellige formål
(Jensen et al. 2000).
Der indgår fx 43 arter i de planter der
fordeles til "biotopforbedrende" plantninger (vildtplantninger), hvoraf de 32
er hjemmehørende (if. tabel l nedenfor).
Et næsten lige så stort antal arter indgår
i plantningerne af læhegn.
Disse plantninger af buske og mindre
træer i skov og landskab er i bekymrende
grad baseret på et usikkert genetisk fundament (overvejende ikke-lokalt og
ikke-afprøvet frø, ofte af ukendt oprindelse). Jøhnk (1996) har spurgt de
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VIgtigste frøhandlere om tilgangen af
buskfrø til Danmark, og han finder at en
meget stor del af frøet er direkte import,
om end med stor variation arterne imellem (Fig. 1).
Eksempler på arter med meget stor
andel af import er hassel og rød kornel ,
mens frø af fx havtorn generelt samles i
Danmark. Men selv for dansk-høstet frø
må en stor del anses for at være af udenland sk oprindelse, fordi en del sa mles på
hegn der sandsynligvis er etableret med
planter af udenlandsk oprindelse.
Den høje importandel skyldes delvist
uregelmæss ig frugtsætning og mangel
på egnede frøki Ider, men det er næppe
den vigtigste grund . En række danske
bestande er således blevet udpeget til
frøind samling gennem en stor og engageret indsats af Frøkildeudvalgets synsgrupper (ef. Norrie & Brander, 1997).
Anvendelse af dansk materiale modvirkes imidlertid af et højt omkostningsniveau ved indsamling inaturbestandene,
sammenlignet med prisen på importeret
frø. Planter af buskarter handles ofte
helt uden angivelse af oprindel se - eller
evt. med meget sparsomme oplysninger
om herkomsten .
Der findes desuden ingen kontrolordning og oplysningspligt for buskfrø
(modsat de fleste skovtræ-arter, som er
underlagt stram kontrol). Dette vil
også alt andet lige tilskynde planteproducenterne til at benytte det billigste
frø. Det er uheldigt, fordi lokalt genmateriale er det mest nærliggende
udgangspunkt , når man (som det gælder for stort set alle buskarterne) ikke
gennem afprøvninger har opnået en
mere detaljeret viden om hvad der klarer sig godt under de givne vækstvi lkår
(Kjær, 1997). Blandt en betydelig
gruppe af brugerne af plantemateriale
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er der de facto også en stor interesse for
mere lokalt materiale (Jensen et al.,
2000) .

1.2 Danske frøkilder med få eller
mange kloner
Det har gennem længere tid været højt
prioriteret at anlægge kommercielle
frøavlsanlæg baseret på godt udgangsmateriale, hvor godt frø kan produceres
økonomisk rationelt og i tilstrækkelige
mængder (Skov- & NaturstyreI sen, 1997).
I den sammenhæng er der bl.a. selekteret
og opformeret en række frøkilder baseret
på få , udvalgte kloner (Brander, 1994).
Der findes denne type 'få-klon's frøkilder for vortebirk, dunbirk, alm. hvidtjørn, gyvel, havtorn, dunet gedeblad,
alm. hæg, slåen, hunderose, blågrøn
rose, klitrose, æblerose, kvalkved og
syren (Norrie & Brander, 1997).
De fleste af disse frøkilder er anlagt fra
sidst i 80'erne, roserne dog lidt tidligere.
De er karakteristiske ved at være baseret
på et genetisk snævert materiale (få, udvalgte, særligt sunde og vitale kloner) ,
og de indgår i en større indsats for fremavl af veldefineret plantemateriale af en
række arter (såkaldt "Dafo" materiale;
Dafo, 1994).
På grund af det genetisk snævre indhold
skal frøkilderne primært ses som ren
opformering, fordi de med deres få
kloner ikke med rimelighed kan danne
udgangspunkt for generationsskifte og
videre forædling. Når det drejer sig om
plantninger i skov og landskab er det tilsvarende diskutabelt om de med deres
meget få kloner er et hensigtsmæssigt
udgangspunkt for pl a ntninger der i
fremtiden skal kunne naturaliseres gennem naturlig foryngelse og samspil med
andre arter, jf. diskussion i Skov- &
NaturstyreIsen (1997).

Der findes flere frøplantager med landskabsplanter, anlagt af Skov- og Naturstyrelsen
og enkelte private frøhandlere (foto).

Til gengæld må 'få-kions' frøkilderne
forventes at frembringe et veldefineret
og ensartet plantemateriale, som netop
derfor vil være velegnet til en række
andre formål. Det vil primært være
plantninger i have og ved befæstede arealer - især vejplantninger, men også i
visse sammenhænge (fx hjælpefunktioner) i læhegn. Desuden er der gjort et
betydeligt arbejde for at sikre at frøkilderne er fri for sygdomme.

En række alternative (genetisk di verse)
frøkilder baseret på danske naturbestande
er opformeret siden 1989. Det drejer sig
om frøkilder af vortebirk, engriflet hvidtjørn, alm. hvidtjørn, havtorn, skovæble,
hassel, dunet gedeblad, tørst, rød kornel,
hunderose, klitrose, spidsløn, navr,
kvalkved, benved og lind.
Disse bestandsbaserede frøkilder (der er
generelt tale om opformering af hele
bestande) er tiltænkt plantning i skov-
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bryn og landskab, hvor der forventes
lang kontinuitet af plantningerne.
Frøkilderne er især etableret af Skov- og
Naturstyreisen, men enkelte er etableret
af private frøhandlere .
Især Skov- og Naturstyreisens arbejde er
baseret på opformering af oprindelige
bestande, dvs. lokaliteter hvor plantematerialet med stor sandsynlighed er af
dansk oprindelse - eller i hvert fald har
vokset på lokaliteten gennem generationer (ef. i øvrigt diskussionen om hvad
der er "lokalt tilpasset" i Kjær et al,
1994). Skov- og Naturstyreisens frøkilder er således baseret på en kombineret
anvendelse og genbevaring, hvilket skal
ses i sammenhæng med, at netop den store import og udplantning af udenlandske
frøkilder betragtes som en af de alvorligste trusler mod den hjemmehørende
genpulje (jf. fx Graudal et al. 1997).
Skov- og Naturstyreisens frøkilder er
ikke baseret på kraftigt selekteret materiale - hverken i forbindelse med indsamling eller efterfølgende etablering,
men der er dog taget udgangspunkt i
opformering af sunde og vitale individer
og bestande. Disse frøkilder er derfor
ikke forædlede og har ikke undergået
omfattende test for virus eller andre
plantesygdomme. De må anses for en
relativ simpel teknisk omformering af
lokale bestande, som bevirker at disse
kan bidrage til en kommerciel frøforsyning baseret på den lokale genpulje .

2. Muligheder i langsigtet
forædling af landskabsarterne
Det er svært at forudsige hvad der kan
opnås ved en egentlig forædling af buskarterne, fordi man aldrig har undersøgt
de genetiske egenskaber for de danske
busk- og landskabsarter. Det gælder fx
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(i) graden af genetisk kontrol for vigtige
egenskaber,
(ii) mængden af genetisk variation i disse egenskaber,
(iii) samvariation imellem vigtige egenskaber, og
(iv) forekomst og betydning af indavl i
naturlige bestande.
Faktorer som alle er afgørende for den
gevinst der kan opnås ved forædling .
Centralt er også kendskab til de genetiske
variationsmønstre (oprindelse og fordeling indenfor og imellem bestande),
fordi dette er afgørende for at kunne
vælge hvor mange genetiske puljer der
med fordel kan arbejdes med (afsnit 3,
nedenfor), herunder værdien af at benytte
lokalt materiale.
De ovennævnte genetiske parametre er
på nuværende tidspunkt stort set ukendte for buskarterne (Jøhnk, 1996). Dette
er i modsætning til de vigtigste skovtræer, hvor der er opsamlet viden gennem årtiers forskning (jf. fx Larsen,
1997) - omend der også for disse arter
er mange uafklarede spørgsmål (ef.
Kjær og Graudal, 1993).
Vi ser imidleltid ingen grund til at antage
at der ikke forligger betydelig genetisk
variation for interessante egenskaber
hos landskabsarterne. Fx har foreløbige
resultater i proveniensforsøg med navr
afsløret betydelige og signifikante forskelle mellem 9 danske frøkilder i bl.a.
vækstkraft og generel fremtoning (Kjær
& Jensen, upubl. beregninger).
Mange buskarter har stærkt opdelte og
meget dynamiske udbredelsesmønstre,
og det giver anledning til forventning
om:

1. Betydelig vanatIon mellem bestandene. Det vil sige de er genetisk
forskellige, og det er derfor ikke ligegyldigt hvilke frøkilder man vælger.
2. Relativt høje indavlskoefficienter fordi
de enkelte buske i en bestand er nært
beslægtede. Det kan betyde at deres
afkom kJarer sig relativt dårligt som
følge af indavlsdepression.
3. Ret uforudsigelige variationsmønstre,
fordi tilfældige processer har været
afgørende for skabelsen af de genetiske forskelle mellem bestande. Det
vil sige at det er svært at forudsige
hvilke frøkilder der er bedst til givne
forhold. Det vil kræve afprøvning af
de forskellige frøkilder under forskellige forhold.
Disse tre forhold skaber - alt andet lige
- forventning om at vækstkraft og sundhed kan øges betydelig ved systematisk
selektion og fremavl, herunder ved at
sammenblande hidtil adskilte bestande i
frøavlsanlæg (udkrydsningsfrodighed).
For tjørn, skovæble og slåen udgør artshybridisering et særligt problem, og her
kan selektion bidrage til en ønsket øget
artsrenhed. Her vil den forventede gevinst bl.a. afhænge af om der er tale om
introgression - dvs. en hybridisering som
er foregået over flere generationer - eller
om der primært er tale om forekomst af
1. generations hybrider i blanding med
de rene arter. De mest optimale strategier
vil derfor også variere tilsvarende .
3. Hensigtsmæssige forædlingsstrategier

Langsigtede forædlingsstrategier kan
tilrettelægges på mange måder Uf. fx

Jensen, 2000). Den mest hensigtsmæssige
strategi for en given art afhænger af
både prioritering (tilgængelige ressourcer), teknisk/biologiske aspekter og
genetiske parametre Uf. fx. Graudal &
Kjær, 1998).
I princippet er det derfor ikke muligt a
priori at afgøre hvilke strategier der vil
være mest optimale - det vil afhænge af
de genetiske parametre som først løbende
vil blive afsløret (og endda kun hvis
arbejdet tilrettelægges på en sådan måde
at denne viden kan uddrages specifikt
Uf. nedenfor».
I betragtning af det store antal landskabsarter er det imidlertid oplagt at for
i hvert fald en del af arterne, må der
arbejdes med relativt ekstensive metoder. Erfaringer fra skovtræarter tyder
heldigvis på at der kan opnås en betydelig gevinst ved at basere forædling på
relativt ekstensive frøhaver, såkaldte
BSO'er (fra det engelske Breeding
Seedling Orchards, jf. Barnes, 1995).
Eventuelt kan man bruge de endnu mere
ekstensive frøhaver kaldet ESSO' er (fra
det engelske Extensive Seedling Seed
Orchards) - uddybet i fx Graudal &
Kjær (1998). En kortfattet introduktion
til de forskellige metoder er givet i fig. l.
Optimismen omkring gode gevinstmuligheder ved anvendelse af ekstensive
selektionsmetoder baseret på genetisk
brede puljer er især baseret på de teoretiske studier publiceret af Dag Lindgren
og hans kolleger de senere år (delvist
sammenfattet i Lindgren, 1999).
For stilkeg har Kjær & Jensen (upubl.)
beregnet, at i praksis er de forventede
gevinster større ved anvendelse af kombineret selektion i frøplantejrøplantager
(SSO/BSO, Type D i Fig. l), sammenlignet med en traditionel, og mere
omkostningskrævende, strategi baseret
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Fig. 1. Typer af frøkilder
Mindst intensivt er at samle på eksisterende beplantninger. Dette svarer til intensitet
5) jf afsnit 5.1 . Der findes i dag en række sådanne bevoksninger, som er udpeget til
frøhøst af FKU (frøkildeudvalget). Oprindelsen er langt fra altid kendt, ofte er frøproduktionen lille og indsamling dyr.
Egnede bevoksninger kan undertiden med fordel konverteres til frøavl ved at fjerne de
mindst eftertragtede typer (A, se figuren). Alternativt kan frø samles og opformeres fra
udvalgte frø k ilde r, som ikke i sig selv er velegnede tilfrøavl af tekniske grunde, men
genetisk set er interessante (intensitet 4).
HvisfrØ samles fra udvalgte individer i (typiske flere) udvalgte bestande, og afkommet
plantes på en udvalgt, ensartet lokalitet, betegnes det ofte som en ESSO (B, se figuren). Hvis det lykkedes at skabe meget ensartede vækstvilkår kan den efterfølgende
tynding (fjernelse afalle de dårlige) for mange egenskaber give en rimelig genetisk
gevinst (Intensitet 3). Det kræver dog et relativt højt plantetal - så der er noget at tynde af - og god renholdelse - så miljøfaktorernes betydning reduceres.
1 frøformerede frøplantager (SSO, D), samles ogsåfr(t) fra udvalgte individer i (typisk)
flere udvalgte bestande, men til forskel fra ESSO blandes frøet ikke. I stedet plantes
familierne i et særligt design, såfrøplantagen både giver mulighedfor at vælge mellem familierne + de bedste individer indenforfamilierne (D, se figuren).
En SSO kan delfor fungere som både forsøg, frøkilde og avlspopulation - hvis den
indeholder tilstrækkelig antal familier, designes og tyndes under hensyn til dens flersidigefunktion. En sådan SSO betegnes en BSO (intensitet 2). BSO'er har en række fordele fremfor ESSO' er, men er besværligere at anlægge og vedligeholde p.g.a. familiestrukturen.
Vegetativtformerede klon-frøplantager (CSO, C se figuren) er baseret på podninger
eller stiklinger fra udvalgte individer. Klon-frøplantagerne fungerer normalt ikke som
forsøg, disse må i stedet anlægges som selvstændige enheder. Selektion indenfor familien er ikke mulig i CSO, og udvalg til næste generation kan derfor heller ikke ske i
CSO'er. Klon-frøplantager bør derfor indgå i et større program (intensitet 1), for at
sikre at avlsarbejdet kan køre videre (undgå avlsmæssige "blindgyder").
I Øvrigt henvises til Kjær og Jensen (2000) sammenligning af gevinstmuligheder i CSO
og SSOer.
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på opformering i klon-frøplantager. Det
vil dog afhænge af de genetiske forhold,
som altså a priori er stort set ukendte (jf.
ovenfor)
I Sverige har man siden begyndelsen af
1990'erne arbejdet med forædling af en
række landskabsarter (Lagerstrom &
Eriksson, 1996). Dette arbejde er baseret
på relativt ekstensive metoder baseret på
opretholdelse af høj genetisk diversitet i
plantematerialet.
Der foreligger endnu ikke resultater som
kan benyttes til at skønne gevinstmulighederne mere præcist, men der er flere
grunde til at forvente en god effekt for
netop egenskaber som hårdførhed og
sundhed (Lagerstrom og Eriksson, 1996).

4. Geografiske zoner og multiple
populationer
I forbindelse med opformering af lokale
frøkilder er det nødvendigt at konkretisere hvad der ligger i betegnelsen
"lokal", fordi der jo også forekommer
en betydelig økologisk variation inden
for Danmarks grænser (jf. Ødum, 1987,
se også Skov- & NaturstyreIsen, 1994).
Igen mangles der viden fra forsøgsmæssig afprøvning af landskabsarter.
Erfaringer fra eg har imidlertid vist at
der er betydelig forskel mellem hårdførheden af (oprindeligt danske) frøkilder
i øst og vest - et forhold som er blevet
forsøgsmæssigt underbygget med frosttests (Jensen, 2000b).
Det vil derfor være naturligt at opdele
forædlings-/fremavlsarbejdet i mindst to
zoner - en til beskyttede forhold og en
til mere udsatte. En sådan (såkaldt multiple population, MP) strategi ligger til
grund for det nuværende danske avlsarbejde med både stilkeg, rødgran,
sitkagran og lind. En MP-strategi vil
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også bidrage til en styrket bevaring af
genpuljen i anvendelsen (jf. fx Eriksson
et al. 1995), og det passer godt sammen
med en avlsstrategi baseret på BSO'er
(jf. fx Namkoong et al 1980, se også
Graudal & Kjær, 1998).
Opdeling i zoner fordyrer arbejdet, og da ressourcer jo altid er begrænsede kan et større antal zoner således føre til
mindre gevinst i sidste ende hvis de ikke
afspejler reelle genetisk-biologiske forskelle. Der er dog alt andet lige en tendens til at MP strategier fungerer bedst i
forbindelse med relativt ekstensi ve
metoder, fx BSO'er, hvor frøkilder og
forsøg er kombineret (jf. fig. 1).
Skov- & NaturstyreIsens hidtidige frøkildeprogram (jf. ovenfor) bygger på
MP princippet, og her arbejdes med flere
zoner (i praksis 3-4). Frøkilderne er ikke
baseret på "blandet frø" (frø blandet fra
forskellige bestande). Det hænger sammen med at programmet er en relativt
integreret del af den danske genbevarings strategi (jf. Canger et al. 1994).
Opdeling i zoner er således en kompliceret sag, som vil variere fra art til art.
I forbindelse med udvikling af et velegnet plantemateriale til landskabsformål i Danmark vil det nok være relevant
at arbejde med 1-3 zoner - afhængigt af
arterne. Som udgangspunkt vil man
bruge to zoner: A) udsat (vestpulje), og
B) mere beskyttet (østpulje), men for
visse arter må det overvejes at underinddele yderligere. Det vil være omvendt
for arter der kun plantes under beskyttede
forhold , hvor en enkelt zone vil være tilstrækkelig.
Under alle omstændigheder er det vigtigt med fleksible strategier, som kan
tilpasses efterhånden som der fremskaffes ny viden om spørgsmålet - både
igennem forsøg og praktiske erfaringer.

5. Prioritering

4. Arter, hvor der arbejdes med opformering af
bestande, typi sk afkom fra flere bestande som

Der benyttes mange arter i landskabsplantninger, og prioritering er derfor
central. Det drejer sig om fordeling på
både intensitet (hvor intensi vt skal vi
arbejde med de enkelte arter?) og egenskaber (hvad skal der prioriteres for de
enkelte arter?)
5.1. Intensitet
Til fordeling på intensitet kan opstilles 5
grupper, som afspejler faldende aktivitets niveau (se også forklaring i fig. 1).
De enkelte arter kan herefter indplaceres
efter deres relative betydning, samt efter
behovet for at fremavle et bedre alternativt plantemateriale.

De fem indsats niveauer:
l. Arter, hvor der arbejdes med intensive metoder, inklusiv etablering af se parate avls- og
produktionsbestande . Ofte baseret på fremavl i
klonfrøplantager, og kloner, som afprøves i feltforsøg på flere lokaliteter. Evt. separate proveniensforsøg. Der skabes betydelig viden om
genetiske parametre, som kan benyttes tilløbende
at optimere avlsarbejdet.
2. Arter, hvor der arbejdes med BSO' er. Frøkilder, forsøg og avlsbestand kombineres.
Familiestruktur opretholdes, og der arbejdes
med multiple bestande fordelt på 2-3 zoner. Der
skabes viden om genetiske parametre, som kan
benyttes til løbende at optimere avlsarbejdet.
Klonselektion og vegetativ opformering kan
komme på tale i I. generation i de tilfælde, hvor
der er risiko for fremmed bestøvning eller problemer med hybridisering.
3. Arter, hvor der arbejdes med ESSO ' er i multiple bestande, typisk fordelt på 2-3 zoner. Der
genereres ikke viden om genetiske parametre.

blandes. Der skabes ikke viden om genetiske
parametre.
5. Arter hvor der benyttes eksisterende bestande,
men dog sikres in situ gen bevaring. Evt kan
bestandene tyndes med henblik på øget frøsætning.

Antallet af planter som er fordelt under
vildtplantningsordningen Uf. fx Statsskovenes Planteavlsstation upublicerede
oversigter 1990-1999) kan danne
udgangspunkt for en prioritering mellem arterne. Der er sket nogen udvikling
i altsammensætningen over perioden.
Et sammendrag af de mest aktuelle tal
(fra 1999) er gengivet i tabel 1. Det
fremgår, at der er tale om mange arter
med relativt ens betydning. Man kan
således ikke blot vælge nogle få arter,
som dækker størstedelen af planteforbruget. Dette er til forskel fra forædlingen
i skovtræer, hvor nogle få arter dækker
over 90% af plantetallet.
Der er en række arter som kun benyttes
i et beskedent antal - blandt de hjemmehørende arter er der fx 18 arter, hvor der
blev uddelt mindre end 20,000 planter i
1999 (ask, hæg ... Jemhannet pil; se Tab.
l). Omvendt er der alter som vintereg
og fjeldribs , hvor der blev uddelt cirka
50,000 planter i 1999, men der er tale
om små forskelle med glidende overgange.
Vildtplantningsordningen dækker normalt 1-1 112 million planter om året. Dette
er kun en mindre del af de cirka 8 millioner buskplanter som plantes årligt,
selvom de hjemmehørende arter sandsynligvis udgør en relativt større andel.
Privat indkøbte vildtplanter supplerer
imidlertid også planterne udleveret
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Tabel l. Antal planter uddelt under "vildtplantningsordningen " med angivelse af
andelen af dansk frø.
Art

Planter
(DK-frø)

Planter
(andet frø)

Planter
i alt

Rosa virginicma
Vintereg
Fjeldribs
MaltIs sargentii
Rødel
PinlIs silvestris
Æblerose
Engriflet Hvidtjøm
Hassel
Fuglekirsbær
Pinus nigra ealabriea
Rød kornel
Syringa vulgaris
Skovæble
Alm. Bøg
Prunus eeraeifera
Dunet gedeblad
Slåen
Physocarpus opul.
Alm røn
Ask
Almindelig hæg
Havtorn
Stilkeg
Blågrøn rose
Klitrose
Amelanehier lamarekii
Amelanehier spieata
Alnus viridis
Sorbus mougeotii
Hunderose
Vortebirk
Se1jepil
Navr
Dunbirk
Lind
Alm. Hyld
Avnbøg
Tørst
Alm. Kvalkved
Alm hvidtjørn
Femhannet pil

38.950

13.350
50.400
22.500

52.300
50.400
49.200
45.950
45.250
41.200
35.200
33.500
30.850
30.500
29.700
27.750
27.350
27.350
26.650
26.500
25.600
25.450
23.900
22.375
19.900
19.850
18.600
17.550
15.650
14.600
13.900
13.750
13.450
13.300
13.300
12.400
12.050
12.000
11.700
11.350
11.200
11.150
9.250
6.800
6.750
6.200

O
26.700
45.950
45.250
41.200
32.350
33.500

O
12.100
21.500
14.150
20.450
8.150
26.650
21.650
15.150
16.650
23.900
20.925
19.900
10.750
18.600
13.650
14.550
8.400
3.850
13.750
11.600
13.300
12.750
12.400
12.050
6.800

O
1.350
2.250
5.900
1.550
2.450
2.150
6.200

O
O
O
2.850

O
30.850
18.400
8.200
13.600
6.900
19.200

O
4.850
10.450
8.800

O
1.450

O
9.100

O
3.900
1.100
6.200
10.050

O
1.850

O
550

O
O
5.200
11.700
10.000
8.950
5.250
7.700
4.350
4.600

O

Dansk
%
74

O
54
100
100
100
92
100

O
40
72
51
75
30
100
82
59
65
100
94
100
54
100
78
93
58
28
100
86
100
96
100
100
57

O
12
20
53
17
36
32
100

Note: Tallene stammerfra 1999, og summen er cirka l million planter fordelt på en
forårs- og en efterårsudlevering. Dansk % viser andelen af planter som stammer fra
frø samlet i Danmark, men frøet er ikke nødvendigvis af dansk oprindelse (idet buskene kan stamme fra udenlandsk materiale). Ikke hjemmehørende arter er angivet med
latinsk navn og i kursiv. Kilde: Statsskovenes Planteavlsstation, upubl.
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under vildtplanteordningen - sandsynligvis i samme størrelsesorden, dvs cirka
l million planter.
Læplantningsordningen er 2-3 gange
større end vildtplantningsordningen,
cirka 4 million planter (Jensen et al.,
2000). Der findes ikke en samlet oversigt over artsfordelingen af læhegnsplanter, men læ- og vildtplanteordningerne dækker stort set over de samme
arter.
For læhegnsplantningerne er det vores
vurdering, at følgende billede er nogenlunde dækkende for den indbyrdes rangordning blandt de hjemmehørende arter:
- Engriflet hvidtjørn, ask, vintereg og
rødel er meget plantede arter.
- Fjeldribs, dunet gedeblad, stilkeg,
fuglekirsbær, ær, skovæble og rød kornel
er også af stor betydning. Bøg, navr,
hassel, seljepil, alm. hæg, slåen og
kvalkved plantes også i større omfang.
- Af lidt mjndre (kvantitativ) betydning
er spidsløn, avnbøg, vortebirk.
- Som "små" arter i læplantnings-regi
en kan nævnes æblerose, klitrose, tørst,
dunbirk, benved og havtorn.
I forhold til vildtplantningsordningen er
det således især ask, vintereg og hvidtjørn som er ekstra vigtige i læhegnene,
men som for vildtplanterne gælder det at
der er flydende overgange, og mange
arter er i spil.
For en given beplantning kan man naturligvis ikke sætte lighedstegn mellem
antallet af planter af en given art og
artens langsigtede betydning for plantningens funktion. Rødel har fx primært
ammefunktion (som naturligvis er
afgørende), mens andre arter er tænkt
som blivende elementer - måske endda
med meget lang kontinuitet - d.v.s.
efterfølgende naturalisering. Desuden
kan arter som plantes med relativt få

planter per arealenhed sagtens være helt
centrale for plantningernes funktioner,
fx arter som eg og ask.
Samlet må det konkluderes at der kan
identificeres nogle højt prioriterede
arter. Men det samlede planteforbrug
fordeler sig på et stort antal arter, og
man kan derfor ikke samle indsatsen på
nogle få arter.
Det vil alt andet lige være mere hensigtsmæssigt at sprede sig over et større
antal arter, hvor indsatsen så tilgengæld
må baseres på relativt ekstensive metoder, det vil sige i kategori 2, 3 og 4. Dette
er på linie med brugernes ønsker til
fremtidig forædling (if. Jensen et al
2000), hvor der fra brugerside fremhæves en vifte af arter hvor der ønskes
en øget indsats.
Samtidig lægger den relativt ens betydning af så mange arter op til at "problemarter" - arter hvor det nuværende
plantemateriale vurderes som værende
særligt svagt (if. også diskussion nedenfor under egenskaber) - sættes i fokus
ved prioriteringen. Det gælder hvor det
nuværende plantemateriale vurderes at
være usundt (fx problemer med fjeldribs),
eller meget heterogent (fx som følge af
hybridisering i slåen (med mirabel og
eventuelt andre Prunus arter) og i tjørn
(mellem arterne».
I læhegnene vil der tilsvarende være
interesse for at plante den hjemmehørende seljerøn (som stort set ikke
benyttes i dag) som delvist alternativ for
den meget plantede Sorbus mougeotii.
P.t. er der imidlertid store problemer
med at fremskaffe spiredygtigt frø af
seljerøn. Noget tilsvarende gælder alm.
hvidtjørn i skovbryn som alternativ til
engriflet hvidtjørn.
De ekstensive metoder (type 3-5) giver
ikke mulighed for at skønne genetiske
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parametre. Det bliver herved svært
løbende at justere indsatsen, fordi der
ikke skabes ny viden.
Fx vil det være muligt på baggrund af
sammenligninger mellem afkom (der
forekommer i type l & 2) at beregne
hvilke egenskaber der forventes at give
størst respons på selektion. Herved sikres at man ikke løbende selekterer på
egenskaber, der reelt ikke giver gevinst
- på bekostning af eventuelle alternative
egenskaber, som viser sig at være under
høj grad af genetisk kontrol. Det er derfor hensigtsmæssigt med et antal anlæg
af type 2, som kan repræsentere de forskellige artsgrupper.
I første generation kan det være hensigtsmæssigt med en BSO tilgang, og
den afløses så i de følgende generationer
af ESSO anlæg designet på baggrund af
den opnåede viden. Dette er ikke mindst
centralt for så vidt som der stort set ikke
a priori eksisterer genetisk viden om de
arter som plantes i landskabet (med undtagelse af vintereg, og til en vis grad
bøg).
I tabel 2 har vi opstillet et forslag til prioritering mellem arterne baseret på
ovenstående diskussion. Det vil sige ud
fra et kombineret hensyn til relativ
betydning, særlige problemer ved
nuværende plantemateriale, og værdien
af at skabe ny viden for flere artsgrupper.
5.2 Egenskaber
Prioritering mellem egenskaber skal
også fastlægges afbængig af artens
anvendelse. Der kan her blive tale om
opdeling i formålsafhængige frøkilder,
hvis forskellige formål stiller meget forskellige krav til plantematerialet. Det er
i høj grad tilfældet med træarter, hvor de
primære krav i forbindelse med skovbeplantninger (fx sundhed, stammeform,
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vedkvalitet, volumen) kan afvige meget
fra de primære krav til landskabsplantning (fx sundhed, klimahårdførhed og
hurtig kulturetablering).
Krav til plantemateriale i byer, skovbryn, og landskab varierer også. Skovog NaturstyreIsen (1997) fx fremhæver
at biologisk diversitet er vigtig i mange
landskabsplantninger, mens ensartethed
i en række sammenhænge foretrækkes i
have og park.
Selv i byernes parker og bynære
beplantninger foretrækkes "naturnært"
materiale dog i mange sammenhænge.
Det kan altså være hensigtsmæssigt at
etablere formålsafuængige frøkilder af
de arter, der benyttes til både landskab
og havelby. I nærværende projekt sigtes
imidlertid kun mod skovbryn og landskabsplantninger, og her vil det generelt
være muligt at kombinere egenskaber,
så der som udgangspunkt ikke deles op i
formålsafuængige frøkilder.
Vitalitet, sundhed og klimahårdførhed
vil være centrale egenskaber for både
plantning i skovbryn, småbiotoper og
læhegn. Sundhed og vitalitet er blevet
vurderet i felten på en række vildtplantninger (Norrie et al., 1999) og læhegn
(Norrie, 1997).
I de to undersøgelser optrådte døde
grenspidser og 'mis-trivsel' især hos
Rosa spp., alm. rØn, slåen, rød kornel,
dunet gedeblad, fjeldribs og hyld. Det
var imidlertid ikke muligt at udpege de
egentlige årsager, da skaderne kan skyldes såvel frostskade som svampeangreb
(Norrie et al. 1999).
Til listen kan tilføjes almindelige erfaringer. Navr har vist sig ustabil i en del
plantninger, og hos skovæble bidrager
angreb af skurv ofte til en svær kulturstart. For fjeJdribs er rustsvamp desuden
en kritisk faktor i planteskolen.

Tabel 2. Forslag til fordeling af danske landskabsarter på intensitetsniveau i forhold
til forædling og fremavl til landskabsformål.
Art

Intensitet

Bemærkning

Skovæble
Ask

1-2 (CSO/BSO)
2 (BSO)

Fjeldribs
Fuglekirsbær
Navr
Slåen

2
2
2
2

Stilkeg

2 (BSO)

Vintereg

2 (BSO)

Dunet gedeblad
Hassel
SeljerØn
Vortebirk
Alm hvidtjørn
Alm. Bøg
Alm. Hyld
Alm. Kvalkved
Almindelig hæg
Avnbøg
Benved
Blågrøn rose
Dunbirk
Femhannet pil
Havtorn
Hunderose
Klitrose
Rød kornel
Seljepil
Tørst
Spidsløn
Ær
Engr. hvidtjørn
Lind

3 (ESSO)
3 (ESSO)
3 (ESSO)
3 (ESSO)
4 (Bestands frø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
4 (Bestandsfrø)
Særligt program
Særligt program

Særlige problemer med hybrider. Frugter samlet i 2000
Frø samlet i 2000. Landskabsprogram som suppl. til
skovprogram
Særlige forhold vedr. oprindelig forekomst
Landskabsprogram. som suppl. til skovprogram
Frøkildeforsøg findes
Muligvis problemer med hybrider. Frugter samlet i
2000
Landskabsprogram som suppl. til skovprogram. Agern
samlet i 2000
Landskabsprogram som suppl. til skovprogram. Agern
samlet i 2000
Videreførelse af S&Ns program
Frugter samlet i 2000
Som alternativ til Pyrenæisk rØn
Videreførelse af S&Ns program
Videreførelse af S&Ns program

(BSO)
(BSO)
(BSO)
(BSO)

Videreførelse af S&Ns program
Videreførelse af S&Ns program
Videreførelse af S&Ns program
Frugter samlet i 2000

Videreførelse
Videreførelse
Videreførelse
Videreførelse

af S&Ns
af S&Ns
af S&Ns
af S&Ns

program
program
program
program

Videreførelse af S&Ns program
Videreførelse af S&Ns program
Frugter samlet i 2000.
Frøkilder er plantet (omfattende indsamling af kloner)
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Tabel 3. Brugernes krav til plantemateriale til forskellige formål.

Rang

Skovbrug

Amt/kommune

Vejplantning

Læplantning

Vildtplantning

I

Let etablering
Oprindelse
Sundhed
Stabilitet
Klimahårdfør
Vedproduktion
Billigt

Let etablering
Klimahårdfør
Flora/fauna
Lokalt
Stabilitet
Billigt
Sundhed

Let etablering
Klimahårdfør
Sundhed
Vækstkraft
Form
Billigt
En sartet

Klimahårdfør
Let etablering
Oprindelse
Sundhed
Dækevne
Stabilitet
Billigt

Let etablering
Klimahårdfør
Flora/fauna
Dækevne
Sundhed
Oprindelse
Lokalt

2

3

4
5
6
7

Note: Egenskaber er rangordnet inden for anvendelseskategorien. Læplantning og
vildtplantning er baseret på svar fra henholdsvis vildtplantnings- og vildtforvaltningskonsulenter. Kilde: Jensen et al. (2000).

Mere generelt er brugernes ønsker til
plantematerialet sammenfattet af Jensen
et al. (2000), jf. tabel 3. Det fremgår at
let etablering og klimahårdførhed er
centrale egenskaber ved plantemateriale
til landskabsbrug. Værdi i forhold til
faunaen udpeges som tredjevigtigst af
"Amter og kommuner", og er naturligvis centralt i forhold til vildtplantninger.
Egenskaber som frugtsætning og forgreningsmønster (tæthed) er også vigtige i
forhold til plantematerialets funktionalitet
i vildtplantninger og læhegn. Der udestår en metodeudvikling i forhold til at
fastlægge og systematisere selektionskriterier, men dette arbejde vil blive en
integreret del af den samlede indsats.

6. Tekniske kompromiser og
behov for samarbejde
Den foreslåede indsats vedrørende
forædling og fremavl af danske buskarter
er baseret på ekstensive metoder, herun-
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der BSO konceptet , jf. tabel. 2.
Udgangspunktet for disse strategier er
sammenfattende - som nævnt ovenfor at frøkilder, forsøgsafprøvninger og avlspopulationer integreres i et og samme
fysiske anlæg, hvorved der for relativt få
midler opnås samtidig forædlingsgevinst og opretholdelse af bred genetisk diversitet.
Sammensmeltning af avlspopulationer,
forsøg og frøkilder forudsætter imidlertid et tæt samarbejde mellem frøavlere
og forskningsinstitutioner. Traditionelt
forvaltes avlspopulationerne og forsøgene mere eller mindre suverænt af forskningsinstitutionerne, mens frøkilderne
ejes og/eller forvaltes af frøavlerne.
For frøavlerne vil BSO strategien betyde
at frøkilderne skal kunne fungere som
forsøg, hvor forskningsinstitutionerne
løbende foretager opgørelser. Samtidig
skal frøkilderne fungere som avlspopulationer, hvor forskerne efter en periode
udvælger individer til næste generations

forædling. Det har betydning for både
valg af areal og etablering af frøkilderne .
Pasningen skal også være mere omhyggelig for at sikre ensartede vækstbetingelser af hensyn til både forsøgsbetingelser og fremtidig selektion til næste
generations forædling. Der er også begrænsninger på mulighederne for at
fremme frøsætning gennem specifik
behandling, fx beskæring m. v.
For forskningsinstitutionerne betyder
strategien omvendt at der skal indgås
kompromiser mellem det optimale forsøgsdesign og hensynet til rationel
frøproduktion - herunder at frøkilderne
bli ve koncentreret på relativt færre
frøkilde-Iokaliteter. Endvidere kræver
det også at frøkildeejerne (som jo ikke
altid er frøavlerne) er indstillet på at sikre fri adgang for forskningsinstitutionen
til selektion af individer til fremadrettet
forædling , når blomstringen begynder.
Der er således tale om tekniske kompromiser, men både fra en økonomisk og
genetisk synsvinkel er det vores klare
opfattelse, at ski tserede metoder vil
være fordelagtige. Anvendelse af de
foreslåede modeller vil kræve øget
koordinering og samarbejde mellem
forskning og fremavl, men både når det
drejer sig om skovbrugsarter og landskabsarter er der i Danmark heldigvis en
lang tradition for et sådan samarbejde .
Fx har de danske planteskolefolk ydet
en enorm, frivillig indsats for opsporing
af velegnede frøkilder gennem mange år
i Frøkildeudvalget.
Den foreslåede øgede indsats for en bred
vifte af arter vil naturligvis også kræve
at området tilføres øgede offentlige
resurser, om end relativt beskedne midler når man tager det store antal arter i
betragtning. Visionen er at der for alle
vores hjemmehørende arter - indenfor

en overskuelig fremtid - kan være godt
plantemateriale på markedet, baseret på
brede, danske genetiske resurser.
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