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eBok: Forskning og utvikling

Av: Arne Steffenrem, MariMette Tollefsrud, Harald Kvaalen, Tore Skrøppa og

Tor Myking

Introduksjon

Skogplanteforedling er materialiseringen av mange tiårs nasjonalt og
internasjonalt vitenskapelig arbeid innen trærs biologi og virkesproduksjon. I
praksis kombineres vitenskapelige metoder med operativ erfaring og tilpassing
for å fremskaffe genetisk godt frø for framtidig produksjonsskog. Høy
grunnleggende kunnskap, spesielt om trærs genetikk og fysiologi, er nødvendig
for å få den forventede effekten av investeringer i planteforedling. Videre
utvikling av den kunnskapen vi har i dag vil gi nye muligheter for effektiv og
bærekraftig foredling; en foredling som framtidige generasjoner kan ta til nye
og høyere nivå. Langsiktigheten i foredlingsarbeidet gjør det spesielt viktig å
ha vitenskapelig grunnlag for at alle ”snarveier” og ”rasjonaliseringer” virkelig
er det på lang sikt. De må derfor testes og analyseres før de settes i verk. Det
som på kort sikt ser ut til å være effektivt, kan på lang sikt være en blindvei
som reduserer mulighetene for effektiv bruk av de genetiske ressursene i
mange tiår framover. Det etterstrebes at forskningen skal publiseres nasjonalt
eller internasjonalt. Publisering i anerkjente tidskrifter som bruker en
bedømmelseskomité for å godkjenne forskningen, er med på å kvalitetssikre
både forskningen og foredling.

Somatisk embryogenese av fjelledelgran, Abies lasiocarpa. Foto:
Harald Kvaalen, Skog og landskap
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Planteforedling er et fag i kontinuerlig utvikling. Etter hvert som ny kunnskap
genereres øker mulighetene for genetisk gevinst, samtidig som det praktiske
foredlingsarbeidet kan rasjonaliseres og effektiviseres. Denne eboken gir en
oversikt over foredlingsforskningen før, nå og framover. Eboken vil være
under stadig utvikling og nye kapitler med referanser til viktige
forskningsresultater vil bli lagt til.
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Grunnleggende foredlingsforskning: Genetisk variasjon
Genetisk variasjon er grunnlaget for all planteforedling. Det er den genetiske
variasjonen vi kan utnytte ved å gjøre utvalg av de beste individene og bruke
dem til å produsere frø for fremtidsskogen. Foredlingsforskningen, som har
pågått i Norge i vel 60 år, har gått fra å være studier av proveniensvariasjon og
det å finne egnede provenienser for bruksområdene, til i hovedsak å være
fokusert på genetisk variasjon innen provenienser, bestand og familier. Det er
her det har vist seg at variasjonen er størst, og effekten av utvalg høyest.
Forskningen har hele tiden vært opptatt av de viktigste egenskapene for
klimatilpassing, vekst og kvalitetsproduksjon. Studier av genetisk variasjon for
disse egenskapene betyr forsøksvirksomhet over et bredt spekter av miljøer,
med omfattende feltarbeid og metodeutvikling, fulgt av statistiske analyser og
nasjonal eller internasjonal publisering. Mer om granas innvandringshistorie,
innavl og genetisk variasjon finner du i eboken ”Arv”.
Det har de senere årene vært lagt stor vekt på å studere samspillet mellom
skogskjøtsel og genetisk utvalg for egenskaper som er viktige for sluttproduktet
– virkeskvaliteten. Mer om skogskjøtsel i samspill med planteforedling finner du
i eboken ”Skogskjøtsel”.

Planter fra ulike provenienser kan ha svært forskjellig vekstrytme, men innen
proveniensen er variasjonen også stor. Foto: Skog og landskap
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Forskningen på ”ettereffektene”
Fra studier på begynnelsen av 1980tallet ble man oppmerksom på at klimaet hvor frøet
ble produsert hadde innvirkning på avkommenes vekstrytme. Dette ble først oppdaget i
foryngelsesmaterialer med opphav av frø fra frøplantasjene i Lyngdal og Kaupanger.
Disse frøplantasjene ble på 1960tallet etablert ved at plusstrær sanket i MidtNorge og i
fjellskogen på Østlandet ble podet i frøplantasjer som skulle dekke frøbehovet
henholdsvis i MidtNorge og høyereliggende strøk på Østlandet. Men frøplantasjene
ligger i et langt varmere klimaområde sammenlignet med klimaet der plusstrærne
opprinnelig ble sanket fra, og der frøet skulle brukes. Resultatet viste seg å bli
foryngelsesmaterialer med sørligere vekstrytme enn det en hadde forventet. Dette
utløste en betydelig forskningsinnsats på det som ble kalt ”ettereffekter”.
Forskningen har etter hvert vist at effektene skyldes epigenetikk, og er en granas
mekanismer for å kunne tilpasse seg klimaendringer relativt raskt. Fra å være et
mysterium og problem, har forskningen vist at ettereffektene heller er en av løsningene
på problemet. Dette har spesielt stor betydning i et framtidig scenario med global
oppvarming og forlengelse av vekstsesongen. Forskningen har altså resultert i en dypere
forståelse av hvordan en organisme med svært lang generasjonstid kan klare å tilpasse
seg klimaendringer raskere enn det en før hadde trodd. Forskningen har vært
pionerarbeid, og den pågår fortsatt for å forstå mer om mekanismenes bakgrunn,
funksjon, betydning. Forskningen har vakt stor internasjonal interesse. Mer om
ettereffekter og epigenetikk finner du i eboken om ”Klima”.
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WOVEN – Veddannelsen i varierende miljø
WOVEN er kortnavnet for prosjektet med den engelske tittelen ”Wood formation
under varying environmental conditions”. Prosjektet har som formål å gi en dypere
forståelse av hvilke faktorer som påvirker dannelsen av ved, og hvilke faktorer
som skaper variasjon i virkesegenskapene, hos gran og furu.
Arbeidet i prosjektet omfatter:
analysere effekten av klima på veddannelse, fiberegenskaper og vedkjemi
analysere effekten av genetisk bakgrunn for veddannelsen
studere faktorene som kontrollerer sesongvariasjon i karbonassimileringen
og tilgjengelighet av fotosynteseprodukter gjennom vekstsesongen, og
sammenhengen med tilgjengeligheten av nitrogen
analysere effektene og sammenhengene mellom fuktighetsforhold og
næringsstatus på transport i ved og silvev samt veddannelse
formulere en dynamisk prosessbasert modell som beskriver veddannelse på
basis av hele treets fysiologi
Prosjektet er en del av det internasjonale ERANET programmet
WoodWisdomNet hvor den norske delen er finansiert av Norges forskningsråd.
Prosjektet ledes av Harri Mäkinen (det Finske skogforskningsinstituttet), og
prosjekpartnere er fra Sveriges landbruksuniversitet, Universitetet i Helsinki
(Finland), Universitetet for miljø og biovitenskap (Norge) og Skog og landskap
(Norge).
Linkt til Wovenposter
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I en årring kan det være mange spor etter miljøpåvirkning i den perioden
veden dannes. Bakgrunnsbildet er tatt med mikroskop og viser tverssnittet av
en årringen som ble dannet i 2007. De første trakeidene som blir dannet om
våren kalles vårved. De har relativt tynn cellevegg i forhold til cellens diameter.
Mot slutten av vekstsesongen dannes sommerved med tykkere cellevegger
samtidig som diameteren på cellen er mindre. Innfelt i bildet er det lagt inn
kraftig forstørrelse av to regioner. Den til høyre er viser et område med falsk
sommerved. Den til venstre viser ekte sommerved. Den falske sommerveden
ble antakeligvis dannet under en periode med høye temperaturer og
vedvarende tørkestress. Dermed ble diameteren til cellene redusert i forhold til
normal utvikling. WOVENprosjektet studerer nettopp miljøpåvirkning for
veddannelsen; hva betyr økt lengde på vekstsesongen? Er det samspill mellom
genetikk og miljø? Hvordan påvirker næringsstatus effektene av miljøet? (Foto:
Arne Steffenrem, Skog og landskap).
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WoodRes – resistens mot rotråte og blåvedsopp
WoodRes er kortnavnet for prosjektet ”Breeding Norway spruce for beneficial wood properties and
resistance against root rot and bark beetle associated bluestain fungi attacks”. Hovedmålet med
prosjektet er å beskrive variasjon i granas resistens mot rotråte og granbarkebillens blåvedsopp.
Prosjektet skal også studere eventuelle sammenhenger mellom virkesegenskaper og
resistens/motstand mot patogenenes skadelige effekt på veden. Et viktig mål med prosjektet er
også å legge til rette for at genetiske materialer med høyere resistens og samtidig høy
virkeskvalitet kan bli tilgjengelig for foredling.
Prosjektet som varer fra 2010 og løper ut 2013 ledes av seniorforsker Halvor Solheim ved Skog
og landskap og er finansiert av Norges forskningsråd og Skogfrøverket. Total budsjettramme i
perioden er 8,6 millioner kroner. Forskere innen fagmiljøene genetikk, patologi og entomologi er
involvert i prosjektet.

Bildet viser trær med ulik motstandsdyktighet for blåvedsopp etter inokulering av sopp i stammen.
Foto: Skog og landskap
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Nyfrø prosjektet
Prosjektet ble initiert av Planteskolene i MidtNorge som observerte at
planter fra frø samlet inn i 2006 hadde en sørligere vekstrytme i forhold til
det en er vant til fra eldre frøårganger. Planteskolene etterlyste en mer
inngående studie av dette for å klarlegge praktiske konsekvenser av
forskjellene i vekstrytme både for produksjonsmetoder i planteskolen og
bruk i skogen.
Prosjektet startet med såing av aktuelle frøpartier i forsøk ved
Skjerdingsstad og Alstahaug planteskoler i 2009. Forsøket inneholdt i alt 35
sorter bestående av frø sanket i perioden 1970  2008 for provenienser som
brukes i MidtNorge (Trøndelag og Helgeland). I tillegg ble det sådd frø fra
AØ3 og Kaupanger frøplantasje som referansemateriale. Plantene ble spirt i
juni og fulgt opp med registrering av knoppsetting (vekstavslutning) utover
august og september. Forsøket skal i 2010 fortsatt følges i planteskolene
med nye registreringer av vekstrytme. Etter planen skal materialene plantes
ut i feltforsøk i 2011 for langsiktig oppfølging.
Et tilsvarende prosjekt er startet i 2010 med frøpartier og provenienser for
Østlandet
Bildet viser to ulike sorter/provenienser, hvor den til venstre har avsluttet
veksten og satt knopp. Foto: Gisle Skaret, Fylkesmannen i Nordland
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Foredlingspopulasjonen i gran får stamtavler
Studier viser at selvpollinering og innavl hos gran fører med seg tydelig tegn på
innavlsdepresjon. Innavl og innavlsdepresjoner kan unngås hvis vi er i stand til
å sette sammen ubeslektede trær i foredlingspopulasjonen og frøplantasjene.
For de individene av gran som skal inngå i foredlingspopulasjonen ønsker vi å
kartlegge og kontrollere slektskapet i foredlingspopulasjonen. For å gjøre dette
kjører vi standard genetiske fingerprinting analyser, såkalte mikrosatelitter. Det
er nå mange mikrosatelitter utviklet for gran, og gode analyseverktøy for å
kartlegge slektskap finnes.
Ved å konstruere individuelle DNA profiler, er det også mulig å finne tilbake til
foreldrene til trærne. I stedet for å gjøre mange og dyre avkomforsøk, kan vi
når vi har konstruert stamtavlene, gå ut i aktuelle forsøk eller i plantingene fra
frøplantasjene i skogen og selektere avkom med de egenskapene vi er
interessert. På den måten er det mulig å begrense antallet dyre avkomforsøk.

Figuren viser hvordan en DNA profil fra to grantrær ser ut (A og B) basert på
variasjonen vi finner for tre mikrosatelitter (fargene grønn, svart og blå; den
røde fargen er en størrelsesmarkør). Begge trærne har to varianter, eller to
alleler for hver mikrosatelitt (locus), det vil si at de er heterozygote for alle tre
lociene.
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Identifisering av opprinnelse i fjelledelgran
Fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er et treslag som har gode juletreegenskaper og er godt
tilpasset dyrking i Norge. Juletrebransjen har i dag et stort behov for godt frømateriale.
Proveniensforsøk av fjelledelgran i Norge har vist at det er store forskjeller mellom
populasjoner både i morfologi og i egenskaper som viser tilpasning til klima. Trær i forsøk
produserer nå frø, men det er usikkerhet om hvilke proveniens disse trærne egentlig er. Det er
derfor viktig å identifisere disse proveniensene og slik være sikker på at man bruker riktig
proveniens før man setter i gang en storstilt dyrking av juletrær fra disse frøene. For å
identifisere proveniensen ønsker vi bruke molekylærgenetiske markører. Molekylærgenetiske
markører vil også bli brukt for å kontrollere slektskapet i foredlingspopulasjonene siden
utvalget blir gjort fra planter som kan være nært beslektet.
Hva kan vi forvente oss av genetisk differensiering i fjelledelgran? Den har sin naturlige
utbredelse i de vestre delene av USA og Canada og går helt opp til Alaska. Den vokser i
spredte populasjoner. Hos andre bartrearter fra samme utbredelsesområde har man funnet
geografisk strukturert variasjon i molekylærgenetisk variasjon. Det er derfor grunn til å tro at
vi også hos fjelledelgran skal være i stand til å finne genetiske forskjeller også i nøytrale
genetiske markører. Et at hovedproblemene med fjelledelgran derimot er at det ikke er
utviklet markører spesielt for denne arten. Vi har derfor testet mange markører som har blitt
utviklet for andre nærstående edelgran arter og har funnet noen markører som virker lovende.
Utfordringen blir å finne nok markører som kan skille provenienser med nær geografisk
beliggenhet. Et alternativ er da å selv utvikle markører tilpasset fjelledelgran.

Figuren viser naturlig naturlige utbredelsen av fjelledelgran i USA og Canada (lysegrønt) og
populasjoner (mørkegrønne sirkler) av fjelledelgran som finnes i nyere proveniensforsøk i
Norge.
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Dokumentasjon av foredlingsmaterialer i Midt og
NordNorge
Skogfrøverket og Fylkesmennene i Nord og MidtNorge har i samarbeid
initiert et prosjekt som skal tilrettelegge all nødvendig informasjon om
genetiske forsøk i de respektive landsdelene slik at materialer og
resultater kan brukes på lang sikt i forskning og planteforedlingen for
skogtrær og bidra fremtidig næringsutvikling i regionen.
Prosjektet er finansiert av Norsk genressurssenter, Skogfrøverket og
Fylkesmennene i Nordland og NordTrøndelag. Prosjektet startet i 2009
og skal avsluttes i 2011. Prosjektleder er Arne Steffenrem.
Budsjettrammen for prosjektet var 500.000 kroner for 2009 og 390 000
kroner i 2010.
En presentasjon av prosjektet finner du her!

Bildet viser avkomforsøk med Lutzgran i Hemnes i Nordland
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