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Sammenhænge mellem 
tørstofindhold i skudspidser og 
planteetablering 
Af cand. hort MARIANNE JENSEN, cand. hort OLE SCHARFF og 
lektor E. N. ERIKSEN, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 

Baggrund 

Resultaterne i denne artikel bygger på 
talmateriale fra et hovedopgaveforsøg 
udført af Marianne Jensen og Ole 
Scharff - begge hortonomstuderende 
fra KVL - i perioden oktober 1991 til 
juli 1992 for Hedeselskabets Plante
skoleafdeling, Tvilum Skovgård ved 
Fårvang. 
Forsøget omfatter målinger af tørstof 

ved forskellige optagetidspunkter såvel 
som udplantning. Forsøget blev udført 
for både løv- og nåletræer (4 ar
ter/ provenienser af hver). 
De opnåede resultater vil forhåbentlig 
kunne bruges inden for planteskolesek
toren som hjælp til at forbedre den be
stående praksis i forbindelse med op
tagning. Resultaterne kan derved med
virke til at optimere planteetableringen. 

Foto J. To havebrugsstuderende har lavet en undersøgelse af hvornår det er forsvarligt at tage 
planter op om efteråret, og hvornår de bør udplantes igen om foråret. Undersøgelsen er foreta
get på Hedeselskabets planteskole i Tvilum. 
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Indledning 
I et samarbejde mellem Hedeselska
bets planteskoleafdeling og Sektion 
for Havebrug, KVL, blev der udformet 
og tilrettelagt et projekt til hovedop
gave. Formålet var at tilvejebringe ny 
viden om sammenhængen mellem op
tagningstidspunkt for planteskole
planter om efteråret og etableringen i 
den kommende vækstsæson. 
Fra Hedeselskabets side gik interessen 
især på, hvilken betydning optagnings
tidspunktet har for planternes etable
ringsevne. Desuden ønskede man at 
vide om det var muligt ved enkle må
linger at fastlægge, hvornår planterne 
er bedst egnede til efterårsoptagning. 

Ideen bag forsøget 

Den grundlæggende ide i dette forsøg 
var at afprøve, om tørstofindholdet i 
skudspidser om efteråret kan bruges til 
at afgøre planternes egnethed for op
tagning med henblik på en tilfredsstil
lende etablering det følgende forår. 
Ideen bygger på nyere danske og sven
ske undersøgelser (Hulten 1980; Han
sen 1991) udført på plantearter som 
lærk, rødgran, skovfyr og bøg. Disse 
undersøgelser peger i retning af, at der 
findes en positiv vekselvirkning mel
lem dels højt tørstofindhold i skud
spidserne om efteråret, dels den vinter
hårdførhed, planterne har udviklet i 
samme periode. 
Endvidere tyder Hultens (1980) og 
Hansens (1991) undersøgelser på, at 
der er sammenhæng mellem tørstof
indholdet på optagningstidspunktet 
og planternes etableringsevne i den 
kommende vækstsæson. 

Hvorfor netop skudspidserne? 

Når vedplanter i den tempererede kli-
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mazone gennemgår modning i sen
sommeren og efteråret, foregår der 
flere forskellige sideløbende processer, 
bIa. for at nedbringe vandindholdet i 
vævet. Dette fører samlet til indtræden 
i hvile og udvikling af vinterhårdfør
hed (Sakai & Larcher 1987). Da disse 
ændringer er svære at måle præcist , er 
de i praksis uegnede som indikatorer 
for en plantes modningsgrad. 
Skudspidsens indhold af tørstof synes 
derimod at være mere anvendelig ud 
fra den betragtning, at det er den del af 
planten, der modner sidst. Ydermere er 
arbejdsgangen i en tørstofanalyse af 
skudspidser enkel, og resultatet af te
sten kan foreligge efter 2 dage. 
I nogle svenske planteskoler har man 
benyttet skudspidstesten sammen med 
en generel visuel vurdering af plantens 
afmodning. Det skulle dog være mu
ligt at gøre testen præcis nok til, at den 
vil kunne stå alene som indikator. 

Forsøgsbeskrivelse 

I forsøget indgik følgende arter/ prove
nienser: 
A bies nordmanniana/ Savsat (2/ls) 
(nordmannsgran) 
A bies procera/Ulfborg Katborg (2/ 2) 
(nobilis) 
Picea abies/ Tiefland (2/ 1s) (rødgran) 
Pinus sylvestris/Kronborg (2/ls) 
(skovfyr) 

Fagus sylvatica/ Gråsten (2/ 0) (bøg) 
Malus sargen tiil Voj ens (1 / 1) (Sar
gent's æble) 
Prunus serotina/ Kompedal (1 / 0) 
(glansbladet hæg) 
Quercus roburIRisskov (3 / 0) (stilkeg) 
Valget af arter blev truffet ud fra Hede
selskabets væsentligste behov for ny vi
den. Dvs. der blev valgt arter/ proveni-



enser, som har stor økonomisk betyd
ning og er repræsentative for plante
skolens produktion. 

Optagning, lagring og tørstof
prøver 

Alle planter behandledes ens ved samt
lige optagninger, uanset om det drej
ede sig om løv- eller nåletræer. Der 
blev af hver art i alt optaget 2500 plan
ter i løbet af efteråret 1991, fordelt på 5 
optagningsuger med 500 planter pr. art 
pr. gang. 
Løvtræerne blev taget op i uger med 

lige numre og nåletræerne i de ulige. 
Optagningerne startede uge 41 for 
løvtræer, hhv. uge 42 for nåletræer 
(dvs. primo oktober). Optagningen af
sluttedes i uge 49 og uge 50 for hhv. løv
og nåletræer (primo/medio decem
ber). 
Hver optagning rummede som nævnt 
500 planter, og de blev fordelt i to grup
per. 450 tilfældigt udtagne planter fra 
hver optagning blev anbragt i papir
sække på kappekøl ved O grader C. For 
planter, der bar løv ved indlagring, 
blev sækkene genåbnet senere på efter
året og vissent løv fjernet. 

Figur l. Markplan for udplantningsforsøg for 4 arter af nåletræer hhv. løvtræer. For hver art 
4 rækker. Tallene fra 41-50 refererer tiloptagningsuge. Nedenfor rækkerne er angivet udplant-
ningstidspunkt (I = tidlig, 2 = sen) og behandling (s = stressbehandlede, k = kontrolplan-
ter). De 5 optagningsuger (50 planter pr. uge) er fordelt tilfældigt i den enkelte planterække. 
Planen og dermed målestoksforholdene er fortegnet for overskuelighedens skyld. 

MARKPLAN 
N 

Pru- Fagus Malus Quer- A.pro- A.nord- Pinus Picea 
nus s. s. s. cus r. cera mann. s. a. 

[i~i] [!~!] [!~i] [!~i] [i~i] [!~i] [!{I [i~i] 
[!~i] [!~i] [!~i] [!~i] [!~i] [i~i] [!~i] [i~!] 

V [!~i] [!~i] [i~i] [i~i] [!~i] [!~i] [!~!] [i~i] ø 
160 
m 

[i~i] [i~i~1 [i{1 [i~i] [!~t] [t~t] [t~t] [i{1 
[!~t] [t~t] [i~t] [t~i] [!~t] [!~t] [i~!] [i~i] 

l-k l-s 2-k 2-5 l-k l-s 2-k 2-5 l-k l-s 2-k 2-5 l-k l-s 2-k l-s 

19,2 m 

S 
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De sidste SO planter fra hver optagning 
blev benyttet til tørstofbestemmelser. 
Disse planter blev efter en grundig af
vaskning duppet tørre og fordelt på S 
gentagelser af 10 planter. 
De yderste 3 cm af topskuddet (excl. 
endeknop) blev klippet af til en separat 
tørstofanalyse. Derpå blev resten af 
toppen klippet over ved rodhalsen og 
benyttet til bestemmelse af tørstofind
holdet i hhv. top og rod. 
Alle planteprøver blev tørret 2 døgn i 
varmeskab ved 102 grader C inden be
stemmelse af tørvægten. Antallet af 
planter til tørstofanalyserne var om ef
teråret S x 10 planter og om foråret 
3 x 10 planter. 

Udplantning 

Udplantningen skete på to forskellige 
tidspunkter. En tidlig udplantning i 
uge 14 for løv træerne og uge IS for nå
letræerne (primo april), og en sen ud
plantning i uge 22 og 23 hhv. (ultimo 
maj/primo juni). Parallelt hermed 
blev der foretaget . tørstofanalyser for 
top og rod. 
Med det formål at få størst mulige for
skelle mellem de forskellige optag
ningstidspunkter, jndførtes en stress
behandling (i tabellerne med suffixet 
S). Planterne blev stresset gennem en 
fri planteeksponering i 24 timer ved ca. 
20 grader C (17 -2S grader C) og en rela
tiv luftfugtighed omkring 3S 070. 
Ved hvert udplantningstidspunkt blev 
der for hver art plantet SO planter pr. 
optagningsuge (± stress) - dvs. ialt 
(8 x S x 2 x SO =) 4000 planter. 
Som det fremgår af mark planen (fig.l) 
blev træerne plantet ud, således at den 
enkelte art blev holdt for sig i marken, 
og altså ikke efter en strengt randomi
seret model. Dette skete for at lette 
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sammenligningen af eventuelle virk
ninger forårsaget af optagningsuge og 
behandling. 
Udplantningen skete manuelt og blev 
udført efter samme principper som en 
typisk udplantning i skov eller læhegn. 
På grund af de tørre forhold ved den 
sidste udplantning Uf. den usædvan
ligt lange tørkeperiode i sommeren 92) 
var det dog nødvendigt at beskytte 
planterne mod for kraftig udtørring. 
De blev derfor emballeret i hvide plast
poser fra de blev bragt ud til marken og 
frem til udplantningen. 
Da forholdene, hvorunder forsøgs
planterne skulle vokse, iøvrigt så vidt 
muligt skulle ligne de fremherskende i 
skov og læhegn, var det hensigten, at 
der hverken skulle ske vanding eller 
ukrudtsbekæmpelse i marken. Grun
det den ekstreme tørke og vanskelighe
der ved at kunne opgøre forsøget på 
grund af kraftig ukrudtsvækst, blev 
der foretaget en enkelt vanding (1S 
mm) efter sidste udplantning og en 
grovlugning inden forsøgets opgørelse. 
Opgørelsen af udplantningsforsøget 
skete allerede medio juli samme år 
(1992), efter et karaktersystem baseret 
på planternes udseende med # S som 
den nærmest perfekte plante med god 
strækningsvækst og et sundt udseende, 
og # l som den helt døde plante. Med 
henblik på at få et så enkelt opgørelses
grundlag som muligt, blev klasserne S-3 
senere slået sammen til at omfatte grup
pen "Overlevende", medens 2-1 ansås 
for at være døde eller døende planter. 

Resultater 

Tørstofanalyser af skudspidser 
Fig. 2a og 2b viser forløbet af tørstof
ændringerne j skudspidser ved de for
skellige optagningstidspunkter. 
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Figur 2a. Udviklings forløb for tørstofindholdet i skudspidser efteråret 1991 (uge 42-50) for 
Abies nordmanniana (An), Abies procera (Ap), Picea abies (Pa) og Pinus sylvest ris (PLs). Re
sultatet for hver optagning er et gennemsnit af 5 gentagelser af 10 planter. 
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Figur 2b. Udviklings forløb for tørstofindholdet i s kudspidser efteråret 1991 (uge 41-49) for Fa
gus sylvatica (Fs), Malus sargentii (Ms), Prunus serotina (Ps) og Quercus robur (Qr). Resulta
tet for hver optagning er et gennemsnit af 5 gentagelser af 10 planter. 
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Udviklingen fra første til sidste optag
ningstidspunkt startede for alle arter 
(med undtagelse af Quercus rabur og 
Malus sargentii) med en stigning på 
5-10070 i tørstofindhold frem til uge 
45/46, hvorefter der skete en stabilise
ring af indholdet af tørstof. 

For Malus sargentii og Quercus rabur 
skete der ikke en tilsvarende stigning i 
tørstofindholdet indenfor forsøgsperi
oden. Den må antages at have fundet 
sted tidligere og være afsluttet, før op
tagningerne påbegyndtes. Udviklings
forløbet i tørstofindholdet havde uden 

Tabel Ja. Tørstofindhold i procent for hhv. top og rod for 4 arter af nåletræer før og efter køle
lagring. Hver værdi er et gennemsnit for alle optagningsuger, i efteråret af 50 planter pr. uge, 
i uge 15 (tidlig udplantning) og uge 23 (sen udplantning) af 30 planter pr. uge. S = stressbe
handlede planter, K = kontrol planter. 

Analysetidspunkt Efterår 15 K 23 K 15 S 23 S 

Abies top 38,4±1,3 35,4±1,2 33,3±1.2 44,0±1 ,2 42,9±3,6 

nordmaniana rod 28,6±I .O 29,7±1,4 29,l±o.6 40,6±1.2 40,3±4,5 

Abies top 35,1±1,9 31,8±o.9 32,2±1,1 39,2±4,4 39,7±3.9 

procera rod 26,6±1,4 26,8±1,3 27 ,7±1,3 36,2±3,4 38,l±2,5 

Picea top 39,1±1.9 36,7±1,9 35,0±2,4 39,8±2,3 44,3 ±3,2 

abies rod 30,6±2,3 31,7±1,7 31,8±2.3 36,3±2,3 41,0±4.5 

Pi nus top 32,7±1,7 30,5±1,3 29,6±1,4 35,6±2,5 34,3±I.O 

sylvestris rod 30,7±2,6 27,8±1 ,7 28,4±O,9 36,8±1,3 37,6±o,7 

Tabel Ib. Tørstofindhold i procent for hhv. top og rod for 4 arter af løvtræer før og efter køle
lagring. Hver værdi er et gennemsnit for alle optagningsuger, i efteråret af 50 planter pr. uge, 
i uge 15 (tidlig udplantning) og uge 23 (sen udplantning) af 30 planter pr. uge. S = stressbe
handlede planter, K = kontrolplanter. 

Analysetidspunkt Efterår 14K 22K 14 S 22 S 

Fagus top 49,9±1.6 48,2±1,2 46,9±1,5 56,1±1,3 57,2±1 ,3 

sylvatica rod 42,5±3,3 41,6±1 ,4 40,7±1,8 51,4±2,O 50,5±1,7 

Malus top 54 ,8±o,8 53,3±1,O 53,0±O,7 60,5±O,8 61,3±o,2 

sargentii rod 46,5 ±2,1 47,3±1,2 46,4±1,O 58,l±1,3 59,6±1 .1 

Prunus top 46,4±2,1 43,4±2,3 41,1±1 ,5 53,7±3,1 56,8±1,5 

serotina rod 35,8±1,3 35,8±2,2 35,3±1,3 47,0±2,6 48,8±2,6 

Quercus top 52,9±o,5 51,I±O,4 50,8±o,7 55,3±2,O 57,6±o,5 

rob ur rod 43,8±o,8 43,3±1,O 43,3±O,7 48,4±1,1 49,9±o,3 
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tvivl været tydeligere, hvis optagnin
gerne var begyndt f.ex. en måned tidli
gere. 
Det absolutte slutniveau afveg noget 
for de respektive arter/ provenienser, 
men lå for nåletræer på ca. 35-40070 og 
for løvtræer på 40-50%. For Picea 
abies, Pinus sy/vestris og Fagus sy/va
tica var slutværdierne i dette forsøg på 
samme niveau som i andres forsøg 
(Hulten 1980; Hansen 1991), medens 
det ikke har været muligt at finde til
svarende målinger for de øvrige arter. 
Kurvernes forløb viser, at tørstofnive
auet når et stabilt leje inden for den pe
riode, hvor optagningstidspunkterne 
var valgt. 

Lagringens indflydelse på plantens 
tørstofindhold 
Tab. la og Ib viser % tørstofindhold i 
hhv. top og rod før og efter kølelagring. 
Der er for overskuelighedens skyld an
vendt gennemsnitsværdier for alle op
tagningsugerne, hvilket kan forsvares i 
og med, at træer fra forskellige optag
ningsuger udviste samme relative æn
dringer i tørstofindhold efter lagring. 
Efter selve lagringen var tørstofind
holdet næsten uændret for både løv
træer og nåletræer. Det kan derfor kon
kluderes, at planternes vitalitet ikke er 
blevet forringet under kølelagringen. 
Et døgns fri eksponering medførte et 
vandtab imellem 5 og 15% i planternes 
samlede vandindhold. Fra tidligere 
forsøg (de Haas & Wennemuth 1962) er 
det kendt, at vandtab i denne 
størrelsesorden giver en forringet plan
teetablering og nærmer sig den kritiske 
værdi for planternes overlevelse. For 
nåletræerne var vandtabet større fra 
rødderne end fra toppen, mens det for 
løvtræernes vedkommende var om
trent ens. 

Overlevelse efter udplantning 
Resultatopgørelsen over overlevende 
planter viser for nåletræerne et klart 
mønster, medens det for løvtræerne 
er mindre entydigt (tab.2a og 2b og 
fig.3). 
Ved tidlig udplantning overlevede alle 
nåletræer tilfredsstillende uanset op
tagningstidspunkt - bortset fra Pinus 
sy/vestris, hvor overlevelsen for tidlig
ste optagning kun var 60%. Tidlig ud
plantning plus stress viser - med und
tagelse af Picea abies - en tydelig virk
ning af optagningstidspunktet. 
Optagning i begyndelsen af oktober 
har givet meget store udfald, mens op
tagning fra midten af november og se
nere gav gode resultater. 
Ved sen udplantning var der igen tyde
lige udslag hos alle nåletræarter i form 
af dårlig overlevelse ved tidlig optag
ning. Resultaterne for sen udplantning 
(kontrol) minder en del om resulta
terne ved tidlig udplantning + stress
behandling. 
For Abies procera var overlevelsen 
overraskende god for uge 44. Den må 
nok tages med et vist forbehold, da 
disse resultater falder uden for det 
mønster, som iøvrigt viser sig ved sen 
udplantning af denne art. 
Sen udplantning + stress gav dårlig 
overlevelse for både A bies nordmanni
ana og A bies procera uanset optag
ningstidspunktet om efteråret. For Pi
cea abies var overlevelsen derimod til
fredsstillende ved de sidste optagning
stidspunkter, mens resultaterne for Pi
nus sy/vestris er usikre. 
A bies-arterne ser dermed ud til at være 
de mest følsomme over for stresspå
virkninger blandt de anvendte nåle
træer. Fælles for alle nåletræerne var 
en klar tendens til bedre overlevelse ved 
sent optagningstidspunkt. 
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Tabe/2a. Overlevelse i procent for 4 arter af nå letræer for forskellige optagningsuger (42-S0) 
og tidlig og sen udplantning . S = stressbehandlede planter, K = kontrolpl a nter. Hver værdi 
er baseret på SO planter. 

Optagelsesuge 42 44 46 48 SO 

Behandling K S K S K S K S K S 

Abies nord- tidlig 98 6 100 84 100 92 100 78 100 82 

manniana sen 4 O SO 4 93 IS 94 26 72 8 

Abies tidlig 88 16 100 18 100 62 96 62 100 62 

procera sen 2 8 82 O S4 44 68 18 98 28 

Picea tidlig 98 96 100 94 100 100 100 98 100 100 

abies sen 18 O 96 O 96 82 92 74 94 96 

Pinus tidlig 60 O 98 90 100 98 100 100 100 98 

sylvest ris sen O O S4 O 82 68 92 20 96 96 

Tabe/2b. Overlevelse i procent for 4 arter af løvtræer for forskellige optagningsuger (41-49) og 
tidlig og sen udpl a ntning . S = stressbehandlede planter, K = kontrolplanter. Hver værdi er ba
seret på SO planter. 

Optagelsesuge 41 

Behandling K S K 

Fagus tidlig 92 6 96 

sylvatica sen 64 O 82 

Malus tidlig 100 96 100 

sargentii sen 96 O 92 

Prunus tidlig 90 86 100 

serotina sen 74 18 86 

Quercus tidlig 100 86 100 

rob ur sen 98 32 

For løvtræer og -buske synes optag
ningstidspunktet ikke så afgørende 
som for nåletræer (tab.3b og fig.3). For 
Quercus robur og Malus sargentii har 
overlevelsen for kontrolplanterne væ-
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98 

43 4S 47 49 

S K S K S K S 

48 98 60 100 44 98 28 

8 68 8 76 O 86 O 

80 100 34 100 100 100 94 

O 100 34 98 8 96 8 

94 60 78 100 100 100 100 

S2 68 26 100 78 96 68 

68 100 80 100 92 100 94 

22 96 38 100 60 98 38 

ret noget næ r optimal ved både tidlig 
og sen udplantning. 
Fagus sylvatica og Prunus serotina vi
ste ved sen udplantning svagere overle
velse for tidlig optagning sammen-
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Figur 3. Overlevelsesprocent i totalgennemsnit af 4 nåletræarter samt 4 løvtræarter opgjort i 
forhold tiloptagningsuge. Vist for tidlig og sen udplantning. For hvert udplantningstidspunkt 
er stressede og ubehandlede planter slået sammen med lige stor vægtning. Hver værdi er base
ret på 400 planter. 

lignet med sen optagning. Dette stem
mer for Fagus sylvatica overens med 
tidligere resultater af Bøvre og Sønder
housen (1980). 
Ved stressbehandlingerne - særlig ved 
sen udplantning - var overlevelsen 
meget dårlig for Fagus sylvatica og 
Malus sargentii, mens resultaterne for 
Prunus seratina og Quercus rabur var 
bedre. Sammenhængene var dog ikke 
klare mellem optagningstidspunktet 
og over levelse. 

Sammenhæng mellem tørstofind
hold og etablering 
Sammenholdes overlevelsen hos nåle
træer (tabel 2a) med tørstofindhold i 

skudspidser (fig.2a), fornemmes det 
mønster, at sålænge tørstofindholdet 
er stigende i skud spidserne, har plan
terne endnu ikke nået optimal vækst
afslutning. Først når tørstofindholdet 
har nået et konstant højt niveau, er 
plan terne optagni ngsegnede. 
Med andre ord kan tørstof testen bru
ges til at fastlægge et udviklingsforløb 
hos planterne igennem efteråret. Op
tagning bør først ske, når tørstofpro
centen har nået et stabilt leje. 
I fig 2b er tørstofindhold i skudspidsen 
vist for løvtræer. Her havde, som tidli
gere nævnt, Malus sargentii og Quer
cus rabur nær det samme konstant 
høje niveau, mens der for Fagus sylva-

133 



Tabe/3a. Tørvægt for hhv. top (t) og rod (r) for 4 arter af nåletræer, målt efteråret 1991 (uge 
42-50). Vægt angivet i gram. Hver værdi repræsenterer et gennemsnit af 5 gentagelser af 10 
planter. 

Optagelsesuge 42 44 46 48 50 

Abies top 53 ,5:!: 4,0 51,7:!: 6,9 54,9:!: 3,4 48,3:!: 3,3 55,2:!: 3,0 

nordmaniana rod 45,4:!: 4,2 43,2:!: 7,8 48,9:!: 4,7 46,2:!: 2,7 46,3:!: 2,0 

Abies top 176,2:!:25,7 173,0:!:16,4 I 72,6:!:23,3 191,2:!:37 ,9 160,6:!:22,7 

procera rod 107 , l:!: 12,2 102,7:t15 ,5 100,8:!:15,9 106,4:!:16,5 120,4:!:33 ,9 

Picea top 101,8:!:21,6 84,0:!:10,2 96,3:!:14,5 102,2:!:21,8 102,2:!:10,8 

abies rod 54,2:!:12,2 46,2:!: 7,5 49,9:!:10,2 57,0:!:11 ,1 67,4:!: 3,8 

Pinus top I 24,0:!:22,4 145,7:!:25,3 130,1:!:16,0 144,5:!:26,9 153, 1:!:27,9 

sylvest ris rod 44,6:!: 6,8 60,0:!:10,4 51 ,O:!: 7, 1 56,8:!:13,2 56,5:!:12,3 

Tabe/3b. Tørvægt for hhv. top (t) og rod (r) for 4 arter af løvtræer, målt efteråret 1991 (uge 
41-49). Vægt angivet i gram. Hver værdi repræsenterer et gennemsnit af 5 gentagelser af 10 
planter. 

Optagelsesuge 41 43 45 47 49 

Fagus top 59,7:!:16,3 102, l:!: 8,0 83,1:!:17,2 78,7:t20,0 78,7:!:16,9 

sylvatica rod 72,6:!:16,9 95,7:t1O,2 76,5:!:12,8 79,9:!:12 ,9 82,8:!:16,8 

Malus top 50,1:!: 5,1 59,l:t 6,4 67,3:!: 9,2 52,l:t11,3 70,0:!: 4,8 

sargentii rod 74,4:!: 4,8 87,4:!: 8,5 111,6:!:15,2 94,5:!:13,9 118,6:!: 7,3 

Prunus top 19,9:!: 6,0 24,3:!: 4,1 23,5:!: 3,6 32,6:!: 9,2 25,9:!: 2,9 

serotina rod 23,5:!: 2,6 31,8:!: 3,7 32 ,3:!: 2,5 36,9:!: 8,5 35,5:!: 2,7 

Quercus top I 78,4:!:46,2 190,0:!:19,8 236,6:!:22,2 166,8:!:16,4 173,6:!:25,3 

robur rod 225,2:!:48,5 219,5:!:23,8 243,7:t18,6 187,4:!:29,8 208,6:!:29,8 

tica og Prunus serotina var et tydeligt 
udviklingsforløb. 
En sammenligning mellem tørstofind
hold i skudspidser (fig. 2b) og overle
velse (tabel 2b) indikerer, at et lavt tør
stofindhold sandsynligvis vil give en 
dårlig etablering, medens høje værdier 
ikke entydigt garanterer et godt resultat. 
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Udvikling i tørvægt 
l tabel 3a og 3b er vist tørvægt af løv
og nåletræer optaget på forskellige 
tidspunkter igennem efteråret. Tallene 
viser tørvægtsmasse af top og rod for 
de forskellige arter. 
For løvtræarterne var der tilsynela
dende en reel massetilvækst i toppens 



tørvægt igennem efteråret. Dette 
kunne tyde på, at planterne helt frem 
til midten af november havde en svag 
tilvækst. Det vil sige, at jo senere på ef
teråret planterne er taget op, desto 
bedre forudsætninger har de haft for 
en vellykket etablering. 
En sandsynlig forklaring på massetil
væksten for løvplanternes vedkom
mende er den flytning af kulhydrater 
og næringsstoffer, der sker fra bladene 
til veddelen forud for løvfald (Staaf & 
Stjernquist 1986) . 
Der må gøres opmærksom på, at tal
materialet stammer fra forskellige 
planter fra optagning til optagning. 
Selvom alle planter af den enkelte art 
blev hentet fra samme bed, gør spred
ningen i tørvægten imellem optagnin
gerne en sammenligning vanskelig. 

Sammenfatning 

Resultaterne må nødvendigvis vurde
res med et vist forbehold, da forsøget 
kun har strakt sig over en enkelt vækst
sæson. Tendensen til dårlig etablering 
ved forårsplantning hos nåletræer ved 
tidlig optagning og et lavt tørstofind
hold er dog så tydelig, at det må frarå
des at tage nåletræer op før efter mid
ten af november. 
Planteetableringen viser, at tørstof
værdi i skudspidser for nåletræer kan 
fungere som en rimelig præcis indika
tor for, hvornår optagning bør foregå. 
Skudspidstesten viste dog ikke i dette 
forsøg viste nogen sikker positiv korre
lation mellem skudspidsernes tørsto
findhold og planteetableringen hos 
løvtræer. 
For nåletræerne synes der derimod at 
være basis for en mere udbredt anven
delse af skudspidstesten. Der vil dog 
næppe kunne opstilles absolutte tær-

skelværdier for arterne, da forløbet af 
modning og tørstofudvikling afhæn
ger af klimaet det enkelte år (Hansen 
1991). 
Ved at benytte sig af løbende målinger 
kan man bestemme stabiliseringstids
punktet, dvs . hvor 2 målinger efter 
hinanden udført med 1-2 ugers mel
lemrum giver samme tørstofværdi. Før 
dette tidspunkt må det frarådes at tage 
planterne op. 
Det samlede resultat af tidlig og sen 
udplantning viser med stor tydelighed, 
at tidlig udplantning er bedre end sen 
udplantning. Grunden til en dårlig 
etablering ved sen udplantning er først 
og fremmest vejrforholdene. Sen ud
plantning var pga. større vandstress 
klart hårdere ved planterne end tidlig 
udplantning. 
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Sammendrag 

Variationen i de arvelige anlæg inden
for og imellem populationer af vore 
skovtræarter (den genetiske variation) 
var frem til indførslen af ordnet skov
drift i Danmark omkring år 1800 udsat 
for stærk menneskelig påvirkning i 
form af skovødelæggelse. 
Siden da har har skovtræernes geneti
ske variation (de forstlige genres-

sourcer primært været påvirket af 
skovdriften selv. De skovdyrknings
mæssige tiltag som især har haft - og 
har - betydning for den genetiske vari
ation er (i) introduktion af nye arter og 
provenienser fra udlandet, (ii) anven
delse af kunstige kulturmetoder base
ret på udvalgt eller forædlet plantema
teriale, og (iii) bevoksningspleje i form 
af selektiv hugst. 

l) Arboretet, Institut for Botanik, dendrologi og forstgenetik, Den Kg!. Veterinær- og Land
bohøjskole. 

2) Statsskovenes Planteavlsstation, Skov- og Naturstyreisen. 
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Import af udenlandske herkomster har 
øget den genetiske variation. Derimod 
har de øvrige forhold som hovedregel 
formindsket den, uden at det i sig selv 
behøver at være en ulempe, ligesom øget 
variation langt fra altid er en fordel. 
Den genetiske variation udgør en 
"buffer" mod forandringer i det om
givende miljø (klimaændringer, foru
rening, forekomst af nye skadevol
dere). Samtidig udgør den "bygge
klodser" for fremtidig forædling. 
Den genetiske variation er således vig
tig både af hensyn til arternes stabilitet 
på kort og lang sigt, samt af hensyn til 
deres fremtidige anvendelse. Stabilite
ten på kort sigt vedrører den enkelte be
voksnings tilpasningsevne til varie
rende kår indenfor dens eget liv (fysio
logisk stabilitet). Stabiliteten på lang 
sigt vedrører tillige efterfølgende gene
rationers tilpasningsevne (evolutionær 
eller udviklingsmæssig stabilitet). 
Skovdyrkningsmæssige foranstaltnin
ger kan have negative virkninger på 
den genetiske variation og dermed på 
såvel fremtidig stabilitet som anven
delse. De negative virkninger kan ikke 
blot bestå i en utilsigtet reduktion af 
den genetiske variation, men også i en 
uheldig sammenblanding heraf. 
Samtidig rummer vore forventninger 
til fremtiden et meget betydeligt mo
ment af usikkerhed, ikke mindst på 
grund af den øgede drivhuseffekt. Det 
er derfor vigtigt både at sikre vore ge
netiske ressourcer og en hensigtsmæs
sig anvendelse af dem. 
Som i så mange andre sammenhænge 
betyder det lange generationsskifte i 
skovbruget, at man her skal være sær
lig påpasselig. Samtidig er det klart at 
selvstændige bevaringstiltag alt andet 
lige vil give en større anvendelses
frihed. 
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Bevaring af genetiske ressourcer stiller 
særlige krav til vort kendskab til den 
genetiske variation og dens samspil 
med kårene (genøkologi). Vi ved alle
rede noget herom fra proveniensforsk
ningen, men yderligere kortlægning af 
den genetiske variation, bl.a. ved 
hjælp af biokemiske metoder, er på
krævet og bør blive en betydelig op
gave for skovforskningen i de kom
mende år. 

1. Indledning 

Bevaring af klodens biologiske mang
foldighed indtager en central rolle i den 
globale diskussion om anvendelse og 
beskyttelse af jordens naturressourcer. 
Den foreløbige kulmination vedrø
rende spørgsmålet om biodiversitet 
fandt sted med vedtagelsen af den in
ternationale konvention om biologisk 
mangfoldighed på Ria-konferencen 
om miljø og udvikling i juni 1992. 
Diskussionen om biodiversitet har 
især taget udgangspunkt i miljøøde
læggelserne i den tredje verden og spe
cielt i troperne, hvor man fra internati
onalt hold forholdsvis tidligt var op
mærksom på nødvendigheden af at 
bevare forstlige genressourcer Uf. 
f.eks. FAO 1969). Dette arbejde har 
gennem årene fået betydelig dansk 
støtte og engageret mange danske 
forstfolk, ikke mindst via Danida 
Skovfrøcenter i Humlebæk (se f.eks. 
Keiding 1987). 
Først i de senere år er man for alvor be
gyndt at diskutere spørgsmålet om de 
forstlige genressourcer i de mere ud
viklede, tempererede lande. Diskussio
nen om de tropiske skove har - i hvert 
fald i nogen grad - haft en afsmittende 
effekt på vores hjemlige debat. Der er 
således i stigende grad sat spørgsmåls-



tegn ved hvorledes vi påvirker den bio
logiske diversitet, som findes på vore 
breddegrader (se f.eks. Thomsen & Sø
rensen 1991). 
Siden midten af firserne er der iværk
sat en række initiativer, der i større el
ler mindre grad kan opfattes som udlø
bere af den ovennævnte debat. Af be
tydning for de danske skove kan inden
for bevarelse af genressourcer i skov
træer fremhæves følgende: 
- Vedtagelsen af en resolution om be
varing af forstlige genressourcer i Eu
ropa på den første pan-europæiske mi
nister konference om beskyttelse af de 
europæiske skove i Strasbourg 1990 

Foto l. I de senere år er der arbejdet meget 
med bevaring af gentiske ressourcer, i første 
omgang i de tropiske lande, men også her
hjemme. Den nye danske strategi for natur
skovene omfatter bl.a. at en del arealer ud
lægges som urørt skov. (Foto fra Olstrup 
skov, Bregentved, som har været helt urørt 
i 50 år). 

(Report on the follow-up of the Stras
bourg Resolutions 1993). Resolutio
nen er fulgt op gennem etablering af 
internationale "netværk" til bevarelse 
af den genetiske variation blandt ud
valgte europæiske skovtræarter (Arbez 
1993). 
- Nordisk Ministerråds arbejde med 
at belyse og fremhæve problemstillin
gen gennem forskellige arbejdsgrup
per. Arbejdet har bl.a . ført frem til en 
vurdering af behovet for en øget ind
sats (Koski et al. 1992) og en generel in
troduktion til de populationsgenetiske 
processer i sammenhæng med beva
relse (Siegismund 1993a). 
- Udarbejdelsen af en strategi for be
varing af de danske naturskove (Skov
og NaturstyreIsen 1992). Endvidere 
Skov- og NaturstyreIsens arbejde med 
en konkret plan for initiativer til sik
ring af de genetiske ressourcer hos 
træer og buske, som dyrkes i Danmark 
(Skov- og NaturstyreIsen 1993a og 
1993b). Dette arbejde skal bl.a. ses som 
en del af den danske opfølgning af Rio
konferencen. 
Under indtryk af den ovennævnte in
teresse for emneområdet gøres i denne 
artikel nogle generelle betragtninger 
vedrørende den danske skovdrifts på
virkning af de genetiske ressourcer, 
som er grundlaget for vor skovdyrk
ning. Samtidig diskuteres vigtigheden 
af genetisk variation set ud fra en skov
dyrkningsmæssig synsvinkel. Først re
degøres dog kort for sammenhængen 
mellem begreberne "genressourcer", 
"genetisk diversitet" og det mere gene
relt anvendte "biodiversitet". 
Emnet skovdyrkning og genbevaring 
er i øvrigt behandlet af bl.a. Savolai
nen & Kiirkkiiinen (1992), FAO (1993) 
og Skov- og NaturstyreIsen (1993a). 
Nærværende artikel er især baseret på 
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sidstnævnte. Den er en udvidet og om
arbejdet udgave af et indlæg som ind
gik i en serie skovøkologiske seminarer 
ved Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole i foråret 1993. 
Professor J.Bo Larsen, Sektion for 
Skovbrug, og adjunkt Hans Siegis
mund, Arboretet, takkes for kritiske 
bemærkninger til en tidligere udgave 
af manuskriptet. 
Bemærk iøvrigt ordlisten sidst i artik
len hvor fagudtryk forklares. 

1.1. Biologisk diversitet 
Genetisk diversitet er en del af den 
samlede "biologiske diversitet" (også 
kaldet biodiversitet), som dækker over 
mangfoldigheden af alt liv på jorden. 
Der skelnes almindeligvis mellem tre 
niveauer af biodiversitet: Økosystem 
diversitet, artsdiversitet og genetisk di
versitet Uf. f.eks. McNeely et al. 1990). 
Økosystem diversitet (eller habitats
diversitet) består dels i den variation 
som findes indenfor et økosystem, dels 
i de forskelle i form af bl.a. artssam
mensætning m.v., der findes mellem 
forskellige økosystemer, i reglen inden
for samme naturgeografiske område. 
Ved artsdiversitet forstås det totale an
tal arter indenfor et givet område. Med 
en art forstås en samling organismer, 
der indgår (eller kan indgå) i et for
plantningsfællesskab. Gener er de an
læg, som overføres under den repro
duktive proces, og som bærer arvelige 
egenskaber fra forældre til afkom. 
Genetisk diversitet eller genetisk varia
tion består i de arvelige forskelle både 
imellem forskellige arter og indenfor 
samme art. 
En arts genetiske diversitet underind
deles endvidere i følgende typer: 
- Interpopulations-diversitet, dvs. 
differentieringen i den genetiske sam-
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mensætning mellem forskellige popu
lationer (proveniensvariation). 
- Intrapopulations-diversitet, dvs. va
riationen mellem individer inden for 
samme population. 
- Diversitet på individ niveau, d.v.s va
riationen mellem allelerne i de diploide 
organismers to genomer. 

1.2. Hvor genetisk variable er skov-
træer? 

Skovtræer hører tilsyneladende til 
nogle af de genetisk mest variable 
plantearter, omend der er store for
skelle mellem arterne. 
Proveniensforsøg, hvor man har sam
menlignet fænologiske karakterer i af
kom fra forskellige naturlige populati
oner, har for mange arter afsløret store 
genetiske forskelle mellem populatio
ner (se f.eks. Larsen 1983). Ved fæno
logiske karakterer forstås her egen
skaber som kan observeres direkte, 
f.eks. udspringstidspunkt, afmod
ning, væksthastighed, modtagelighed 
for svampe osv. 
Afkoms- og klonforsøg, der sammen
ligner afkom/rameter af enkelttræer 
indenfor provenienserne, giver mulig
hed for at undersøge variationen in
denfor populationerne med hensyn til 
de nævnte egenskaber. Der er dog ikke 
publiceret mange resultater vedrø
rende danske undersøgelser på dette 
område. Undersøgelser i andre lande 
viser, at den genetiske variation i nogle 
egenskaber ofte er større indenfor po
pulationer end mellem dem (se f.eks. 
Skrøppa (1991), Nilsson (1990) eller 
Kleinschmidt & Sauer (1976». 
Den genetiske variation i fænologiske 
egenskaber er forholdsvis kompliceret 
at observere og sammenligne p.g.a. 
samspillet med kårpåvirkninger. Al
ternativt kan den genetiske variation 



Foto 2. Den genetiske variation kan være enorm i mange skovtræer. Det kan række lige fra 
kraftig vækst til død. Billederne stammer fra Arboretets provenienssamling i contorta i Korsø 
klitplantage, plantet i 1973 og fotograferet i 1987. Til venstre ses en indlandstype fra Prince Ge
orge "Cariboo", som kan anbefales til danske forhold, til højre en kysttype fra Washington 
som er uanvendelig. 

observeres på protein-niveau v.h.a. så
kaldte isoenzym-studier. 
Teknikken bygger på, at der i mange 
skovtræer findes enzymer med samme 
funktion, men med en smule afvigende 
kemisk opbygning. Enzymerne er pri
mære genprodukter, og i det omfang 
forskellene har en simpel genetisk sty
ring vil variationen i isoenzymerne af
spejle den generelle genetiske variation 
indenfor og imellem populationerne. 
Isoenzymanalyser giver viden om vari
ationen i enkelt-gener, der almindelig
vis anses for at være neutrale i forhold 
til den naturlige selektion. 
Studier af den kvantitative variation i 
fænologiske karakterer i proveniens-, 
afkoms- og klonforsøg giver derimod 
oplysninger om den genetiske varia
tion i polygent styrede egenskaber, som 

er afgørende for overlevelsen (adaptive 
egenskaber). 
Isoenzymer er således "markører", for 
så vidt som de kun undtagelsesvis vil 
være koblede til adaptive egenskaber. 
Selvom isoenzym-variationen giver et 
godt skøn for den genetiske diversitet, 
er kendskab til isoenzym-variation så
ledes ikke tilstrækkeligt som grundlag 
for en strategi for gen bevaring, men 
bør benyttes i sammenhæng med kend
skab til variation i andre egenskaber 
(Millar & Westfall 1992). 
Savolainen & Karkkainen (1992) næv
ner med henvisning til flere kilder et il
lustrativt eksempel herpå. For skovfyr 
(Pinus sylvestris) har man i Finland 
fundet at mere end 90070 af variationen 
i tidspunktet for knop-dannelse kan 
henføres til forskelle mellem populati-
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oner. Dette skyldes at der er en snæver 
sammenhæng mellem knop-dannelse 
og den breddegrad som populatio
nerne stammer fra . Ved isoenzymana
lyser har man fundet at kun omkring 
10 0;0 af variationen skyldes forskelle 
mellem populationer. 
Isoenzymanalyse af en række forskel
lige dyre- og plantearter har vist, at 
skovtræer generelt har en relativt stor 
genetisk diversitet (se tabel l). Varia
tionen dækker over betydelige for
skelle arterne imellem, men som gen
nemsnit er den genetiske diversitet 
f.eks. dobbelt så stor blandt nåletræer 
som blandt planter i øvrigt. 

Tabel l. Gennemsnitlig genetisk diversitet 
indenfor forskellige grupper af organismer. 
Genetisk diversitet er udtrykt ved heterozy
gotigrad i procent, dvs. andelen af under
søgte individer som er heterozygote i de un
dersøgte loci. Kilde: Siegismund, 1993b. 

Gendiver-
Antal 

Gruppe sitet 0/0 
undersøgte 

arter 

Hvirveldyr 5 551 

Planter, generelt 8 52 

Hvirvelløse dyr la 362 

Nåletræer 16 32 

Det gælder for de fleste træarter, at 
størstedelen af den genetiske variation 
i isoenzymer ligger indenfor populati
onen, og at interpopulations-variatio
nen kun udgør en beskeden procentdel 
af den samlede variation (jf. f.eks. 
Hamrick & Godt 1990). Også på dette 
punkt er der imidlertid væsentlige arts
forskelle. 
Det genetiske variationsmønster ind
enfor den enkelte art er forbundet med 
dens livshistorie og biologi, dvs. artens 
geografiske udbredelse, dens udbredel-
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seshistorie, reproduktionsmåde og -cy
klus, frø- og pollenspredning og -
overlevelsesevne (jf. f.eks. Nevo 1978 
og Hamrick et al. 1979 - her refereret 
efter Hamrick 1983). 
For insektbestøvede arter med et be
skedent eller spredt (fragmenteret) ud
bredelsesområde, begrænset frøspred
ning og pioner-karakter i økosystemet 
vil der således i reglen være forholdsvis 
store forskelle mellem populationer og 
forholdsvis små forskelle indenfor po
pulationer. 
For vindbestøvede arter med et stort 
sammenhængende udbredelsesom
råde, frøspredning over større områder 
og klimakskarakter i økosystemet vil 
forholdet typisk være omvendt. 

1.3. Værdien af at opretholde gene
tisk variation: Hvorfor er genetisk 
variation en "ressource"? 

Betydningen af genetisk variation i re
lation til vor fortsatte dyrkning af 
skovtræarterne kan sammenfattes i to 
punkter: Værdien af at have en "buf
fer" mod ændrede vækstvilkår og be
hovet for at bevare variationen som 
"byggeklodser" for forædlingen (ter
mer efter FAO 1989). Hertil kommer 
mere traditionelle naturfrednings ar
gumenter om at bevare variationen af 
æstetiske eller etiske grunde. 
- Den genetiske variation indenfor, og 
imellem, arterne udgør en naturlig 
"buffer" mod forandringer i det om
givende miljø (klimaændringer, fore
komst af nye skadevoldere/sygdomme, 
eller tiltagende forurening). Tilstede
værelse af en passende genetisk varia
tion er derfor vigtig af hensyn til arter
nes langsigtede evolutionære udvik
ling. 
"Buffer" -mekanismen virker også 
indenfor den enkelte bevoksnings liv. I 



denne tids horisont kan ændringer i 
vækstvilkår bedre overskues, men 
fremtiden vil kunne byde på relativt 
u forudsigelige forandringer. 
- Forædlingsarbejdet skal sikre det 
flersidige skovbrugs mulighed for at 
opfylde samfundets behov i dag og i 
fremtiden. Produktionsforhold for
andrer sig med det naturgivne miljø og 
med ændringer i samfundets krav til 
ydelser fra skoven. 
Forædlingsprocessen er derfor dyna
misk. Det er vigtigt "løbende" at 
kunne vende tilbage til udgangsmateri
alet for at inddrage "nye" gener med 
hidtiloversete egenskaber, eller med 
egenskaber som i fremtiden kan vise 
sig at være værdifulde. 
Den genetiske variation indenfor vores 
skovtræarter er således en værdifuld 
ressource, som dækker over individer 
med genetisk betingede forskelle i en 
række egenskaber. Det er velkendt 
hvorledes vi gennem valg af specifikke 
provenienser kan opnå store fordele i 
skovdyrkningen. 
Et godt belyst eksempel kendes fra 
dyrkning af sitkagran (Picea sitehen
sis), hvor de store proveniensforskelle i 
kvalitet, vækst og frosttålsomhed ud
nyttes til at vælge plantemateriale, som 
er velegnet under forskellige dyrk
ningsforhold. Der findes mange andre 
gode eksempler fra det danske skov
brug (se f.eks. Larsen 1983). 
Det er anvendelses-betragtningen, som 
ligger til grund for definitionen af "gen
ressource" begrebet. Genetisk variation 
med aktuel el/er potentiel værdifor den 
fremtidige anvendelse (i bredforstand) 
betegnes i international sprogbrug som 
genetiske ressourcer el/er blot genres
sourcer (se f.eks. FAG 1989). 
Ifølge definitionen omfatter de geneti
ske ressourcer kun den del af variatio-

nen, som vi tillægger aktuel eller po
tentiel værdi. I praksis er det svært at 
skelne mellem genetisk variation og ge
netiske ressourcer, fordi det er umuligt 
at afgøre hvad der kan have potentiel 
værdi i en (i princippet) uendelig tids
horisont. H vis man anlægger en 
mindre puritansk tidshorisont, kan 
man derimod godt diskutere, om der 
ikke findes genetiske anlæg blandt 
vore skovtræer, som vi helst var for
uden. 

2. Påvirkningen af den genetiske 
diversitet gennem skovdyrkning 

I historisk perspektiver det formentlig 
den meget omfattende, ukontrollerede 
skovødelæggelse, som fandt sted indtil 
"ordnet skovdrift" blev indført i be
gyndelsen af 1800'tallet, der har bety
det mest for forarmningen af skovenes 
biologiske mangfoldighed i Danmark. 
Siden da har også mange skovdyrk
ningsmæssige tiltag bidraget til at re
ducere den biologiske diversitet på 
økosystemniveau. Der er eksempelvis 
tale om regulering af grund- og over
fladevand, etablering af ensaldrende 
renbestande, fjernelse af døde træer og 
fraktionering af sammenhængende 
naturområder i små enheder. 
I det følgende behandles alene den ge
netiske variation hos skovtræerne. 
Påvirkningen af den genetiske diversi
tet i de sidste par hundreder år har væ
ret mere kompleks, idet der på samme 
tid er sket både en berigelse og en re
duktion af variationen. Størst betyd
ning må nok tilskrives den omfattende 
indførsel af nye arter og provenienser, 
som har øget variationen. Samtidig er 
variationen blevet påvirket gennem 
egentlige skovdyrkningsmæssige dis
posi tioner. 
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Påvirkningen diskuteres her ud fra en 
inddeling i tre hovedårsager: 
- Indførsel af nye arter og provenien
ser fra udlandet. 
- Anvendelse af kunstige kulturmeto
der baseret på plantemateriale fra ud
valgte (og i mange tilfælde forædlede) 
frøkilder. 
- Selektiv hugst af individer i skovbe
standene. 
De tre typer af påvirkning vekselvirker 
naturligvis i praksis, som det også vil 
fremgå af gennemgangen. 

2.1. Import af udenlandske her-
komster 

Der er gennem tiderne etableret uden
landske arter og herkomster over hele 
landet som afkom af mere eller mindre 
udvalgte frøkilder. 
Det genetiske tilhørsforhold til de op
rindelige udenlandske bevoksninger 
kan betegnes som indirekte, når be
voksningerne er anden eller yngre ge
neration i Danmark (afkom efter 
ældre danske bevoksninger, som er 
grundlagt med de oprindelige impor
ter af formeringsmateriale). 
I sådanne tilfælde har genpuljen været 
underlagt naturlig selektion svarende 
til de danske vækstvilkår i en eller flere 
generationer. Denne tilpasning kom
mer undertiden til udtryk som regi
strerbare forskelle mellem afkom fra 
de danske bevoksninger versus afkom 
af de udenlandske bevoksninger, som 
oprindelig var frøkilder. Der kan være 
opstået såkaldte "landracer", som kan 

være særlig værdifulde at sikre med 
henblik på fremtidig dyrkning under 
danske forhold (eller som input til 
fremtidig forædling). 
Importerne har medført at den gene
tiske basis for vore oprindelige popula
tioner er blevet blandet som følge af 
"gen- spredning" i form af pollen og 
frugter/frø mellem populationer og 
krydsningsdygtige arter. 
Den genetiske variation indenfor po
pulationerne øges når "de genetiske 
baser" blandes sammen. Der findes 
flere eksempler på, at en sådan "ud
krydsning" mellem arter og provenien
ser har resulteret i øget vækst og overle
velse (se f.eks. Keiding 1968 vedrø
rende hybridlærk (Larix x eurolepis)). 
Dette fænomen er mere almindeligt for 
hybrider mellem provenienser end for 
hybrider mellem arter. De fleste hybri
der mellem arter vil tværtimod have re
duceret tilpasning ("fitness") som 
følge af reduceret frugtbarhed (Ledig 
1986). 
Krydsningsfrodigheden betegnes hete
rosis. Foruden i lærk kendes heterosis 
på artsniveau især fra slægterne Popu
lus, Salix, Eucalyptus og Pinus. Hete
rosis opfattes normalt som et resultat 
af, at de enkelte populationer gennem 
tiden er blevet svækket mere eller 
mindre gennem indavl (Siegismund 
1993a). Når de adskilte populatio
nerne krydser sammen brydes indav
len, og indavlsdepressionen forsvin
der. 
Der findes andre teorier, som peger på 

.... Foto 3 og 4. En stor del af den variation som vi ser i skovtræarterne skyldes i højere grad 
behandling og miljø end genetiske forskelle. øverst ses højstammet bøgeskov, som er hugget 
selektivt efter forstlige kriterier, nederst flerstammet bøg efter gentagen stævning (fra Trolde
skoven, Rold). Det vil utvivlsomt være muligt at frembringe højstammet bøgeskov af afkom 
af den stævnede bøg. Foto: Allan Breum Larsen. 
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mere komplicerede forklaringer af he
terosis (se f.eks. Ledig 1986). 
et er ikke al ud krydsning, som resulte
rer i heterosis. Ofte opnås et afkom 
med egenskaber, som ligger intermedi
ært imellem de to "forældre" -popula
tioner (se f.eks Roulund 1969 ved r. høj
devækst i Picea krydsninger). 
En intermediær præstation af kryds
ninger mellem populationer, som er 
tilpasset meget forskellige vækstvilkår, 
kan være uheldig. Det kan jo f.eks. be
tyde, at afkommet viser sig at være util
passet under begge de to "forældres" 
naturlige vækstvilkår. 
Eksempler på en sådan "udkryds
ningsdepression" kendes fra nordlige 
lokaliteter i Finland, hvor indkryds
ning af pollen fra sydlige fyrrebestande 
kan reducere de førstnævntes frosttål
somhed og dermed deres overlevelse 
betydeligt (se f.eks. Savolainen 1991). 
Tilsvarende effekter er ikke dokumen
teret i Danmark, men eksempelvis har 
Svejgaard Jensen (1993) sandsynlig
gjort, at hollandske provenienser af 
stilkeg (Quercus robur) er danske pro
venienser af vintereg (Quercus petraea) 
underlegne med hensyn til robusthed, 
når de dyrkes under udsatte forhold i 
Vestjylland. Det vil derfor være nær
liggende at frygte, at omfattende be
støvning af vestjydske vinterege fra ege 
af sydlig herkomst kan reducere hård
førheden af de førstnævntes afkom. 
Man kan vælge at anlægge en afslap
pet holdning overfor konsekvenserne 
af opblanding med nye arter og prove
nienser med henvisning til to forhold: 
- Der er overvejende indført materiale 
til Danmark, som man (på indførsels
tidspunktet) har anset for at være 
egnet til danske forhold. 
- Den naturlige selektion vil før eller 
siden reducere gener, som fører til dår-
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ligt tilpassede individer, til en ubetyde
lig gen frekvens. F.eks. vil der. være en 
kraftig naturlig selektion imod bøge 
med lille blomstringsevne: Bøge med 
lav fruktifikation vil jo kun bidrage til 
afkommet i beskedent omfang. 
Til disse "laissez faire" argumenter 
skal gøres fem vigtige bemærkninger: 

l. Træer er langtlevende organismer, 
og den langsigtede udvikling af mange 
indførte provenienser har været rela
tivt usikker på indførselstidspunktet, 
og er det måske stadig. Forholdet kan 
illustreres med eksempler fra to af vo
res vigtigste skovtræarter, rødgran (Pi
cea abies) og bøg (Fagus sylvatica): 
Et betydeligt antal rødgranplanter af 
rumænsk oprindelse har muligvis fun
det vej til det danske skovbrug under 
henvisning til deres sene udspring, fin
kvistethed og hurtige vækst. Disse 
planter udviser idag genetisk betinget 
svækkelse ved vækst i Danmark (Ra
vensbeck 1991). Anvendelse af prove
nienserne er derfor helt ophørt, og det 
østkontinentale materiale er fjernet fra 
skovtræforædlingens fremavlsarbejde. 
Tilbage i det danske skovbrug står 
imidlertid et større eller mindre areal 
med rødgran af rumænsk oprindelse, 
der går en usikker fremtid i møde. 
Betydelige mængder bøgefrø er impor
teret til Danmark fra Rumænien og 
Bulgarien (Madsen 1991). Det er sand
synligt, at bøgeprovenienser fra Bulga
rien og Rumænien vil blomstre mindre 
end tilsvarende "danske" bøge ved 
vækst under danske forhold (erfarin
ger fra frøavl peger f.eks. på en mindre 
fruktifikation i bevoksninger af karpa
tisk oprindelse sammenlignet med 
dansk afkom). 
Reduceret blomstring kan isoleret set 
være et problem i forbindelse med 



Foto 5. Indførsel af udenlandske provenienser har i mange tilfælde givet bevoksninger af bedre 
vækst og form, men der er også risiko for forringet sundhed. Det har været tydeligt med rød
gran af østeuropæisk oprindelse, som ofte er svækkede på udsatte lokaliteter. Begge billeder 
stammer fra den samme bevoksning på Ulborg ; til venste ses polsk rødgran (lstebna) - som ikke 
tåler den udsatte lokalitet - sammen med sunde omorika; til højre ses en sund rødgran fra Rye 
Nørskov - formentlig af tysk herkomst. 

fremtidige selvforyngeiser af bøgebe
voksninger af karpatisk, rumænsk og 
bulgarsk oprindelse. Det skyldes at 01-
denfaldet per m 2 er afgørende for mu
ligheden for en succesfuld selvforyn
geise af bøg (Henriksen 1988). Mere 
generelt kan det imidlertid blive et 
problem, hvis generelle anlæg for lav 
frugtbarhed blandes op i vores oprin-

delige (autochtone) bestande gennem 
fremmedbestøvning. 

2. En del udenlandske provenienser er 
gennem tiderne blevet importeret til 
Danmark som følge af mangel på 
dansk frømateriale snarere end p.g.a. 
forventet overlegenhed (Barn er 1958, 
Madsen 1986 og 1991). 
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Der har i en årrække eksisteret en la
tent mangel på danskavlet frø for de 
fleste af vore skovtræarter. Problemet 
har været særlig udtalt for løvtræar
terne, hvor vanskeligheder med opbe
varing af frø fra gode frøår har skær
pet mangelsituationen i år med lav 
frugtsætning. I perioder har det derfor 
været nødvendigt at importere frø fra 
relativt "ukendte" områder for at 
dække behovet. 

3. Det er utvivlsomt rigtigt, at den na
turlige selektion med tiden vil reducere 
uønskede gener til et lavt niveau. Det er 
imidlertid vigtigt at bemærke, at den 
naturlige selektionsevne til at "rense" 
bestandene ikke kun afhænger af hvor 
meget "fitness" reduceres blandt de 
individer, som får de "uheldige" gener. 
Bestandenes faktiske størrelse er også 
vigtig. Små bestande kan være dårlige 
til at "rense sig" gennem naturlig se
lektion. Det skyldes, at tilfældige 
svingninger i genfrekvenserne (gene
tisk drift) kan overskygge effekten af 
den naturlige selektion, hvis der indgår 
tilstrækkeligt få individer i den genera
tive formering. Betragtningen gælder 
kun gener (mere præcist polymorfier, 
dvs. loci hvor der findes forskellige al
leler), hvor den selektive forskel mel
lem "favorable" og "ikke- favorable" 
alleler ikke er alt for stor. 
En anden problemstilling vedrører 
fjernelse af sjældne, recessive og letale 
alleler, som modsat forsvinder hurtigst 
i små populationer, men er sværere at 
eliminere i bestande med et stort indi
vidantal. 
Hartl & Clark (1989) diskuterer nær
mere størrelsen af "den kritiske be
standsstørrelse", hvor effekterne af en 
given naturlig selektion overskygges af 
de tilfældige gen-processer i populati-
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onen. I denne sammenhæng skal blot 
bemærkes, at de fleste danske skovtræ
bestande er store og består af tusinder 
af individer, og at den "selvrensende" 
effekt derfor burde være intakt. Der 
kan imidlertid gå adskillige generatio
ner før de uønskede gener er reduceret 
til en ubetydelig genfrekvens. 
Der findes i øvrigt undtagelser fra den 
generelle størrelsesbetragtning, f.eks. 
for vore lindearter (Tilia spp.) , som 
overvejende findes i små populationer. 
Netop lind plantes næsten udeluk
kende med udenlandske provenienser, 
fordi fruktificeringen blandt danske 
linde er meget begrænset. Den natur
lige selektionsmekanisme mod utilpas
set pollen vil muligvis være meget lav 
så længe bestandene er små og spredte, 
og indkrydsning af utilpasset pollen 
kan derfor være problematisk. 

4. Der er gennem tiderne benyttet bety
delige ressourcer i proveniensforsknin
gen til at kortlægge de genetiske for
skelle mellem provenienser med hen
blik på anvendelse i skovbruget. Vær
dien af denne information går tabt, 
hvis de oprindelige genetiske enheder 
ikke holdes adskilt (hvadenten der er 
tale om oprindelige populationer eller 
landracer). Man vil dermed også få re
duceret muligheden for et nuanceret 
proveniensvalg, afpasset efter de lo
kale dyrkningsforhold. 
Den usikkerhed, der følger i forbin
delse med anvendelse af frøkilder med 
potentielle arts- eller provenienshybri
der, kan være særdeles ubehagelig. Fra 
dyrkning af nordmannsgran (Abies 
nordmanniana) kendes kun alt for 
godt de problemer, der ligger i at ar
bejde med danskavlet frø på grund af 
risikoen for ædelgran-hybrider. Til
svarende usikkerhed kendes, omend i 



mindre omfang, fra sitkagran (Picea 
sitehensis) i forbindelse med hybridise
ring med hvidgran (Picea glauca). 
Ud fra en bruger synsvinkel er det der
for vigtigt at bevare få genetisk beskyt
tede populationer af vores vigtigste 
træarter i bevaringsbestande. 

5. Ledig (1991) har fremhævet behovet 
for løbende indførsel af nyt genetisk 
materiale under indtryk af de forven
tede globale klimaforandringer. Ved
rørende den øgede "drivhuseffekts" 
forventede betydning for de danske 
skove henvises til Larsen (1990a og 
1992) og mere generelt for de danske 
landøkosystemer til Miljøministeriet 
(1992). 
Hvis den globale temperaturforøgelse 
realiseres kan de bestande vi i dag byg
ger på, vise sig at miste deres tilpasset
hed på længere sigt. Man kan derfor 
argumentere for, at det er hensigts
mæssigt at indføre og sammenblande 
genetisk forskellige populationer. Her
ved får de naturlige selektionsmeka
nismer mulighed for at selektere på en 
større variation. Den øgede genetiske 
variation i de "fitness"-relaterede 
egenskaber vil derfor, alt andet lige, 
forbedre muligheden for løbende til
pasning. 
Generationsskiftet blandt de fleste af 
vores skovtræarter er imidlertid så 
langsomt, at det er tvivlsomt, om po
pulationerne overhovedet kan imø
degå forandringerne gennem løbende 
tilpasning. På grund af forandringer
nes hast mener Ledig (1991), at de na
turlige tilpasningsmekanismer ikke vil 
være garant herfor. Måske findes der 
imidlertid undtagelser, hvor de natur
lige tilpasningsmenkanismer fungerer 
hurtigere end vi normalt antager. 
I Norge har man f.eks. observeret et 

fænomen i rødgran (Picea abies) der 
ligner det tidligere nævnte problem 
med udkrydsningsdepression i skovfyr 
(Pinus sylvestris) i Finland. Det drejer 
sig om afkom af frøplantager placeret 
i Sydnorge, men sammensat af nordligt 
materiale. De norske forsøg bygger på 
kontrollerede krydsninger, og frøplan
tageafkommets dårlige vækst i nord 
kan derfor ikke skyldes fremmedbe
støvning med sydlige provenienser, 
som tilfældet er i Finland. Forholdet er 
ikke afklaret. 
En forklaring kan imidlertid være ma
ternel nedarvning, hvor moderplan
tens kår kan påvirke afkommets gene
tiske egenskaber (Bjørnestad 1981, Jo
hansen 1989a, 1989b, Johansen et al. 
1989). Sådanne stress-inducerede 
ændringer er rapporteret fra land
brugsafgrøder (se f.eks. Clegg 1990 for 
referencer), men betydningen af meka
nismen er usikker, ligesom det er usik
kert hvordan ændringerne egentlig 
foregår, og hvad der faktisk sker. 
Naturlig selektion på de tidlige stadier 
i formeringsprocessen, f.eks. på pol
len/ovuler eller embryoer, er en anden 
mulig forklaring. En sådan selektions
mekanisme må i givet fald være kombi
neret med tilstedeværelsen af en stor 
latent, genetisk variation, hvori kårene 
hurtigt kan selektere, uden at den vari
ation, som egner sig til andre kår, for
svinder. De to foreslåede mekanismer 
ville begge medføre, at vores skovtræer 
kan tilpasse sig hurtigere end normalt 
antaget, og f.eks. bedre vil kunne imø
degå klimatiske ændringer mm. 
Det skal understreges, at overvejel
serne indtil videre må betegnes som no
get spekulative, lige som det er tvivl
somt, om de i givet fald har generel gyl
dighed for flere træarter og forskellig
artede ændringer i vækstvilkår. 
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Ledig (1991) peger på nødvendigheden 
af en generel oprustning inden for beva
ring af genressourcer gennem etable
ring af et internationalt netværk af be
varingsbestande. Genressourcerne fra 
truede bestande skal opformeres og be
vares på lokaliteter, hvor klimaet som 
følge af klimaforandringerne i fremti
den vil svare til forholdene hvor genres
sourcen oprindeligt blev tilpasset (gene
tisk evakuering). Det vil herefter være 
nemmere at finde og indføre genetisk 
materiale, som vil være velegnet under 
de forskellige landes nye vækstvilkår. 
En forudsætning for et sådant interna
tionalt netværk er naturligvis, at hvert 
enkelt land indledningsvis sikrer sine 
respektive genressourcer. Dette taler 
igen for behovet for sikring af repræ
sentative dele af vore naturligt fore
kommende (formodet tilpassede) po
pulationer særlige bevaringsbe
stande. 
Sammenfattende fører disse overvejel
ser frem til, at det idag måske er mere 
aktuelt end nogensinde før at indføre 
og afprøve sydlandske arter og her
komster. Til gengæld er det lige så vig
tigt at sikre vore eksisterende "usam
menblandede bestande", der i gi vet 
fald kan tjene som gen ressource til 
glæde for andre egne af verden - og el
lers til glæde for os selv. 

2.2. Anvendelse af kunstige kultur
anlæg baseret på forædlet plan
temateriale 

forbindelse med anlæg af kunstige 
kulturer benyttes for de fleste træarters 
vedkommende udelukkende frø fra kå
rede eller forædlede frøkilder. Foræd
let materiale har betydning for flere 
nåletræarter, men blandt løvtræar
terne herhjemme idag kun for ask 
(Fraxinus exe/sior). 
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Forædlede frø kilder adskiller sig fra de 
kårede bevoksninger ved at bygge på et 
mindre antal udvalgte og (normalt) af
prøvede individer, som tilsammen ud
gør den såkaldte avlspopulation. 
Individerne i avlspopulationen er se
lekteret på baggrund af deres præsta
tion med hensyn til flere egenskaber. 
Egenskaberne varierer arterne imel
lem, men er typisk kvantitative egen
skaber (vækst, frostresistens, sundhed, 
rumvægt m.v.), som er styret af en 
række lod. 
I forbindelse med teoretiske overvejel
ser antages det ofte, at generne har en 
simpel additiv effekt. Det er utvivl
somt en betydelig forenkling, fordi der 
fra en biologisk betragtning må for
ventes mere komplekse geneffekter 
(Namkoong et al. 1988). I relation til 
praktisk forædlingsarbejde betyder 
det blot, at der kun arbejdes med den 
additivt virkende del af variationen. 
Intuitivt forventer man, at forædling 
reducerer den generelle genetiske vari
ation p.g.a. selektionen. Den genetiske 
variation i frøplantage-afkom (f.eks. 
opgjort på isoenzym-niveau) kan 
imidlertid nemt overskride den tilsva
rende variation i naturlige bestande (se 
f.eks Muona & Harju 1989). 
Den højere variation i frø-plantageaf
kommet skyldes, at forædlingen nor
malt bygger på individer udvalgt i for
skellige provenienser. Afkommet får 
derved øget variation som følge af hy
bridiseringen mellem provenienser. 
Som tidligere bemærket er det ikke 
nødvendigvis en fordel med øget varia
tion som følge af krydsning mellem 
forskellige provenienser. I avlsarbejdet 
er de benyttede individers egenskaber 
imidlertid relativt godt belyst. Indivi
dernes oprindelse og indbyrdes slægt
skab er endvidere kendt. Eventuelle 



uønskede individer kan derfor elimine
res sammen med deres slægtninge på et 
hvilket som helst tidspunkt i foræd
lingsprogrammet, hvis nogle af klo
nerne skulle vise sig uegnede. 
Diskussionen om det ønskelige i mere 
eller mindre genetisk variation i en be
voksning rejser spørgsmålet om tilpas
sethed versus tilpasningsevne. 
Tilpasse/hed refererer til det forhold at 
en bevoksning og dens afkom gror 
godt under nogenlunde ensartede kår 
med normale udsving. 
Tilpasningsevne refererer til det for
hold at en genetisk ressource tilpasser 

FOlO 6. Stor genetisk variation vil i mange 
tilfælde medføre høj tilpasningsevne. Et 
godt eksempel er provenienser af ædelgran 
fra CaIabrien, som har større variation end 
mellemeuropæiske provenienser, samtidig 
med at væksten oftest er bedre. (Foto fra 
proveniensforsøget i Børsted skov, Bregent
ved, hvor den calabriske ædelgran er om
givet af karpati sk og bøhmisk ædelgran) . 

sig godt under mere eller mindre 
stærkt varierende kår. Der skelnes i 
øvrigt mellem fysiologisk tilpasnings
evne - der kommer til udtryk i en be
voksnings levetid - og evolutionær til
pasningsevne - der viser sig over flere 
generationer (Larsen 1990b, Berg
mann et al. 1990). 
Stor genetisk variation garanterer ikke 
i sig selv høj tilpasningsevne, men må 
dog som hovedregel formodes at give 
større sandsynlighed for høj tilpas
ningsevne. Et godt eksempel kendes fra 
ædelgran (Abies alba), hvor proveni
enser fra CaIabrien med stor genetisk 
variation generelt er bedre end mellem
og nordøsteuropæiske provenienser 
med mere beskeden genetisk variation 
(Larsen 1989, Bergman et al. 1990). 
På længere sigt kan den samlede gene
tiske variation reduceres som følge af 
tilfældige processer (genetisk drift - jf. 
ovenfor), hvis der forædles på få indi
vider. Populationsstørrelser på 50-100 
ubeslægtede individer vil reducere 
denne risiko betydeligt. 
Frankel & Soule (1981) refererer f.eks. 
en undersøgelse med bananfluer (Dro
sophila) , hvor en population på 100 
individer som følge af genetisk drift i 
10 generationer kun mistede 5070 af den 
samlede genetiske variation i forhold 
til en stor udgangspopulation. 
Til sammenligning kan nævnes , at de 
danske forædlingsprogrammer bygger 
på hundredvis af kloner. Tabet gennem 
genetisk drift må derfor formodes at 
være begrænset. 
En vigtig undtagelse er måske ask (Fra
xinus exelsior). En stor del af det dan
ske forbrug af askefrø stammer fra 
frøplantager med tilsammen en halv 
snes kloner. Heldigvis foregår en stor 
del af foryngelsen med denne art na
turligt. Sideløbende med de plantede 
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bestande - som har den reducerede ge
netiske variation - findes derfor popu
lationer med stor genetisk bredde, som 
sandsynligvis kan sikre den genetiske 
variation. 
Et andet problem knytter sig til en 
eventuel efterfølgende naturlig foryn
gelse af plantede bevoksninger. En så
dan foryngelse kan medføre indavlsde
pression i opvæksten p.g.a. det nære 
slægtsforhold mellem individerne i 
frøplan tageafkommet . 
I øvrigt er man i færd med at etablere 
nye askefrøplantager med væsentlig 
større genetisk bredde. 
Krusche og Geburek (1991) hævder 
dog, at selvet beskedent tab af genetisk 
variation kan være problematisk. Det 
skyldes, at der efter forfatternes opfat
telse findes meget sjældne gener, som 
på længere sigt kan have en vigtig be
tydning for arternes tilpasning til nye 
vækstvilkår. Det er kontroversielt om 
man kan tillægge sådanne sjældne al
leler en afgørende evolutionær betyd
ning (se f.eks. Siegismund 1993a). 
Under alle omstændigheder vil det i 
givet fald være mest hensigtsmæssigt 
at sikre allelerne i særlige bevaringsbe
stande snarere end i avlspopulatio
nerne. 

30 
c 

.~ 25 

:i 
g. 20 

På længere sigt må man imidlertid for
vente en reduktion af variationsbred
den i de egenskaber der selekteres for. 
Det følger af antagelsen om additiv ef
fekt af generne, d.v.s. at de enkelte ge
ner hver bidrager med en større eller 
mindre effekt, som kan summeres uaf
hængigt. 
Efterhånden vil den genetiske varia
tion "slippe op", f.eks. fordi en række 
af de positive alleler bliver fixeret i 
avlspopulationen. Fixeringen må for
ventes at tage mange generationer, når 
der er tale om mange loci, og selek
tionen foretages på de miljøpåvirkede 
fænotyper. Forædlingsgevinsterne af 
de første mange "selektionsrunder" 
forventes at skyldes små, samtidige 
ændringer i genfrekvenserne af mange 
favorable, additivt virkende gener, sna
rere end egentlige fixeringer. 
Erfaringer fra landbrugs- og husdyr
forædling viser da også, at varia
tionsbredden for kvantitative egenska
ber i de fleste tilfælde kun reduceres 
langsomt (Falconer 1989). 
Figur J illustrerer dette forhold med et 
eksempel (Allard 1960, her efter Nam
koong et al. 1988). Figuren viser hvor
ledes fordelingen af olieindhold i majs 
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Figur l. Fordeling af olieindhold i udgangspopulation (O) og efter 1,2, 4 og 10 generationer ved 
selektion for højt olieindhold. Kilde Allard (1960), her efter Namkoong et al. (1988) , p. 47. 
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ændrer sig gennem selektion i 10 gene
rationer. Selv efter 10 generationer (og 
næsten en fordobling af det gennem
snitlige olieindhold) synes variations
bredden uændret. Forsøg med banan
fluer har vist et tilsvarende billede 
(Frankham et al. 1968). 
Opretholdelse af en stor variations
bredde forudsætter naturligvis, at for
ædlingen ikke bygger på meget små 
populationer. I praksis benyttes nor
malt relativt mange individer (kloner) i 
frøplantagerne (sjældent under 25). 
Variationsbredden af de kvantitative 
egenskaber må derfor forventes at 
være forholdsvis upåvirket over adskil
lige generationer. 
En række af de egenskaber, der foræd
les for, udviser indbyrdes korrelation. 
Selektionen efter et forædlingsmål re
sulterer derfor i et "korreleret respons" 
på en eller flere af de øvrige egenska
ber. 
Et eksempel på en ubehagelig negativ 
korrelation kendes fra rødgran (Picea 
abies) , hvor dårlig sundhed og tidligt 
udspring korrelerer (omend svagt) in
denfor avlspopulationen med vækst
kraft (Wellendorf pers. medd.). 
Et andet eksempel kendes fra doug
lasgran (Pseudotsuga menziesil) hvor 
resistens overfor forårsfrost korrelerer 
med følsomhed for efterårsfrost, vin
ter frost og frostudtørring (Larsen 
1983). 
Gennem forædling er det ofte muligt at 
kombinere sig frem til afkom med gode 
præstationer for alle de ønskede egen
skaber samtidig, men det forudsætter 
naturligvis, at de negative korrelatio
ner er kendt. Risikoen for, at der findes 
negative korrelationer til "oversete" 
egenskaber med nutidig (eller fremti
dig) betydning taler derfor også for, at 
der sideløbende med forædlingsarbej-

det bevares nogle brede genpuljer, 
hvorfra der løbende kan inddrages nye 
"byggeklodser" til forædlingen. 
Det skal bemærkes, at variationsbred
den i den enkelte bevoksningsgenera
tion kan reduceres væsentligt mere, 
hvis der benyttes plantemateriale, som 
stammer fra vegetativ opformering af 
få individer. Vegetativ formering i 
form af stiklinger er i princippet mulig 
for flere skovtræarter, men praktiseres 
p.t. kun i kommerciel skala for rødgran 
(Picea abies) og sitkagran (Picea sit
chensis). 
Den genetiske sammensætning af de 
kommercielle stiklingeblandinger vari
erer (se f.eks. Kjær 1991), men stiklin
gepartierne er altid baseret på et rela
tivt bredt genetisk udgangsmateriale. 
På længere sigt påvirkes den samlede 
variation dog ikke af, om de forædlede 
planter opformeres vegetativt eller i 
frøplantager, fordi generationsskiftet 
naturligvis altid foregår generativt i 
forædlingspopulationen. 

2.3. Påvirkning gennem hugst og be-
voksningspleje 

Det danske skovbrug har gennem et 
par trægenerationer praktiseret en 
stamtalsafvikling, som favoriserer de 
økonomisk mest attraktive individer. 
Tidligere var det nærmest modsat 
(Nielsen 1980). 
Umiddelbart kan man forestille sig, at 
generationers" forstlige" selektion har 
påvirket den genetiske sammensæt
ning af vores skovbevoksninger bety
deligt og da formentlig i positiv ret
ning. Dette gælder både hvad angår 
form og vækst som tilpassethed gen
nem en forceret udskillelse af dårligt 
tilpassede individer. Tilsyneladende er 
der tale om kraftige selektionsintensi
teter. 
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Henriksen (1988) nævner eksempelvis, 
at stamtallet per ha i en såningskultur 
af eg reduceres fra 100.000 til 50 indivi
der per ha gennem bevoksningens liv. I 
praksis er den reelle selektion nok 
langt svagere, fordi det først er muligt 
at selektere efter eksempelvis volumen 
når træerne har nået en vis højde. Sam
tidig betyder kårvariationen, at langt 
størstedelen af den observerede varia
tion er miljøbetinget. 
Undersøgelser i nåletræer viser typisk, 
at den genetiske variation mellem in
dividerne i en bevoksning kun bidrager 
med 5-100/0 af den samlede variation 
for vækst, svarende til en enkeltræ-he
ritabilitet på 0,05-0,10 (i gennemsnit 
0,075 iflg. DanelI 1990). For løvtræer 
er andelen måske endnu mindre. 

Endvidere skifter rangordningen mel
lem individer relativt kraftigt gennem 
de første år af bevoksningers levealder, 
hvor den største stamtalsreduktion 
sker (se f.eks. Lambeth 1980 og Foster 
1986 for erfaringer med nåletræer). 
Den samlede genetiske påvirkning af 
de kvantitative egenskaber gennem 
den traditionelle stamtalsreduktion 
må derfor formodes at være lille. 
Variationsbredden påvirkes sandsyn
ligvis endnu mindre, fordi der er tale 
om kvantitative egenskaber Uf. figur l 
ovenfor - se også Fa1coner 1989 eller 
Siegismund 1993). 
Selektionen har muligvis større betyd
ning for egenskaber, som formodes at 
være styret af færre loci og som udviser 
højere heritabilitet (som f.eks. snoet 

Foto 7. Stammeformen på eg er generelt ringere på Sjælland end på Lolland-Falster. Årsagen 
menes at være den kraftige negative selektion der har fundet sted ved tidligere tiders tilfældige 
hugst i skovene. Til venstre ses eg fra Høvdinggård (v. Mern), til højre ses eg fra Knuthenborg. 
(Fra egeproveniensforsøg i Ganneskov, Bregentved, ca. 43 år) . 
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vækst). Dette forhold er dog dårligt 
belyst. 
Der refereres ofte eksempler på hvorle
des kraftig negativ selektion har for
ringet stammeformen i naturlige be
voksninger betydeligt. 
Som eksempler kan nævnes, at den ne
gative selektion i Libanon cederen (Ce
drus libani) i middelhavsområdet -
som har fundet sted i årtusinder - for
modes at have reduceret stammerethe
den drastisk. Skovfyr (Pinus sylvestris) 
i Sverige udviser den ringeste stamme
form langs floderne - angiveligt som 
følge af hugst af retformede individer i 
de lettest tilgængelige områder (her re
fereret efter Sarvolainen & Kiirkkiiinen 
1992). 
Svejgaard Jensen (1993) omtaler et 
dansk eksempel i stilkeg (Quercus ro
bur) i 0stdanmark. Den generelt rin
gere form på Sjælland end på de syd
lige øer kan sandsynligvis tilskrives 
menneskelig påvirkning. 
Der er således formentlig noget om at 
negativ eller positiv selektion i forbin
delse med hugst behandling har påvir
ket den genetiske variation i vore skov
træer, men man må nok forvente at 
målbare forskydninger vil forudsætte 
kraftige selektionsintensiteter gennem 
flere generationer. 
I relation til samspillet mellem skov
dyrkning og genetisk variation er det 
også vigtigt at vurdere om habitatsdi
versitet generelt medvirker til oprethol
delse af genetisk variation. Stor habi
tatsdiversitet øger mulighederne for lo
kal tilpasning til de enkelte økologiske 
nicher i områder med stor vækstmæssig 
variation. Hvis man accepterer denne 
sammenhæng vil det f.eks. indebære, at 
naturnære driftssystemer (Plenter
wald eller lignende) vil være bedre til at 
sikre den genetiske variation end 

tilsvarende ensaldrende monokulturer. 
Det er naturligvis klart at eventuel til
pasning til nicher, som ligger indenfor 
små afstande, kun vil kunne foregå 
som følge af selektion i en generation. 
I efterfølgende generationer vil "gen
puljerne" blive blandet op som følge af 
udkrydsning mellem træer i "ni
cherne". Dette forhold gør, at betyd
ningen af en sådan tilpasning kan være 
begrænset med henblik på den langsig
tede udvikling. 
Betydningen af habitatsdiversitet i re
lation til opretholdelse af genetisk di
versitet afhænger af tilstedeværelsen 
af barrierer som fremmer isolation (jf. 
f.eks. Chesser 1983). 
Det er svært at konkludere noget gene
relt om dette forhold, men det virker 
intuitivt rigtigt, at den fortsatte eksi
stens af mangfoldige dyrkningssyste
mer, alt andet lige, vil bidrage til opret
holdelse af adaptiv variation i vore 
dyrkede skovtræarter. Men altså især 
hvis disse systemer praktiseres i geo
grafisk adskilte bestande. 

3. Konsekvenserne af den hidti
dige påvirkning af den genetiske 
variation blandt vore skovtræer 
- Et forsøg på en konklusion 

det foregående er gennemgået den 
hidtidige skovdrifts betydning for den 
genetiske variation. På denne bag
grund er det naturligvis værd at over
veje om spørgsmålet om den genetiske 
variations betydning giver anledning 
til at ændre nuværende eller forventet 
fremtidig dyrkningspraksis eller til at 
iværksætte særlige forholdsregler. In
teressen samler sig især om mulige ri
sici forbundet med følgende forhold: 
- Brug og eventuel indførsel af frem
mede herkomster. 

155 



- Brug af forædlet materiale med en 
anden og i reglen formentlig reduceret 
genetisk variation. 
- Uønskede egenskaber i forædlet ma
teriale ("negative korrelerede re
spons"). 
Endvidere må man spørge om vi har 
tilstrækkelig viden om den genetiske 
variation til at kunne tage nogle for
nuftige bevaringshensyn. 
De nævnte forhold omtales lidt nøjere 
i det følgende. 

3.1. Indførsel af udenlandske arter og 
provenienser 

Det fremgår af den ovenstående diskus
sion, at en massiv indførsel af arter og 
provenienser kan være forbundet med 
uheldige effekter på lidt længere sigt, 
hvis den ikke følges op af overvejelser 
vedrørende sikring af de oprindelige 
og/ eller afprøvede genetiske ressourcer. 
Det skal ikke afholde skovbruget fra 
fortsat at indføre fremmed materiale 
til landet, dog naturligvis under kon
trollerede forhold. I forbindelse med et 
eventuelt hurtigt ændrende klima, vil 
det være vigtigt løbende at afprøve nye 
provenienser. 
Det er blot vigtigt, at vi aktivt sikrer 
"stikprøver" af vore eksisterende po
pulationer på genetisk beskyttede lo
kaliteter (genbevaringsbestande). En 
vis opblanding som følge af bestøv
ning mellem bevaringsbestande og om
kringliggende bevoksninger er uund
gåelig, men så længe det foregår på et 
beskedent niveau er det sandsynligvis 
af begrænset betydning. 

3.2. Reduktion af variationsbredden i 
bevoksninger af forædlet mate
riale 

Variationsbredden reduceres næppe 
mærkbart gennem forædling og an-
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vendeise af udvalgte frøkilder. Sam
menfattende reducerer den nuværende 
praksis derfor næppe bevoksningernes 
naturlige "buffer" -virkning. 
Klon-skovbrug kan muligvis blive en 
undtagelse, fordi det som tidligere 
nævnt er muligt at reducere variatio
nen mere effektivt. 
Fra en økologisk betragtning er det 
vigtigt at forholde sig til, hvornår be
voksninger med reduceret genetisk va
riation vil være mindre stabile p.g.a . 
den reducerede "buffer" -virkning. 
Problematikken har været genstand 
for en omfattende diskussion (se f.eks. 
Hlihn (1986) eller Hansen (1992)). 
Konkurenceforholdene mellem indivi
der indenfor en art - og forholdet mel
lem værter og patogener - er meget 
komplicerede. Derfor bygger de fleste 
risikovurderinger på teoretiske model
ler med betydelige forenklinger ind
bygget. Samspillet er også meget 
kompliceret at undersøge eksperimen
telt, og der ligger - den righoldige litte
ratur til trods - næppe gode eksperi
mentelle undersøgelser fra skovplant
ninger. 
Arboretet arbejder p.t. med et forsøgs
anlæg, som skal belyse de økologiske 
konsekvenser af klon-monokulturer i 
sitkagran (Picea sitchensis) (Roulund, 
pers. medd.). Det vil dog være svært at 
drage generelle konklusioner udfra en
keltstående forsøgsanlæg. 
I Danmark benyttes klonformering i 
kommerciel skala i begrænset omfang i 
forbindelse med rødgran (Picea abies) 
og sitkagran (Picea sitchensis). Den 
danske praksis er, som tidligere nævnt, 
at arbejde med klonblandinger, som 
indeholder et stort antal kloner. Indtil 
videre må det anses for fornuftigt at 
fortsætte med denne praksis, fordi der 
er megen uenighed om hvor få kloner, 



man bør acceptere udfra en økologisk 
risikovurdering. 
Ved vurdering af spørgsmålet om hvor 
meget genetisk variation der er nød
vendig er det iøvrigt væsentligt at 
skelne mellem fysiologisk og evolutio
nær tilpasningsevne, jf. ovenfor. Det er 
næppe muligt at sikre den langtidige 
evolutionære stabilitet i enhver bevoks
ning og vil formentlig heller ikke fra et 
brugersynspunkt være acceptabelt, 
hvilket også taler for opretholdelse af 
særlige bevaringsbestande. 

3.3. Betydningen af negative korrele-
rede respons 

I forbindelse med selektion og foræd
ling er det vigtigt at belyse eventuelle 
korrelationer mellem på den ene side 
de egenskaber, der selekteres for - og 
på den anden side egenskaber med 
økonomisk / økologisk betydning, der 
ikke indgår i de direkte forædlingsmål. 
Selektionsrutiner bør som standard 
tage hensyn til eksistensen af sådanne 
sammenhænge, så der ikke opnås util
sigtede negative korrelerede respons, 
men tværtimod opnås generelt øget 
sundhed og produktion. Af hensyn til 
forædlingsmålenes dynamiske karak
ter er det vigtigt at etablere genetiske 
bevaringsbestande, som nævnt oven
for. 

3.4. Etablering af bevaringsbestande 
og behovet for mere viden 

Et gennemgående træk i de hidtidige 
konklusioner er nødvendigheden af at 
etablere særlige bestande til bevaring 
af genressourcer. Det skal ikke ses som 
en "blanko check" til, at man så iøvrigt 
kan sammensætte sine skovbevoksnin
ger mere eller mindre vilkårligt. Høj 
fysiologisk tilpasningsevne i skovbe
voksninger er altid ønskelig. 

Genbevaring skal ses dels som en for
sikring, dels som grundlaget for at 
skovdyrkerne har et varieret udbud af 
valgmuligheder når den enkelte be
voksning skal etableres. Det gælder 
også - som nu - i økonomisk dårlige ti
der for skovbruget. 
Vi ved en hel del om, hvordan genbeva
ringsbestande bør være og skal be
handles (se f.eks. Skov- og NaturstyreI
sen 1993a). Vi ved langt mindre om, 
præcis hvad genbevaringsbestandene 
rent faktisk bør indeholde. Dertil har 
vi for lidt faktisk kendskab til den ge
netiske variation, selvom vi for mange 
af vore skovtræarter - især i kraft af 
proveniensforskningen - er langt bedre 
stillet end i mange andre lande og her
hjemme for så vidt angår f.eks. buskar
ter til landskabs formål. 
Der ligger en betydelig udfordring til 
skovforskningen i at udbygge vort 
kendskab til skovtræarternes genetiske 
variation, genspredning og genøko
logi. Proveniensforskningen står ikke 
foran at være afsluttet, som man un
dertiden får indtryk af. Den bør tvært
imod føres videre med fornyet styrke, 
gerne gennem proces-orienterede stu
dier, der f.eks. belyser: 
- Landrace-dannelse blandt indførte 
og hyppigt anvendte skovtræarter 
- Gen-flow og genetisk variation over 
små og store afstande mellem skovbe
voksninger i Danmark 
- Omfang og betydning af indavl i ar
ter, hvor bevoksningerne ofte stammer 
fra få modertræer, f.eks. ær (Acer 
pseudoplatanus) eller nobilis (Abies 
procera). 
Vi er gennem et århundredes proveni
ensforskning nået langt, men de hidti
dige resultater åbner mange spørgs
mål. Samtidig er nye problemstillinger 
dukket op, og de ny opgaver svarer 
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nærmest til, at man skal "begynde for
fra" på proveniensforskningen. 
Blot kan en række af de fremtidige un
dersøgelser foretages langt hurtigere. 
Dette sker ikke mindst i takt med at 
biokemiske metoder til kortlægning af 
genetisk variation og genøkologi ud
vikles, uden at man af den grund skal 
tro, at feltafprøvning bliver overflødig. 
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Ordliste 

Adaptation: l. Den udviklingsproces, ved 
hvilken en organismes tilpasning til det 
omgivende miljø forbedres. 2. En egen
skab eller karakter, der bidrager til en or
ganismes tilpasning i sit miljø. 

Adaptiv: Se adaptation. 
Additiv effekt (ved gener): Hvert gen bidra-

ger med en effekt som kan summeres 
uafhængigt af de øvrige. 

Allel: En af flere mulige tilstandsformer af 
et gen. Nye alleler opstår ved mutationer 
af allerede eksisterende alleler. 

Biologisk diversitet: Se afsnit 1.1. 

Diploid: Organisme som har modtaget ge
ner fra begge forældre ved kønnet for
mering. 

Diversitet: Se afsnit l.l 

Embr~'o: Kimen i frøet, den del af frøet som 
er resultatet af foreningen af gameter fra 
faderen og moderen. K. udvikler sig ved 
spiringen til en voksen plante. 

Enzym: Kemisk stof som igangsætter en bi
okemisk proces uden selv at blive for
brugt. 

Fitness: Tilpassethed . 

Fænologi: Læren om de periodiske fæno
mener såsom blomstring, udspring, løv
fald, især i relation til de årlige forand
ringer i temperatur, fotoperiode osv. 

Fænotype: Fremtoningspræg, dvs. de ydre 
karakterer hos en plante; er en funktion 
af de ydre forhold samt genotypen. 

Gamet: Kønscelle der bærer et haploidt sæt 
af kromosomerne. 

Gen: Den grundlæggende enhed i arven. 
Det består af en DNA- sekvens, som ofte 
koder for en proteinkæde. 

Genetisk drift: Hos endelige populationer 
vil den genetiske sammensætning af til
fældige årsager variere fra generation til 
generation. Denne proces kaldes (tilfæl
dig) genetisk drift. Virkningen vokser 
med aftagende størrelse af populati
onen. 

Genom: Den samlede mængde arvelige an
læg i et individ. 

Genotype: Summen af et træs arvelige an
læg, hvor ikke nødvendigvis alle anlæg 
kommer til udtryk. Ses i sammenhæng 
med fænotype som er træets faktiske 
fremtoning. 

Genressourcer: Den samlede genetiske va
riation som har aktuel eller potentiel 
værdi for den fremtidige anvendelse for 
en planteart. 
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Habitatsdiversitet: 0kosystemdiversitet, se 
afsnit 1.1. 

Haploidt: Henviser til at en celle bærer et 
enkelt sæt af kromosomer. Efter be
frugtning bliver cellen diploid. 

Heterosis: Krydsningsfrodighed, dvs. at af
kommet bliver bedre end hver af foræld
rene. Se iøvrigt 2.1, indledningen. 

Heterozygot: Et diploidt individ betegnes 
som h. i et givet tocus hvis det bærer to 
forskellige alleler i dette locus. 

Hybrid: Afkom fra en krydsning mellem 
individer fra to forskellige populationer 
eller arter. Hybrider mellem arter har 
ofte en nedsat overlevelse og/eller repro
d u ktionsevne. 

Intermediær: Mellemform. 
Isoenzym: Enzymer med samme biokemi

ske funktion, men med små kemiske for
skelle i deres opbygning (dvs. forskelle i 
aminosyre- sekvensen). Se iøvrigt afsnit 
1.2. 

Klon: Alle planter - rameter - som er repro
duceret vegetativt fra samme moder
plante - ortet. Betegnelsen klon dækker 
både ortet, rameter samt rameterne i de 
efterfølgende formeringscykler. Alle 
individer inden for klonen har i princip
pet fuldstændig samme genotype - dvs. 
de er identiske i de arvelige anlæg. 

Korrelation: Statistisk sammenhæng mel
lem to faktorer. 

Kromosom: Trådlignende strukturer i cel
len som kan gøres synligt med farvning, 
sammensat af proteiner og DNA. Ge
nerne er placeret på k. 
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Letalt: Et gen er letalt, hvis det - når det 
kommer til udtryk - medfører døden for 
et individ. 

Loci: Flertal af locus, et gens plads på kro
mosomet. 

Maternel: Som stammer fra moderen. 
Mutation: Tilfældig, pludselig ændring af 

geners eller kromosomers sammensæt
ning. 

Ovul: En del af frugtknuden som indehol
der ægcellen og udvikler sig til frugten 
efter bestøvning. 

Patogen: Biotisk skadevolder. 
Polygenetisk: Som styres af mange gener. 
Population: En samling af individer af en 

art med en afgrænset udbredelse og som 
forplanter sig indbyrdes. Den sidste del 
af definitionen gælder selvfølgelig ikke 
for parthenogenetiske organismer (dvs. 
organismer som forplanter sig ukøn-

net). 
Ramet: Se klon. 
Recessiv: Et gen som ikke har nogen fæno

typisk effekt når det er til stede i den he
terozygotiske tilstand. 

Tilpassethed, tilpasningsevne: Se afsnit 2.2 
Variation: Se diversitet, især afsnit 1.1. 
Økosystem: Alle planter, dyr mv. inden for 

et bestemt levested, fx en skov). 
Delvist baseret på Hans Siegismund 

(l993a). 



"RØDE RØDGRANER" -
systemøkologiske aspekter 

Af J. BO LARSEN, Sektion for Skovbrug, KYL, K. RAULUND-RASMUSSEN, 
Sektion for Skovbrug, KYL, H. SAXE, Arboretet, KYL og N. SKJOLDBY, 
Sektion for Skovbrug, KYL. 

Sammenfatning 

Dette forskningsprojekt blev startet 
som en følge af de markante sund
hedsproblemer, der opstod i 1989 og 
1990 i bevoksninger med rødgran i 
form af bl.a. nåletab og rødfarvning af 
nålene. 
Undersøgelserne belyser sammen
hænge mellem sundhedsstatus på 
enkelttræ- og bevoksningsniveau, træ
ers næringsstofstatus, jordbundsfor
hold, tilvækst og gødskning. 
Der er udvalgt 14 bevoksninger bestå
ende af en række ugødskede prøvefla
der samt en række prøveflader gødsket 
med forskellige gødningstyper. I hver 
prøveflade er bevoksningens sundhed 
vurderet, og der er taget nåleprøver fra 
par af sunde/usunde træer. Nåleprø
verne er analyseret for de vigtigste 
makro- og mikronæringsstoffer. 
Der er udtaget jordprøver, som er ana
lyseret for indhold af fosfor, kalium og 
magnesium samt pH. Endelig er der 
udtaget stammeskiver fra 70 parrede 
sunde og usunde træer til brug for til
vækstanalyser. 
Der kunne ikke påvises tydelige tegn på 
næringsstofmangel hos hverken sunde 
eller usunde træer. De usunde træer 
havde for de fleste næringsstoffers 
vedkommende højere koncentration i 
nålene end de sunde. Dette var særligt 

tilfældet for fosfor, calcium, mangan, 
natrium, bor og magnesium, men også 
i nogen grad for nitrogen, jern, og ka
lium. 
Der kunne kun påvises svage korrelati
oner mellem prøvefladernes sundheds
scoringer og nålenes koncentration af 
næringsstoffer. Således blev der kon
stateret et aftagende indhold af nitro
gen i nåle med stigende sundhedsin
deks. Der kunne ikke ved korrelations
analyser påvises konsistente sammen
hænge mellem sundhedsindeks og 
egenskaber ved jordbunden. 
I tilvækstanalyserne er undersøgelsens 
mest markante resultater fremkom
met: En signifikant nedgang i tilvæk
sten for de usunde træer så tidligt som 
i 1977, 78 og 79, og igen fra 1983 og 
frem til 1991, hvor mange af de usunde 
træer var døende. Dette indicerer, at de 
skadede træer har været svækkede i 
mange år forud for de akutte proble
mer, der opstod i 1989-90. Den relative 
nedgang i tilvækst for de usunde træer 
var størst for de gødskede prøvefladers 
vedkommende. 
Resultaterne peger på, at udtørring har 
spillet en afgørende rolle som prædi
sponerende faktor for "røde rødgran
komplekset". Tilvækstnedgangen i 
1977 -79 og igen efter 1983 må betragtes 
som en reaktion på tørkeårene 1975-76 
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og 1982-83. Desuden synes de udførte 
gødsknings behandlinger ikke at have 
haft en stabiliserende effekt. 

Indledning 

I 1989 og 1990 opstod i store dele af 
landet akutte sundhedsproblemer i 
form af rødfarvning af nåle og efter
følgende nåletab - til tider resulterende 
i total afnåling og trædød - i bevoks
ninger med mellemaldrende og ældre 
rødgran (Yde-Andersen, 1990 og 
1991). 
Symptomerne nåede deres maksimum 
i 1990 og 1991, men en vis stabilisering 
af sundheden har kunnet iagttages i ef
terfølgende år (Larsen et al., 1993). 
Årsagerne til fænomenets opståen er 
ikke endeligt fastslået. Det er således 
ikke lykkedes at identificere en enkelt 
faktor, der med rimelig sandsynlighed 
kan tænkes at forårsage skaderne. 
For at forklare fænomenet må der an
lægges en betragtning på økosystem 
niveau. De faktorer der virker på øko
systemet må opdeles i prædispone
rende faktorer, primært udløsende 
faktorer, og sekundære faktorer (Lar
sen, 1987, 1990)-ellersomdetudtryk
kes af Saxe & Larsen (1992): "dråben 
der får bægeret til at flyde over". 
Som udløsende faktor kommer først 
og fremmest klimaet i betragtning, idet 
det opfylder betingelsen om at være 
bredt virkende. Tørken i vækstsæso
nen i 1989 kan således tænkes at være 
af betydning. De milde vintre i 1987-88 
og særligt 1988-89 samt 1989-90 kan 
tænkes at have betydning både som ud
løsende og som prædisponerende fak
tor. 
Der er desuden fundet en række andre 
karakteristiske forhold omkring fæno
menet "rødfarvning hos rødgran". 
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Yde-Andersen (1991) iagttog en nedsat 
diametertilvækst hos de rødnålede 
træer adskillige år forud for fænome
nets første optræden. Ravensbeck 
(1991) fandt en stærk korrelation imel
lem provenienser og træernes skades
grad . Rumænske provenienser var så
ledes langt hårdest ramt. 
I en anden undersøgelse af fænomenet 
konkluderer Saxe & Larsen (1992) at 
"røde rødgraner" forårsages af et mul
tifaktorielt årsagskompleks, hvor kli
maet helt tilbage til begyndelsen af 
1980'erne samt jordbundsforhold har 
virket prædisponerende. Denne kon
klusion bygger dog kun på studier af 
fænomenet på en lokalitet og har der
for en noget begrænset udsagnskraft, 
specielt hvad jordbundsfaktorerne 
angår. 
Denne undersøgelse supplerer oven
nævnte undersøgelse ved at undersøge 
fænomenet på 14 prøveflader, fordelt 
på 10 forskellige lokaliteter og tre di
strikter. Undersøgelserne bygger på en 
sundhedsscoring, såvel på enkelttræ
som på bevoksningsniveau, samt på 
nåleanalyser og jordprøver. Ved år
ringsanalyser blev betydningen af tid
ligere klimatiske ekstremer (tørke m.v.) 
som prædisponerende faktorer stu
deret. 

Materiale og metoder 

Udvælgelse af prøveflader 
Udvælgelsen af prøvefladerne og 
sampling skete i september 1991. Prø
vefladerne blev valgt i de midt- og vest
jyske områder, hvor skaderne var mest 
udprægede, og således, at et så bredt 
spektrum af sundhedsskalaen som 
muligt var repræsenteret. 
Der blev opnået størst mulig sammen
lignelighed mellem prøvefladerne bl.a. 



ved at undgå østeuropæiske provenien
ser og eksponerede bevoksninger. Des
uden blev bevoksningerne valgt såle
des, at mulige effekter af gødskning 
kunne analyseres. 
I alt blev 14 prøveflader udvalgt (tabel 1). 
I Nedergaard skov valgtes prøveflader i 
fire gødskede og to ugødskede bevoks
ninger. 
Fra Skov- og NaturstyreIsens net af 
gødskningsprøveflader (Dralle & Lar
sen, 1993) valgtes fire par af gødskede 
og ugødskede parceller. De to af disse 
par er valgt blandt prøveflader, hvor 
den gødskede parcel er gødsket med en 
almindelig gødningstype (nitrogen
rig), og de andre to, hvor der er gødsket 
med en kalium- og fosforrig gødnings
type. Tidspunkt for gødskning og til 

delt dosis af de enkelte næringsstoffer 
fremgår af tabel 1. 

Prøvefladens sundhed 
Mellem 40 og 50 tilfældigt udvalgte 
træer i hver prøveflade blev bedømt på 
en ni-delt skala, hvor 1 er et døende 
træ, og 9 er et fuldstændig sundt udse
ende træ (Saxe & Larsen, 1992). 
Ud fra sundhedsbedømmelserne af til
fældigt udvalgte træer i prøvefladen 
blev middelværdien ("midsund") be
regnet som repræsentant for prøvefla
dens gennemsnitlige sundhed. 

Udvælgelse af prøvetræer og høst af 
nåleprøver 
Fra hver prøveflade blev der parvis ud
valgt et antal prøvetræer af såvel meget 

Tabel l. Prøvefladernes beliggenhed, alder, gødskningsbehandlinger, middelsundhed samt 
forkomsten af rødfarvning. 

PNR DISTRIKT AFD/LlT ALDER GØDSK . MIDSUI\ID RØDFARVNING 

1 Nedergaard Nedergaard, 65a 61 ja' 5.82 Ja, tendens 

2 Nedergaard Nedergaard, 51 b 52 ja' 7 .78 Ja, tendens 

3 Nedergaard Nedergaard, 22d 65 nej 7.14 Ja, begynd. 

4 Nedergaard Nedergaard, 1 e 56 ja' 6.88 Ja 

5 Nedergaard Nedergaard, 47 c 52 ja' 7.80 Ja, begynd . 

6 Nedergaard Nedergaard, 29 b 48 nej 7.62 Ja, begynd. 

7 Feldborg Ndr.Feldb ., 140 a 42 nej 6.23 Ja 

8 Feldborg Ndr. Feldb ., 140 a 42 ja 2 6.45 Ja, begynd 

9 Ulborg Hoverdal, 604 a 37 ja J 6.50 Ja 

10 Ulborg Hoverdal, 604 a 37 nej 7.40 Ja, begynd. 

11 Ulborg Stråsø, 112 b 24 nej 6.68 Ja 

12 Ulborg Stråsø, 112 b 24 ja 3 6.70 Ja 

13 Feldborg Kompedal, 249 a 29 ja 2 8.42 Nej 

14 Feldborg Kompedal, 249 a 29 nej 7.98 Ja, tendens 

, 23-3-7 (NPK) dosis og tidspunkt ikke kendt (bevoksningsgødskning) 

2 240 kg N, 32 kg P og 72 kg K, gødsket i 1977 og i 1985. 

J 240 kg N, 68 kg P og 226 kg K, gødsket i 1977 og i 1985. 
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usunde træer og sunde træer. Der blev 
udtaget. nåleprøver af de yngste år
gange, som blev analyseret for en 
række næringsstoffer. 

Prøvetræerne blev udvalgt parvis (4-8 par 
pr. prøveflade) efter flg. kriterier: Parret 
skulle bestå af et meget usundt ("u") og et 
sundt ("s") træ, træerne skulle være domi
nerende eller ko-dominerende og have no
genlunde samme diameter. Desuden skulle 
de stå så tæt på hinanden som muligt, såle
des at de måtte antages at have et stort fæl
les rodrum. 
De udvalgte træer blev fældet, hvorefter 
træets sundhed og social k lasse blev be
dømt. Nålene fra anden grenkrans, hen
holdsvis første og anden nåleårgang (1991-
og 1990-nåle) blev afklippet. Nåle tilhø
rende samme prøveflade, nåleårgang og 
sundhedsstatus blev blandet, således at der 
fra hver prøve flade fremkom fire nåle
prøver: "s90", "s91", "u90", og "u91". Der 
indsamledes i alt 14x4 = 56 nåleprøver. 
Nåleprøverne blev tørret ved 105 grader C. 
Indholdet af nitrogen i nålene blev bestemt 
på såkaldt Leco-analyser, og indholdet af 
fosfor, bor, calcium, jern, kalium, kobber, 
magnesium, mangan, natrium og zink blev 
bestemt efter tørforaskning (550 gr. C) og 
opløsning i saltsyre ved ICP-AES (Induc
tive coupled plasma atomic emission spec
troscopy). 

Jordprøver 
På hver prøveflade blev indsamlet otte 
jordprøver med jordbor fra O, A, B og 
C horisonterne, således, at der så vidt 
muligt blev indsamlet jord fra det fæl
les rodrum imellem de parvise prøve
træer. Jorden blev analyseret for reak
tionstal og en række næringsstoffer. 

Jordprøverne blev analyseret for reaktions
tal (Rt = pH i CaCl2 + 0.5), fosforsyretal 
(Ft = 30mg P/ kg jord ekstraheret med 0.1 M 
H 2S04), kaliumtal (Kt= 10 mg ombytteligt 
K/ kg) og magnesiumtal (Mgt= 10 mg ombyt
teligt Mg/kg) (Landbrugsministeriet, 1988). 
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Tilvækstforløb 
På hvert af de fældede træer blev der 
skåret en skive af i 1,3 meters højde. 
Bredden af de sidste 20 årringe blev be
stemt på hvert træ som et gennemsnit 
af 3-4 målinger (radier). 

Statistiske beregninger 
Forskelle imellem indholdet af nærings
stoffer i henholdsvis sunde og usunde 
træer, samt imellem 1990- og 1991-nåle er 
analyseret statistisk med en 3-faktor model 
med systematiske virkninger og med vek
selvirkning imellem sundhedsstatus og nå
leårgang. 
Det kan diskuteres, om virkningen af prø
vefladen burde indgå som stokastisk varia
bel. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt 
med frihedsgrader til udførelse af de i dette 
tilfælde relevante tests. Derfor er det valgt 
at lade alle virkninger indgå som systemati
ske. Da de valgte prøve flader ikke skal re
præsentere nogen større population, er tes
ten principiel korrekt. 
Sammenhænge imellem prøve fladernes 
gennemsnitlige sundhed og de undersøgte 
træers indhold af næringsstoffer i nålene 
samt de undersøgte jordbundsegenskaber 
er undersøgt ved korrelationsanalyser. 

Resultater og diskussion 

Karakteristik af prøvefladerne 
Tabel 1 angiver den gennemsnitlige 
sundhed og en vurdering af rødfarv
ning på samtlige prøveflader. Middel
sundheden, der er et udtryk for nåle
tab, varierede fra 5.8 til 8.4 med et gen
nemsnit på 7.1. 
Bortset fra den sundeste prøveflade, 
hvor der ikke kunne konstateres rød
farvning, var alle prøvefladerne karak
teriseret ved at være let til middel
stærkt skadede. Den kraftigste svæk
kelse blev fundet på Ulborg distrikt, 
mens prøvefladerne på Kompedal 
plantage var sundest. 



Betragtes de fire gødsknings forsøg på 
Feldborg og Ulborg (prøveflade nr. 
7-14) var der ingen forskel i sundheden 
mellem de gødskede (7.0) og de ugød
skede parceller (7.1). Dette billede 
ændrer sig ikke ved at inddrage det 
gødningsmæssigt mere heterogene 
materiale fra Nedergaard skov (gød
skede = 7.1, ugødskede = 7.2). 

Nåleanalyser 
Resultaterne af nåleanalyserne frem
går af appendix 1. Koncentrationen af 
en række næringsstoffer (fosfor, bor, 
calcium, magnesium, mangan og na
trium) var signifikant højere hos de 
usunde træer end hos de sunde, og in
gen næringsstoffer forekom i signifi
kant lavere koncentration i de usunde 
træers nåle (tabel 2). 
Desuden var ingen næringsstoffer 
nærdet kritiske niveau samtidig med, 
at disse forekom i lavere koncentratio
ner hos de usunde end hos de sunde 
træer. 

Der var nærmest tale om at den dårlige 
sundhed var knyttet til forhøjede 
mængder af forskellige næringsstoffer 
i nålene, snarere end til mangel på næ
ringsstoffer. Dette synes særligt at 
være tilfældet for nitrogen, magne
sium, bor, fosfor, calcium og kalium. 
1991-nålene var signifikant rigere på 
nitrogen, fosfor, kalium, kobber og 
zink end 1990-nålene. Derimod var 
koncentrationen af calcium, jern og 
mangan højere 1990- end 
1991-nålene (tabel 2). 
Korrelationsanalysen mellem nålenes 
indhold af næringsstoffer og prøve fla
dernes gennemsnitlige sundhed viste, 
at stigende nitrogen-indhold i nålene 
var korreleret med faldende sundhed 
(tabel 3, fig l) . Endvidere var der en 
negativ sammenhæng mellem bor-ind
holdet i usunde 1991 nåle og sundhe
den, men ellers var der ingen sammen
hænge. 
Bedømmelsen a f den bevoksningsvise 

Tabe/2. Næ ringsstofindhold i 1991 og 1990 nåle hos henholdsvis sunde og usunde træer. *, ** 
og *** betyder at forskellen er signifikant på henholdsvis 5070 , 1070 og 0,1 070 niveau. 

1991 1990 for"skel 

sunde usunde sunde usunde s91-s90 u91-u91 

N % 1.55 1.69 * * 1.39 1.32 

P 0.18 0 .20* 0 .14 0 .15* 

K 0.73 0 .77 0.55 0.53 

Ca 0.26 0.33* 0 .36 0.44* 

Mg 0.16 0.16 0.14 0.18* * 

Na 0.037 0.050*** 0 .047 0 .050 

Mn 0.086 0.099 0 .098 0.14 

Cu ppm 3 .1 3.0 2.0 2 .0 

B 24 31 30 29 

Zn 28 26 20 23 

Fe 55 63 64 65 
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Tabel 3. Sammenhæng (udtrykt ved korrelations koefficient) mellem sundhedsstatus på be-
voksningsniveau og nålenes næringsstofkoncentration. 

1991 1990 

sunde usunde sunde usunde 
N -0 .60* -0.75** -0 .82*** -0.29 
p -0.05 -0 .08 0.12 0.06 

K -0 .10 -0.30 -0 .07 -0.30 

Ca 0.07 -0.03 -0.10 0 .34 

Mg 0.07 -0.01 -0.51 -0.41 

Na 0.03 -0.06 0 .04 -0.06 

Mn 0.15 0 .16 0.07 0 .04 

Cu 0.27 0 .29 0.28 -0.24 

B -0.22 -0.74** -0.04 -0.50 

Zn 0 .14 0.16 0 .02 -0 .15 

Fe 0.31 -0 .22 0.32 0.13 

sundhedsindex 

8.50 • • 
1990 1991 

8 .00 • • r=-0.60, p=0.02 • r=-0.82, p=O.OOO.3 • • 7.50 • 
• 

7.00 
• 
• 

6.50 • • 
• 

6.00 

• 
5.50 +--...,.---...,.---r---,----r---r-----, 

1.10 1.20 1..30 1.40 1. O 1.60 1.70 1.80 
~ N 

• 
• 

• 
• 

• 
• • 

• 

• 
1.10 1.20 1 jo 1.40 1.50 1.60 1 .70 1.80 

~ N 
Figur J. Middelsundheden som funktion af nitrogenindholdet i sunde træers nåle. Sundheden 
udtrykkes på en skala fra I til 9, hvor l er et døende træ og 9 er helt sundt. 

sundhed giver umiddelbart ingen an
tydning om, at en forbedring af den al
mene ernæringstilstand gennem 
gødskning har haft en positiv effekt på 
sundhedstilstanden. 
Dette understreges af nåleanalyserne, 
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idet der ikke synes at være nogen akut 
mangel på næringsstoffer. Desuden 
var der en tendens til, at yngste nåle 
hos de skadede træer lå højere i næ
ringsstofniveau end de hos uskadede. 
Dette kan dog forklares ved en translo-



kation (overflytning), idet nærings
stofferne i de ældre nåle hos usunde 
træer - på grund af udpræget nåletab -
allokeres og opkoncentreres i de tilba
geblivende nåle (Saxe & Larsen, 1992). 
Det eneste næringsstof, der nærmede 
sig en minimumgrænse var kobber 
(under 3 ppm). Det signifikant højere 
calcium-indhold i de usunde træer er i 
denne sammenhæng interessant, idet 
calcium normalt ikke reallokeres, men 
opkoncentreres i nålene som følge af 
transpirationsstrømmen. Dette kunne 
tyde på, at de usunde træer har transpi
reret (fordampet vand) mere end de 
sunde. 
Korrelation mellem yngste nåles nitro
gen-indhold og prøvefladens sundhed
stilstand indicerer umiddelbart, at ni
trogen kunne have haft en negativ ef
fekt på sundheden. Dette underbygger 
hypotesen om nitrogen-depositionens 
negative betydning for fattige nåletræø
kosystemers stabilitet (Nihlgård, 1985; 
Raulund-Rasmussen & Larsen, 1990). 
En sådan konklusion holder dog 
næppe, idet nitrogen-koncentrationen 
i nålene generelt var forholdsvis lille. 
Desuden kan den relativt høje nitro
gen-koncentration i de usunde bevoks
ninger være et resultat af svækkel
serne, som ovenfor diskuteret, og såle
des ikke deres årsag. 

Det relativt høje kalium-niveau tyder 
ikke på nogen latent kalium-mangel, 
hvilket heller ikke blev fundet af Holst
Nielsen & luel (1993) i samme periode 
og på sammenlignelige lokaliteter. 
Dette er imidlertid i kontrast til under
søgelser af Saxe & Larsen (1992) og 
Lundberg & Ravnsbæk (1992). 
De relativt høje indhold i denne under
søgelse kan muligvis forklares ved at 
nåleprøverne her er taget i toppen af 
træerne (2. grenkrans) i modsætning 
til tidligere undersøgelser (7. gren
krans). Det skyldes at kalium, som er 
et meget mobilt næringsstof, translo
keres til de yngste nåleårgange (indefra 
og udad, nedefra og opad). 
Kaliumstatus kan således være over
vurderet i dette materiale. Der er dog 
intet i undersøgelserne der antyder, at 
kalium direkte skulle have spillet en af
gørende rolle for sundhedstilstanden. 

Jordbundsanalyser 
Resultaterne af jordbundsanalyserne 
fremgår af appendix 2. Der var ingen 
sammenhæng mellem jordens indhold 
af fosfor, kalium og magnesium og 
træernes sundhedstilstand. Derimod 
kunne der konstateres en signifikant 
positiv sammenhæng mellem sund
hedstilstanden og pH i A-horisonten 

Tabel 4. Sammenhæng (udtrykt ved korrelationskoefficient) mellem sundhedsstatus på be
voksningsniveau og jordbundsegenskaber (Rt = reaktionstal, Ft = fosforsyretal, Kt = kali
umtal og Mgt = magnesiumtal) . 

horisont pH Ft Kt Mgt 

O 0.10 0.35 0.41 -0.40 
A 0.67" " -0.12 -0 . 19 -0.42 

B 0 .51 (") -0.14 -0 .17 -0.34 

C 0.15 -0.26 -0.05 0 .09 
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og en næsten signifikant (p = 0.060) 
sammenhæng mellem pH i B-horison
ten og sundheden (tabel 4). 
Denne pH sammenhæng er ikke over
raskende, men bør dog ikke tillægges 
større betydning, da der ingen sammen
hæng fandtes mellem pH i O og C hori
sonterne og sundheden. Det er vel heller 
ikke overraskende, at der ikke fandtes 
nogen sammenhæng mellem sundhe
den og jordens indhold af fosfor, ka
lium og magnesium, når der ikke fand
tes en tilsvarende sammenhæng mellem 
træernes sundhed og nålenes indhold af 
de pågældende elementer. 

Ti Ivæ kstanalyser 
I figur 2 er den årlige tilvækst for samt
lige 70 par (sund-usund) gengivet. Det 
fremgår heraf, at tilvækst forløbet har 
været faldende, men parallelt for 

sunde og usunde træer, fra 1972 til 
1976. 
Fra 1977 til 1981 var tilvæksten sti
gende, og samtidig var tilvæksten hø
jere for de sunde end for de usunde 
træer (dette var især tilfældet for 
1977). I årene 1982 og 1983 var der et 
fald i tilvæksten for både sunde og 
usunde træer. 
Fra 1984 skete der en tiltagende uddif
ferentiering af tilvækst forløbet af 
sunde og usunde træer; mens tilvæk
sten for de sunde træer var stigende til 
og med 1988, var den konstant for de 
usunde træers vedkommende. 
I 1989 skete der et markant fald i til
væksten for både sunde og usunde 
træer. Dette fald fortsatte hos de 
usunde træer i 1990 og 91, mens tilvæk
sten blev stabiliseret for de sunde træ
ers vedkommende. 

ÅRRINGSBREDDE (Jrr1~) 
3 . 5~--------------------------------------------------~ 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

o . o~--------------------------------------------------~ 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

_ " 0 træer der var sunde i 1991 -- træer der var usunde i 1991 

Figur 2. Årringsbreddeforløbet (1972-91) for træer der var sunde i 1991 sammenlignet med år
ringsbredde for træer der i 1991 tydeligt var svækkede (usunde). Kurverne repræsenterer 70 
træer hver især. 
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Figur 3 gengiver den procentvise afvi
gelse i tilvæksten hos de usunde træer 
(sunde = 100). Resultaterne af en t-test 
af de 70 par sund/ usund er gengivet ud 
for det enkel te år. 
Det fremgår heraf, at der ingen signifi
kante forskelle var mellem sunde og 
usunde træer i årene 1972-76. Fra 
1977 -79 lå de usunde træers tilvækst 
signifikant lavere (ca. 15070) end de 
sundes. I årene 1980-83 var der igen in
gen signifikante forskelle, mens de 
usunde træer fra 1984 og frem til 1991 
lå signifikant lavere end de sunde (fal
dende fra 30070 - 70070) . 
I figur 4 er differencen (usund-sund) i 
årringsbredden gengivet for de ugød
skede prøveflader (27 par) og de gød
skede prøveflader (43 par). Det frem
går heraf, at de gødskede prøveflader 

var karakteriseret af en tiltagende ud
differentiering mellem sunde og 
usunde træer. 
Resultaterne fra årringsanalyserne 
giver et forbavsende klart billede. De 
træer, der ved opgørelsen i 1991 blev 
betegnet som usunde i forhold til deres 
sunde modpart viste allerede i 1977-79 
og igen fra 1984 en signi fikant lavere 
tilvækst. Denne kendsgerning kan tol
kes som en reaktion på tørkeårene 
1975-76 og 1982-83. 
Udtørringens betydning som svækkel
sesfaktor understreges af reaktions
mønstret efter tørken i 1989. Efter 
denne går de usunde træer tilvækst
mæssigt helt i stå, mens de sunde retter 
sig noget i 1990-91. De her fundne re
sultater underbygger således den af 
Yde-Andersen (1991) fundne nedsatte 

USUNDE TRÆERS ÅRRINGSBREDDE I % AF SUNDE 
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Figur 3. Usunde træers årringsbredde i 070 af sunde træers årringsbredde i perioden 1972 til 
1991. Resultaterne af den parvise t-test fremgår nederst på figuren (*, ** og *** angiver, at for
skellen mellem årringsbredden af sunde og usunde træer i det pågældende år er signifikant på 
5%, l % og 0.1 % niveau). 
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ÅRRINGSBREDDE: DIFFERENCE USUND-SUND (mm) 
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_ .. - ugødskede prøv eflader -- gødskede prøveflader 

Figur 4. Differencen mellem usunde og sunde træers årringsbredde i perioden 1972-91 for hen
holdsvis ugødskede og gødskede prøve flader. 

diametertilvækst hos rød farvede træer 
i årene før udvikling af symptomerne. 
Tilsvarende resultater for tilvækstfor
løbet i skadet rødgran (topdying) er 
fundet i England (Lees, 1991). 
Det relative tilvæksttab hos de usun
de træer efter tørkeperioderne 1975-
76 og 1982-83 samt i 1989 var størst 
for de gødskede prøvefladers vedkom
mende. Årsagen kan være en større ud
differentiering i tørkefølsomheden 
mellem enkelttræer som følge af 
gødskning. 
Dette kan sammenholdes med at den 
gennemsnitlige sundhedstilstand i de 
gødskede prøveflader ikke var bedre 
end i de ugødskede. 
Resultatet skal ses i forhold til at seks 
af de otte gødskede prøveflader var 
gødsket med en nitrogen-rig gødsk
ningstype (23-3-7). 
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Konklusion 

Med nærværende undersøgelser er år
sagerne til og forklaringen på fænome
net "røde rødgraner" ikke endeligt af
klaret. Der tegner sig dog et tydeligere 
billede af et årsagskompleks, der både 
indeholder økofysiologiske og system
økologiske aspekter. Yderligere er der 
givetvis tale om både prædisponerende 
og direkte udløsende faktorer. 
Symptomerne, der "udbrød" i 
1989-91, kan med en relativ stor sikker
hed føres tilbage til udtørringssvæk
keiser forårsaget af tørken i 1975-76 og 
igen i 1982-83. De således fysiologisk 
svækkede træer har reageret med syn
lige svækkelser og død som en direkte 
reaktion på klimaekstremerne i 
1988-91 (tørken i 1989, samt de eks
tremt milde vintre 1988-89 og 
1989-90). 



Som yderligere udløsende faktor for 
skaderne kan næringsstofforhold på 
fattige jorde og nitrogendeposition 
(især luftforurening) sandsynliggøres, 
men ikke bevises. 

Efterskrift 

De foreliggende undersøgelser blev finansi
eret af Aage Y. Jensens Fonde, der ligeledes 
har stillet forsøgsmateriale i Nedergaard 
skov til rådighed. 
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Appendix l. Indhold af næringsstoffer i nålene. 

pnr Ar status N Ca Mg Na Mn CU Zn Fe 

90 s 

91 

90 s 

91 

90 s 

91 

90 s 

91 

90 s 

91 

90 s 

91 

90 s 

91 

------ % ppm ---

1.5 0 .09 035 029 O 14 0.02 1600 1.3 9 .9 43 31 

12 0.12 0 .42 035 0.16 0.03 2300 20 150 75 33 

1.7 017 0500.17 0.12 002 11002.6 19.047 24 

2 .0 0.20 0.71 023 0 . 12 0 .04 1300 1.9 16 .0 65 37 

13 013 045 038 011 0.03 820 1.7 

820 1.8 

620 2.8 
760 2 .9 

1.3 0 . 13 044 0.39 0.11 004 

1.4 0.18 0.59 0.25 0 . 12 0 .03 
1.7 0.17 0.61 0 .3 1 0 . 13 0.03 

1.5 

1 .7 

1.8 

20 

14 

1.2 

1.6 
1.9 

1.3 

1.3 
1.4 

1.6 

1.4 

1.3 

1.6 
1.6 

1.5 

1.6 

1.7 

2.1 

0.09 0 .25 0.31 

0 . 11 0.34 036 

015 049 0.21 

0.15 0 .57 0.29 

012 042 022 

0 .10 0 .28 040 

0 .18 0.56 0.21 

0.20 0.72 024 

0 . 12 0.48 066 

0.160.60043 

0.16 0 .7 1 0.57 

0.20 1.20 0 .60 

0.10 0.46 048 

0 .110.42 0 .5 1 

015 0.70 0 .37 

0.15 0 .66 040 

0 .14 0 .63 0 .25 

0.19 0.76 0.37 

0.19 0.88 0 . 18 

0 . 19 0.90 0 .21 

0 .09 0.03 3400 1. 1 

010 0.02 3800 2 .9 

0.11 0 .02 2700 3.7 

0 . 10 0 .03 3100 3.2 

013 0.03 12001.5 

0.22 0.02 2600 2 .1 

0.13 0 .02 1300 3.3 

0 .15 0.03 1400 3.0 

0.14 0.03 970 2 .3 

0.13 0.03 1400 0 .9 

O 18 0.03 850 2.9 

0 .15 0.05 1100 3 .4 

0 . 11 0.06 2900 1.9 

0.11 006 4900 1.2 

0.15 0.05 2800 3.5 

0 . 14 007 3200 2.9 

0.16 0.05 150 1.9 

0 .23 0.04 330 1.7 

0.15 0 .04 160 2 .5 

0,14 0 .03 180 2.4 

18 .0 58 22 
19 ,0 57 24 

260 51 20 
26.0 52 34 

12 ,0 57 

120 66 

210 62 

16 .0 64 

10 ,0 58 

210 52 

18.0 57 

20.0 70 

32 .0 51 

300 65 
46.0 54 

400 69 

19 .0 65 
19,0 75 

33.0 61 

27.0 64 

130 72 

11.0 61 

19.0 61 

15.0 47 

26 

30 

29 

31 

31 

30 
25 

36 

31 

23 

28 

28 

30 

23 
19 

22 

34 

35 
26 

32 

pnr Ar status N Ca Mg Na 

90 s 

91 

90 s 

91 

10 90 s 

91 

11 90 s 

91 

12 90 s 

91 

13 90 s 

91 

14 90 s 

91 

% 

1.6 0 , 13 0.64 0 .24 0.14 0.05 

1.7 018 0 .89 0.24 0 . 12 0.05 

18 0.19 088 0.24 018 0 .04 

1.9 018 0.91 0 .26 0 , 15 004 

1.4 0 , 14 056 0.43 0.19 0.04 

1.2 0 . 13 044 0.69 039 0 .08 

1.6 0.18 080 0,27 0 . 18 0 ,03 

1.8 0.20 0.88 0 .33 0 .22 006 

1.3 

1.2 

1.5 

1.5 

14 

1.3 
1.4 

1,6 

1.4 

1.2 
1.4 

1.5 

1.2 

1.2 

1.4 

1.3 

1,3 

1.1 
1.4 

1.2 

0 , 14 

014 

0 . 19 

0.21 

0 . 16 

0 .20 

0.22 

0 .26 

0 ,20 

015 
0,21 

0.22 

0 . 16 
0,18 

0.21 

0.22 

0 . 15 

018 

019 

0 .21 

0 .71 0.32 

0.69 053 

0.92 0 .26 

0 .97 040 

0.72 0 .57 

0 .74 0.94 

0.89 OAO 

0.95 061 

084 065 

0.54 0 .61 

0.86 0.33 

0.73 0.44 

0 .6 1 014 

0.49 O 16 

0,72 013 

0.60 0 . 15 

0.52 0 . 13 

0.330.19 

0.73 0 . 11 

0.38 0 . 14 

0 . 18 

0.22 

020 

0 .23 

0.19 

0 .20 

0 .20 
0 ,19 

019 
0.19 

016 

0 .20 

0 . 11 

0.14 

0.17 

0 .17 

0,12. 

0 .16 

0.15 

0 . 15 

006 

0.07 
0 ,05 

009 

0.09 

0.09 

0 ,08 

0.09 

0.07 

0 .07 

0.04 

0 .07 

0.06 

0.05 

0 .04 

004 

0 .04 

0.05 
0 ,03 

0.03 

Mn CU Zn Fe 

----- ppm ---

130 1.6 90 60 30 

140 2.2 98 54 28 

190 1.9 170 45 23 
150 2.3 14 .0 55 31 

570 2 ,3 

820 23 
410 30 

410 3.3 

240 1.8 

280 2,5 

230 3.2 
250 3.9 

430 2,9 

540 2.1 

360 3.5 

520 4,0 

410 3.0 

590 1.9 

240 40 

360 3.2 

310 2.7 

330 22 

420 3.3 

500 2.8 

600 2.5 
710 1.7 

600 2,9 

620 2.7 

30 .0 56 34 
36 .0 61 32 

33 51 20 

23 68 38 

19 

28 
31 

39 

31 

53 

43 

50 

49 
37 

46 

35 

14 

12 

21 

19 

18 

12 

24 

18 

66 

68 

55 

68 

74 

81 

57 

74 

80 

55 

58 

75 

81 

71 

64 

54 

71 

67 

49 

53 

37 

39 

32 

35 

31 

31 

34 

32 

19 
24 

22 

34 

34 
24 

21 

16 

29 

30 
19 

23 



Appendix 2. Jordbundsanalyser. 

pnr Rt Ft Kt Mgt 

O A B C O A B C O A B C O A B C 

1 3.6 3.7 4 .6 51 0 .3 0 .5 4.9 2.8 4.2 1.3 1.1 0.7 -3.7 0.9 0 .6 0.4 

2 3.7 3 .8 4.6 5.1 1.0 0.5 2.0 1.0 6.8 1.5 1.2 0.9 3 .1 0.6 0.5 0 .4 

3 3.4 3.5 4.2 4.4 0 .2 0 .5 0.5 0.5 3 .2 2.6 .9 5.7 3.4 2.4 1.2 2.1 

4 3.3 3.6 4.4 4.7 0 .2 0.5 1.3 1.6 3.4 1.8 .2 1.2 3.7 1.0 0 .5 0.4 

5 3.6 3.7 4 .6 5.0 0.2 0.5 5.0 0 .8 4 .0 1.5 1.1 1.2 3 .2 0.8 0.7 0 .8 

6 3.4 3.8 4.6 4 .8 0 .2 0 .5 0.5 0.5 3 .8 2.3 1.5 1.4 3.3 1.2 0.6 0 .4 

7 3.2 3.3 4.1 5.0 0.2 0 .5 0 .6 0.8 2.2 3.0 1.8 0.8 2.6 1.8 0.9 0.4 

8 3.3 3.4 4 .1 5.0 0 .1 0.5 0 .9 0.7 2 .9 3.2 2.4 0.6 6.5 2.4 1.4 0 .3 

9 3.3 3 .6 4.3 5.0 0 .1 1.0 0.9 0.5 4.8 2.5 2.2 0.9 5.3 1.6 0 .7 0.5 

10 3.3 3.7 4 .4 5.1 0.2 0 .5 0 .5 0 .5 4.5 2.9 2 .0 1.0 3.7 1.4 0.8 0 .3 
11 3.8 3 .8 4 .2 5.0 0.3 0.5 0.5 0 .5 5.7 2.6 1.4 0.6 5.6 1.8 1.0 0 .3 

12 3.7 3.9 4.4 5.1 0.2 1.6 0.5 0 .5 3.7 2.7 1.3 0 .7 5.2 1.8 0.6 0.3 

13 3.4 4.2 4.5 5.2 0.3 0 .9 1.0 1.3 5.0 2.5 1.7 0.5 3.5 1.2 0.6 0.4 
14 3.5 4.4 4 .5 5.2 0.3 0.8 0.8 2 .1 4.4 2.0 1.4 0 .6 3 .7 1.0 0 .6 0.4 

Rt: reaktionstallet, defineret som pH i CaCI 2 + 0 .5 

Ft: fosforsyretallet. defineret som 30 mg P ekstraheret med 0 .1 M H2S0 4 

Kt: kaliumtallet. defineret som 10 mg ombytteligt K / kg 

Mgt: magnesiumtallet, defineret som 10 mg ombytteligt Mg /kg . 
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Flere sensationelle forskerpåstande 
- eller misforstå os nu ret 

Af Ph.D. JAN SVEJGAARD JENSEN og professor J. BO LARSEN 

Vores artikel i DST 2/ 93 "Sånings kul
turer af eg" har sat sindene i bevægelse 
både i Danmark og "hinsidan". Ole Pe
dersens og Esben Møller Madsens ind
læg i DST 3/ 93 viser, at der trods krise 
i skovbruget fortsat er vilje og lyst til 
debat. 
Dette er glædeligt, og DST er også et 
udmærket medium i den henseende. 
Det er dog karakteristisk for begge ind
læg, at de ikke betragter vores artikel 
som et forsøg på at sammenfatte og di
skutere hele problemstillingen om
kring såningskulturer - fra proveniens
valg og kåringskriterier over spørgs
mål vedrørende frøforsyning og frø
indsamling til plantetæthed og den se
nere bevoksningspleje. 
Specielt Ole Pedersen fremkommer 
med en række bemærkninger, der sæt
ter spørgsmålstegn ved vores kilder og 
også ved vor troværdighed. Dette 
kræver et svar, og med dette indlæg 
forsøger vi at bringe debatten på ret 
spor igen. 

Er Hauchs bevoksninger tilfreds
stillende? 

Det var ikke hensigten med artiklen 
"Såningskulturer af eg" at diskutere 
kvaliteten af Bregentveds egedyrkning 
og egebevoksninger. Når disse blev 
omtalt særskilt skyldes det især, at 
Hauchs egesåninger med op til 200.000 
agern pr. ha står som et ekstremt yder-
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punkt i kulturintensitet, og derfor er de 
meget interessante. 
Baggrunden for hans teknik er beskre
vet hos Hauch (1890 og 1904). Når vi 
skriver "Man kan i dag se, at flere af 
disse bevoksninger langt fra er kvali
tetsmæssigt tilfredsstillende", så skulle 
der for at undgå enhver misforståelse 
måske have stået "Man kan i dag se, at 
mange af disse bevoksninger anlagt 
med agern af dansk oprindelse, langt 
fra har udviklet sig kvalitetsmæssigt 
optimalt". Dette skal præciseres nær
mere i det følgende. 
Normerne for hvad vi forstår som 
smuk egeskov ændrer sig løbende. Si
den kåringer af bevoksninger begyndte 
i slutningen af 1930'erne er kravene til 
bevoksningernes kvalitet forøget -
især fordi en række bevoksninger af 
hollandsk oprindelse på det tidspunkt 
var blevet så gamle, at de kunne kåres 
til frøproduktion. 
Vi mener, at når der indenfor den in
tensive egedyrkning er omtalt bevoks
ninger af tilfredsstillende eller utilf
redsstillende kvalitet og produktion, så 
har skillelinien for acceptabel kvalitet i 
mange år været placeret et sted imel
lem eg af hollandsk og dansk oprin
delse. Det afspejles bl.a. af, at langt de 
fleste bevoksninger af stilkeg, der er 
fundet egnet til skovbruget i Danmark, 
er af formodet hollandsk oprindelse 
(Kåringsfortegnelse 1991). 
Der er en vis bekymring omkring bru-



gen af hollandske provenienser pga. en 
mulig manglende klimatisk tilpasning 
resulterede i måneringe, frostrevner og 
egedød. Vi ved for lidt om dette, og for
holdet omkring de hollandske eges kli
matilpasning trænger til nærmere be
lysning - især fordi hollandsk eg nær
mest har haft monopolstatus i mange 
år. 
Bekymringen har i alle tilfælde forår
saget, at flere skovdistrikter fornuftigt 
nok har valgt en risikospredning ved at 
benytte flere forskellige provenienser 
frem for udelukkende at benytte hol
landske. Det medfører naturligvis et 
ønske om at få kåret flere bevoksninger 
af dansk oprindelse, og dette er også 
sket i de senere år. 
Der lægges i de nævnte debatindlæg 
vægt på, at dansk eg formodentlig er 
bedre klimatisk tilpasset. Dette inde
bærer efter vores mening samtidig en 
accept af væsentligt mindre økonomi
ske mellem udbytter samt lidt dårligere 
slutudbytte. Med vor begrænsede vi
den synes anvendelsen af dansk mate
riale af hollandsk oprindelse det for 
øjeblikket bedste bud på optimering af 
kvalitet og klimatilpassethed, jf. Møl
ler Madsens indlæg. 
Ole Pedersen mener, at standard-sorti
menterne kunne være en norm for kva
liteten af eg. Sammenligningsgrundla
get er formodentlig hentet fra de skov
økonomiske tabeller, som skal give ud
tryk for "gennemsnittet" af træ fra 
Danmark. 
Udfaldet af standardsortimenterne 
bygger dog på helt andre ekstensive 
egedyrkningsprincipper end dem som 
Wedellsborg, Ravnholt, Bregentved 
m.fl. arbejder med. Disse skovdi
strikter har således betydeligt højere 
ambitioner med deres egedyrkning 
end det som sortimentsudfaldene i 

de skovøkonomiske tabeller afspejler. 
De fleste nu 90-100 år gamle velplejede 
bevoksninger af dansk oprindelse er 
tilsyneladende ganske smukke, men 
som det skal uddybes, har mellemud
bytterne oftest været små. 
Det skal slås fast, at vores definitioner 
af "tilfredsstillende" bevoksningskva
litet er en betragtning af produktion og 
kvalitet i hele omdriftsforløbet. Intet 
skovdistrikt kan stille sig tilfreds med 
blot et godt resultat ved omdriftens 
slutning, dvs. værdien af de 50-55 
træer/ ha der står tilbage ved 130 års al
deren. 
Selvom den største del af værdien fal
der ved omdrift, har de udbytter, som 
falder i udhugningen, en væsentlig 
indflydelse på det økonomiske resul
tat. Mellemstore ege af høj rethed -
som enten har kunnet benyttes som 
kævler, gulvtræ eller bundgarnspæle -
har indtil nu opnået meget gunstige 
priser. 
Vigtigt er det også, at der er nok 
egnede træer at udvælge sine hoved
træer imellem. Er der mange træer af 
god kvalitet, er det lettere at finde 
egnede hovedtræer, f.eks . træer med 
lille tendens til vanrisdannelse. 
A. Oppermann (1932) har foretaget 
målinger af stammerethed i nogle af de 
kulturer, Hauch anlagde. Bevoksnin
gerne er i dag ca. 100 år gamle og gan
ske smukke, men udfaldet af værdi
fulde mellemudbytter i de danske 
(bregentvedske) bevoksninger har væ
ret væsentligt lavere end i det holland
ske materiale (tabel l). 
På Bregentved findes et afkomsforsøg 
hovedsageligt med afkom af de 
Hauch'ske bevoksninger, der egner sig 
til belysning af problemstillingen. 
Det kan fra dette og andre danske prov
eniensforsøg med eg generaliseres, at 
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Figur 1-4. Afkom af bevoksninger af dansk herkomst indeholder betydligt færre rette individer 
end hollandske herkomster. Fra venstre øverst holl a ndsk eg, Bregentved (oprindelig eg). Fra 
venstre nederst La ngesø og Gjorslev. (Proveniensforsøg i eg på Bregentved, ca. 43 år). 



Tabel l. Oversigt over antallet af bundgarnspæle i fire bevoksninger på Bregentved anlagt med 
fire forskellige provenienser (efter Oppermann 1932). 

Proveniens 
Bregentved 

Thureby 

Alder 43 

Højde m 17.2 

Stamtal/ha 479 

Bundgarnspæle/ ha 110 
Bundgarnspæle i 
070 af stamtaJ 23 .0 

afkom af bevoksninger af dansk her
komst - heraf mange smukke kårede 
bevoksninger - indeholder betydeligt 
færre rette individer end sammenlig
nende bevoksninger af hollandsk her
komst (Jensen 1993). 
Ældre danske bevoksninger kan såle
des se kønne ud, men der bør dog udvi
ses forsigtighed ved bedømmelse af 
ældre bevoksningers kvalitet og varia
tion. 
Når træerne i gamle bevoksninger ser 
homogene ud, skyldes det bl.a. at 
mange krogede træer er bortselekteret. 
~en der er også en anden grund -
mange af de bugtede træer har vokset 
sig rette, dvs. rettet stammeformen op 
med alderen. Dette medfører desværre 
betydelige vedteknologiske fejl, f.eks. 
dannelse af reaktionsved og ustabil år
ringsgang. 

Egeskoven på Hauchs tid 

Ved læsning af Ole Pedersens indlæg 
formidles det indtryk, at Bregentveds 
skove har været forstligt drevet siden 
1746. Dette bruges som argument mod 
vores postulat om at "Hauch anvendte 
agern, der hovedsageligt var høstet på 
dårligt formede individer, formodentlig 
især på fritstående træer i mark og skel". 

Bremersvold 
Bregentved 

Holland 
0sterskov 

40 37 35 

18.1 13.2 14.0 

409 834 898 

124 190 435 

30 . 1 22.7 48.6 

Ole Pedersen efterlyser dokumentation 
for disse påstande. Denne vil vi give i det 
følgende ved at belyse den sjællandske 
skovtilstand og egens historie her. Vau
pells "De Danske Skove" fra 1863 giver 
et udmærket billede af skovtilstanden på 
dette tidspunkt. 
~an må forestille sig bevoksninger med 
forholdsvis lavstammede gamle bredk
ronede ege - nogle rigtige "krukker" 
med en forholdsvis stor produktion af 
agern. Disse ege kan have været flere 
hundrede år gamle. Egene har stået på 
stor afstand eller i grupper. 
Før indfredningen i 1805 har en del af 
arealet været overdrevslignende (se Vau
pell s. 234), mens andet har været gærd
selsskov med megen hassel. Indfrednin
gen har i høj grad begunstiget bøgen og 
gjort landskabskarakteren betydeligt 
mere skovagtig. 
Vaupell (s. 158-159) skriver således: 
"Hvad der i almindelighed gjælder om 
alle danske Ege, passer især paa de sæl
landske, nemlig, al de ere saa lavstam
mede, eller, som det hedder, saa korl
skaflede, hvorfor man til Skibsbrug fa r
gjæves søger Stammer, som have beva
ret deres Tykkelse i en slørre Højde .... De 
sællandske Skove, som især udmærke 
sig ved lavstammede Ege, ere Kjederup 
Tyk og de andre Egeskove paa Grevska-
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Figur 5. I følge VampeJl er de sjællandske ege så lavstammede at det er svært at finde træer til skibs
brug. (Eg fra Svenstrup, fra VampelIs bog). 
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bet Bregentved, ligeledes Fællesskoven 
ved Høistrup, Giesegaards Egeskove 
samt Basnæs Egeskove': 
Oppermann (1932), der havde kendt til 
Bregentved i 45 år beskrev tilsvarende 
egene som værende karakteriseret af: 
"bredkronede Former, hvis Hovedakse, 
ofte faa Meter over Jorden, opløser sig i 
mægtige bugtede og vidt udspærrede 
Grene': 
Billedet viser klart at disse gamle 
"skove" var forarmede og med "mo
derne" forstlige øjne må betegnes som 
værende mishandlede. Træerne har væ
ret efterstræbt af bonde, herremand og 
svenskere (Vaupell s. 230). 
De store ege har enkeltvis kunnet give 
3-500 kg pr. træ i et stort oldenår. Dette 
indebærer, at flere gamle danske bevoks
ninger i princippet kan være anlagt med 
olden fra ganske få træer. 
Sådanne bevoksninger kan derfor være 
vidt forskellige med hensyn til stamme
form - nogle kan være særdeles krogede, 
men man vil måske også kunne finde be
voksninger med særligt rette individer. 
Disse forhold understreger betydningen 
af den fænotypiske kåring og efterføl
gende bevoksningsafprøvning. 

Bregentveds agernblandinger 

Ole Pedersen påpeger vores mangelfulde 
dokumentation for den heterogene op
rindelse af Bregentveds (Hauchs) egeså
ninger. Denne kritik kan vi bedst imø
degå ved at citere Hauch (I 914) (en kilde, 
der burde være Ole Pedersen bekendt). 
Han skrev her følgende om sine "agern
blandinger": ''jeg var ganske uforstå
ende over for Proveniensens Betydning, 
foretog ganske naivt Indkøb af Agern 
uden at spørge om Frøets Hjemsted, sto
lende paa, at naar man kun kunne tilvej
ebringe gode Agern i den Forstand, at de 

besat en høj Spireprocent, behøvede 
man ikke at bekymre sig om Frøets Af
stamning. De til Kulturerne anvendte 
Agern er saaledes ikke udsøgte med no
gensom helst Plan; i de aar, hvor man 
kunne erholde Agern af dansk Avl, er 
saadanne benyttede, men i de Aar, hvor 
der ikkeforekom Agern hos os, medens 
man dog gennem Frøhandlere kunne er
hverve Agern fra Udlandet, har man 
tyet til disse, og dette har bevirket, at 
Egebevoksningerne paa Bregentved i 
mange Tilfælde er kommet til at danne 
en broget Blanding af Ege med dansk og 
Ege medfremmed Proveniens, "ein bun
tes Durcheinander, wie Må·usedreck und 
Koriander ': 
Citatet behøver vist ingen nærmere 
kommentar. 
Under andet punkt i Ole Pedersens arti
kel anfægtes postulatet: "Kun de kultu
rer Hauch etablerede som agernblandin
ger - hvor f.eks. hollandske og danske 
agern blev slået sammen - har ført til be
voksninger med acceptabel rethed". 
Naturligvis vil rene hollandske bevoks
ninger med samme såningsintensitet 
implicit kunne forventes at give et bedre 
eller mindst lige så godt resultat som 
blandingerne. Forlader vi dog polemik
kens overdrev, er det interessant, at en
kelte af disse blandingsbevoksninger har 
givet afkom af overraskende kvalitet og 
vækstkraft. Dette er f.eks. tilfældet i et 
af proveniens forsøgene "B. 27" i Grevin
deskoven (Jensen 1993). 
Der er yderligere meget, der taler for, at 
man i mange af blandingskuIturerne har 
tyndet for de "hollandske" individer, 
fordi deres vækst og form generelt er be
dre end de danske. 
Disse forhold leder hen på nogle af E. 
Møller Madsens kreative forslag til 
ændringer i kåringspolitikken, herunder 
kåring af proveniensblandinger og om-
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rådekåringer. Hertil kan vi oplyse, at der 
for tiden foregår et arbejde inden for Kå
ringsudvalgets regi, der sigter mod en 
opblødning af kåringskriterierne, hov
edsageligt baseret på en differentiering 
af kravene i relation til dyrkningsformål. 
Dette skulle bidrage væsentligt til forsy
ningssikkerheden. 
Den restriktive politik Danmark har ført 
på kårings- og kontrolområdet har yder
ligere haft den virkning, at det gennem 
de seneste år har været muligt at kåre en 
lang række bevoksninger i kategorien 
"afprøvet", bl.a. af eg og nobilis. Her lig
ger vi langt foran vores nabolande, der 
arbejder med områdekåringer og prove
niensområder. 
Midt i al kreativiteten må vi dog ikke 
miste effekten af snart 100 års erfaringer 
på proveniensområdet svinget! 

Afslutning 

Velmente spark fra skovbrugets udøvere 
er særdeles vigtige for at (gen)optage di
alogen mellem forskere og praktikere. 
For at være frugtbar, skal den dog hol
des på et sagligt plan. 
Det "sensationelle" er ikke vort budskab 
i sig selv, men snarere, at det er muligt at 
blive misforstået i den grad, det har væ
ret tilfældet her. Når man bliver misfor
stået - som det har været tilfældet i den 
foreliggende debat - har budskabet må
ske ikke været helt klart. Dette har vi 
med herværende indlæg rettet op på, 
samtidig med at vi har bestræbt os på at 
føre debatten tilbage på saglighedens 
smalle sti. 
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