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eBok: Skogplanteforedlingen

Av: Øyvind Meland Edvardsen og Arne Steffenrem

I denne eboken beskriver vi mål og metoder for planteforedling med skogstrær
og hvilke muligheter som finnes ved en langsiktig satsing på bruk av foredlet
materiale i skogkulturen.
Foredlingsstrategien
En foredlingsstrategi definerer de geografiske områder (soner) en vil foredle for.
Den definerer utgangsmaterialer for hver sone, hvordan de skal velges ut,
hvordan de skal testes og hvilke egenskaper det skal legges vekt på i
foredlingen. Strategien sier også hvordan bruksmaterialet skal produseres på
kort sikt og hvordan foredlingspopulasjonen skal utvikles og formeres videre i en
langsiktig foredling over flere generasjoner. Den norske foredlingsstrategien er
nærmere beskrevet i Skogfrøverkets "Strategisk plan for skogfrøforsyning,
planteforedling og genbevaring".
En ny strategi for skogplanteforedling vil bli vedtatt i 2010 og vil trekke opp
prioriteringene for de neste 30 årene! Dette dokumentet kan etterhvert leses i
eboken "Strategien".

Konglesanking i Opsahl. Skogfrøverkets daglige leder Øyvind Meland
Edvardsen og tidligere daglige leder og foredlingspioneer Gunnar Haug. Foto:
Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
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Foredlingsmål

Tilpasning til klima er hovedmål for all planteforedling med skogtrær i Norge. For å
få et frømateriale som gir planter med optimal tilpasning til ulike klimaforhold er det
nødvendig å etablere forskjellige foredlingspopulasjoner med ulik vekstrytme og
herdighetsutvikling.
De generelle foredlingsmålene som vi ønsker å ta hensyn til ved utvalg er:
 God klimatilpasning og overlevelse
 God stamme og vedkvalitet
 Høy tilvekst
Det må legges ulik vekt på foredlingsmålene i de enkelte soner. Samtidig skal
genetisk variasjon i foryngelsesmaterialene opprettholdes.
Vi vet at den økonomiske verdien av produksjonsskogen avhenger av både volum
og kvalitet. Derfor ønsker en ofte å gjøre utvalg for flere egenskaper samtidig slik
at det oppnås forbedring både i volum og kvalitet. Tradisjonelt er virkeskvalitet i
skog knyttet sterkt til andelen skurtømmer. Da er det først og fremst skader som
krok, råte, tennar, doble stammer og størrelsen på kvist som gir nedklassing til
mindre verdifulle sortimenter. For industrien er også vedens tetthet, densitet, og
formstabiliteten på skurlasten viktig. Det er derfor mange egenskaper en kan se for
seg bør innlemmes i utvalgsarbeidet.
Egenskapene som en foredler mot bør vektes og gis et økonomisk fundament. Ved
utvalg for mange egenskaper vil imidlertid foredlingen for den enkelte egenskap bli
mindre effektiv.
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Foredlingspopulasjoner

Valg av utgangsmateriale (foredlingspopulasjon) er første trinn i
foredlingen. For hver sone det skal foredles for, velges et
utgangsmateriale som generelt er tilpasset de klimatiske forhold i sonen.
Dette materialet kan være fra et geografisk begrensavgrenset område,
eller det kan også være basert på tester av vekstrytme og herdighet.
Foredlingspopulasjonen bør omfatte flere hundre trær eller familier slik
at en senere har muligheter for å gjøre utvalg for flere egenskaper og
samtidig beholde en tilstrekkelig stor foredlingspopulasjon. Det utvalgte
materialet bevares som podninger i et klonarkiv eller i en frøplantasje
for direkte masseformering. Det kan også bevares som familier plantet i
avkomforsøk eller i en frøplantasje basert på frøplanter.
_________________________________________

Klonarkivet og frøplantasjen på Årøy i Sogn like etter etableringen i
1991. Her er det podet opp over 200 avlstrær valgt ut i noen av de
fineste bestandene med plantet gran på Vestlandet. Utvalgskriterine
var god vekst og kvalitet. Det ble også gjort undersøkelser av
densitet. Frøplantasjen har ennå ikke blomstret og det har sålangt ikke
vært mulig å etablere avkomforsøk med dette materialet. Foto: Skog
og landskap
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Fordelingen av avlstrær i Trøndelag og SørNorge som har avkom i
test, plottet over et Norgeskart
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Fordelingen av avlstrær i Trøndelag og SørNorge som har avkom i test,
plottet over breddegrad og beregnet temperatursum
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Nødvendig genetisk variasjon
Planteforedling forutsetter at det er stor genetisk variasjon og
arvbarhet for de egenskaper som en ønsker å foredle for. For
de fleste treslag er det en betydelig genetisk variasjon mellom
og innen naturlige populasjoner for egenskaper som har
betydning for klimatilpasning, volumproduksjon og kvalitet. Den
store variasjonen som finnes i norsk gran har gjort det mulig for
grana å etablere seg raskt i nye miljøer og er en forutsetning for
videre evolusjonær utvikling. Norsk skogplanteforedling
utnytter den genetiske variasjonen til å fremstille frø som har et
bedre overlevelse, volumproduksjon og kvalitet for den enkelte
lokalitet, men uten å forringe den genetiske variasjonen i
fremtidsskogen. Genetisk variasjon i frømaterialet oppnås ved å
ha store foredlingspopulasjoner og mange kloner eller familier i
frøplantasjene, samtidig som utvalget i foredlingen ikke gjøres
for snevert.
_____________________________________________________

Ulike former av gran. Nr 39 "Siljangrana" ble utvalgt som et
rankt og veksterlig tre med søyleform. Når den ble hogd var
den 45 meter høy. Avkommene har i forsøk hatt en vekst på
litt over gjennomsnittet og en kvalitet i gjennomsnitt med andre
familier. Avlstre nr 39 finnes bl.a. i Kilen og Jordtveitmonen
frøplantasjer. Avlstre nr 1 "Goliat" fra Setskog var 41 meter
høy og står bevart i Sanderud frøplantasje.
Tegning av Tollef Ruden, Skogbrukets planteforedling 1961.
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Foredlingsgevinst

Målet med planteforedlingen er kunne levere frø som gir planter med bedre
genetiske egenskaper enn det en ville fått uten foredling. Denne forbedringen
kalles genetisk gevinst. Den kan måles i volum, økning i bonitet eller kroner og
øre. Mulighetene for genetisk gevinst avhenger i stor grad av tilstedeværelsen
av genetisk variasjon ii populasjonen, og om dette er variasjon vi kan utnyttes
til utvalgi.
Den genetiske variasjonen kan vi utnytte ved å velge de beste individene som
foreldre til neste generasjon. I figuren til høyre er den fenotypiske variasjonen
for f. eks. høydevekst illustrert som en normalfordelt populasjon. Utvalget vi
gjør ligger til høyre i fordelingen. Dette er de beste individene. Bruker vi disse
som foreldre i en frøplantasje forventer vi at dette vil flytte gjennomsnittet i
neste generasjon mot en høyere verdi. Forflyttningen mot høyre kalles
genetisk gevinst (ΔG). Hvor mye dette gjennomsnittet flyttes avhenger av: 1)
hvor mange individer vi velger fra første generasjon (utvalgsintensiteten, i), 2)
arvbarheten og 3) den additive genetiske variasjonskoeffesienten.
Presisjonen i foredlingsarbeidet øker når familier kan testes i avkomforsøk. Vi
har i dag mange familier i test og arbeidet pågår med å velge ut de beste for å
forbedre frøplantasjene ytterligere.
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Tester

For å nå god fremgang i planteforedlingen er det nødvendig med et effektivt
testingsregime som gjør det mulig å estimere avlsverdier for de egenskaper som
det er ønskelig å foredle for. Samtidig må en ha kontroll med at uønskede
egenskaper ikke blir med. Testing er også nødvendig for å definere
bruksområder for frø fra bestand, for sams frø fra frøplantasjer og for frø av
klonblandinger.
For praktisk planteforedling er tre typer tester aktuelle.
Tidligtester er vanligvis kontrollerte fryseforsøk eller registrering av knoppsetting
første eller annen vekstesesong i planteskolen eller i vekstkammer. Tidligtester
gjør det mulig å raskt sammenligne ulike frøpartier, kloner eller familier for
juvenile egenskaper. Tidligtester har imidlertid begrenset verdi i planteforedlinga
da det er liten sammenheng mellom egenskaper observert på små planter og
egenskapene på eldre trær.
I kortsiktige avkomforsøk plantes trærne f.eks på dyrket mark. Her registreres
overlevelse, høydevekst, vekstrytme, og feil eller skader som gir nedsatt
kvalitet.
Langsiktige avkomforsøk plantes på skogsmark i vanlig forband og trærne skal
få lov til å vokse opp til bestand. Det gjøres registreringer av overlevelse,
skader og feil, høyde og diameter. Kvalitetsegenskaper på stammen og i veden
kan måles i forsøket når det har nådd hogstklasse 23.
Tester av kloner etableres på samme måte som avkomforsøk med familier.
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Foredling på kort og lang sikt

Planteforedling med skogtrær er meget langsiktig, i forhold till all annen
foredling, men også utfra de tidsperspektiv en er vant til i skogbruket.
Virksomheten gir gevinster både på kort og lang sikt.
På kort sikt handler det norske utvalgsarbeidet om å bruke informasjon fra
avkomforsøk til å velge ut de beste familiene (avlstrærne) for frøproduksjon i
frøplantasjer. Gevinsten vi kan få fra denne prosessen kommer i tillegg til den
gevinsten vi har ved å bruke frøplantasjefrø i dag. Det vil imidlertid være
forskjell mellom foredlingspopulasjonene for hvor mye vi kan vinne med
familieutvalget. Siden de genetiske parametrene er relativt stabile mellom
populasjonene, er det først og fremst antall testede familier innen hver
populasjon som avgjør mulighetene for gevinst.
På lang sikt vil vi få en kontinuerlig genetisk forbedring av
foredlingspopulasjonen over mange generasjoner. Ved å ha flere populasjoner
som dekker de aktuelle klimasoner, har vi også en beredskap for eventuelle
framtidige klimaendringer. I dag starter arbeidet med å fremskaffe
foredlingsmaterialer for anlegg av 2. generasjons frøplantasjer.

Kunstig pollinering ved krysningsarbeid i Kaupanger frøplantasje. Foto: Gunnar
Haug, Skogfrøverket

FOREDLING - Copyright © 2023 Skogplanteforedling.no

Side 8 av 19

Formeringsmetoder I

Den vanligste måten å masseprodusere foredlet materiale på er
frøproduksjon etter fri bestøvning i frøplantasjer. Frøplantasjene kan
klassifiseres i flere typer avhengig av hvor mye genetisk informasjon en
har om materialet i plantasjen, og om slik informasjon er benyttet til å gjøre
et genetisk utvalg. Den genetiske gevinsten ved å bruke frø fra plantasjen
vil avhenge av om et slikt utvalg er gjort. I den enkleste formen kan
frøplantasjene benyttes til å produsere frø i kontrollerte former uten at en
foretar et genetisk utvalg.
En utestet frøplantasje består vanligvis av podninger av fenotypisk
utvalgte trær fra bestand (1. generasjons frøplantasje). En liten
foredlingsgevinst vil vanligvis være tilstede ved å bruke frø fra en slik
plantasje, både på grunn av utvalget og fordi innavlen i det naturlige
bestandet er borte.
En testet frøplantasje er enten en utestet plantasje som er tynnet basert på
informasjon fra avkomforsøk, eller en som er basert på utvalgte og testede
kloner. Dersom et utvalg av de opprinnelige foreldreklonene inngår, kalles
en slik frøplantasje ofte en 1,5 generasjons frøplantasje.

Innsamling av podekvist fra de beste avkommene etter testede gode
avlstrær som skal podes opp i Sanderud frøplantasje. Foto: Ragnar
Johnskås, Skogfrøverket
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Formeringsmetoder II

En 2. generasjons frøplantasje er basert på frøplanter fra utvalgte familier fra
foredlingspopulasjonen (F1generasjon) og er plantet slik at tynning kan gjøres
utfra genetisk informasjon både fra plantasjen selv og fra parallelle avkomforsøk.
En frøplanteplantasje er anlagt med frøplanter som oftest kommer fra et stort
antall familier. Dersom identiteten til hver plante er kjent , kan plantasjen tynnes
basert på informasjon både fra plantasjen selv og fra avkomforsøk som plantes
parallelt. Det vil ta betydelig lengre tid før en slik plantasje kan produsere frø,
sannsynligvis 1520 år lengre enn for en podet plantasje, men til gjengjed får man
raskere tilgang til et foredlet materiale da avkomtestingen foregår samtidig.
Vegetativ formering kan brukes til å masseprodusere planter fra små frøpartier som
har spesielle egenskaper, f.eks. frø fra marginale områder. En betydelig
foredlingsgevinst kan oppnås ved å formere testede og utvalgte fullsøskenfamilier
etter kontrollerte krysninger.
Når identiteten og antall like kopier av hver enkelt plante ikke er kjent, kalles
metoden bulkformering. Når identiteten til hver plante er kjent og det produseres
flere planter fra morplanta kalles metoden for klonformering. Stiklingsformering er
den teknikken som i dag kan brukes til praktisk vegetativ formering av bl.a. gran.
Et framtidig alternativ til stiklingsformering kan bli somatisk embryogenese.

Bildet viser Sanderud frøplantasje. Frøplantasjen fornyes kontinuerlig etterhvert
som informasjon fra avkomforsøk gir tilgang til bedre testede avlsmaterialer. Foto:
Skogfrøverket
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Lokalisering av frøplantasjer

Et varmt klima er vitkig for å få ofte og rik blomstring i en
frøplantasje. Det har vist seg at klimaet under blomstringen
påvirker vekstrytmen til plantene (ettereffekter). Når
frøplantasjen anlegges i et bedre klima enn i sonen der frøet
skal brukes, kan dette føre til at frøet fra plantasjen gir planter
med seinere vekststart og vekstavslutning og litt bedre
høydevekst.
Erfaring fra forsøk og praktisk bruk av frøplantasjefrø fra
Lyngdal og Kaupanger, viser likevel at en litt seinere vekststart
om våren ofte har vært til fordel for plantene. Skader ved sen
vårfrost blir på den måten redusert. I dag anlegges frøplantasjer
innen sonen hvor frøet skal brukes eller på mer drivende
lokaliteter nettopp for å gi frø med spesielle egenskaper.
Et annet viktig moment ved lokalisering av en frøplantasje er
grad av fremmedpollinering fra omkringliggende skog. Slik
tilførsel vil redusere foredlingsgevinsten ved frø fra plantasjen
og vil være spesielt uheldig når frøplantasjen ligger utenfor
sonen hvor frøet skal brukes. Det er derfor en fordel at en
granfrøplantasje ikke ligger nær inntil granbestand.
Dette er også en fordel med hensyn til insekt skader på
grankongler som kan bli redusert i isolerte frøplantasjer.
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Kaupanger frøplantasje ligger isolert fra annen granskog og i et gunstig klima for
blomstring og frømodning. Frøet produsert her har vist seg å være av både god
fysiologisk og genetisk kvalitet og er populært hos både planteprodusenter og
skogeiere. Foto: Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket
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Økonomiske gevinster ved skogplanteforedling

Det er siden 80tallet gjort registreringer og målinger i mer enn 50
forsøksfelt med familier fra norske granfrøplantasjer. I gjennomsnitt
viser planter fra frøplantasjene alltid 515% bedre høydevekst enn de
sammenlignbare handelsproveniensene, samtidig som det er små
forskjeller i avgang, skader og feil mellom de to gruppene.
Generelt vil planter fra frøplantasjene etablere seg raskere på en
hogstflate og bestandet slutter seg tidligere. For foredlet frømateriale er
variasjonen i viktige egenskaper kjent. Sammen med informasjon om
foryngelses lokalitetene gjør dette det mulig å tilpasse materialene
bedre til lokale miljøforhold. Effekten av et genetisk forbedret frø og
plantemateriale på tilveksten kan sammenlignes med en heving av
boniteten.
Vi må imidlertid unngå at mangel på forståelse mellom planteforedlingen
og skogskjøtselen fører til at sterkt vekstforedlete materialer plantes
med for lave plantetall på høye boniteter. Derfor er det også viktig at
planteforedlingen informerer godt om hvilke egenskaper som er trukket
med i foredlingen, og hva en kan forvente av genetisk gevinst både i
form av vekst og kvalitet.
De beste genetiske materialene må altså kombineres med god
skogskjøtsel. På arealer der skogproduksjon er av sekundær interesse
kan det være like bra å bruke plantematerialer som ikke er foredlet.
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Pen ungskog i avkomforsøk. Ranke finkvistede trær, god overlevelse, vekst og lite
skader. Et resultat alle skogeiere vil være stolte av og som kan oppnås ved å velge
riktig plantemateriale i forhold til foryngelses lokaliteten. For å utnytte den genetiske
gevinsten i et foredlet plantemateriale er det også viktig å sørge for et godt
skogkulturarbeid. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
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Mer om genetisk variasjon på skogtrær  med
utgangspunkt i norsk gran (se også i eboken om
arv)

Genetisk variasjon i skogtrær er for mange et abstrakt begrep. For de
aller fleste er et grantre bare enda et grantre  blant veldig mange
grantrær i skogen. Selv for de fleste skogbrukere er grantrærne en del
av et bestand i skogen. Grantrærne er likevel forskjellige individer som
viser stor genetisk variasjon for en rekke egenskaper, som er viktige for
verdiutvikling av så vel bestand som enkelttrær på en skogeiendom.
Ved målrettet innsats på utvalg og testing av avlstrær og frøformering i
frøplantasjer ønsker skogplanteforedlingen å tilby dagens og fremtidens
skogeiere frø og plantematerialer som kan øke avkastningen på
skogen. Samtidig ønsker vi å ta vare på den store genetiske
variasjonen som er nødvendig for granas evolusjonære utvikling  er
det mulig? På denne siden forklares sentrale begreper i skogtrærnes
genetikk i forhold til skogplanteforedling og frøforsyning.
Proveniensvariasjon og klimatilpasning
Ordet proveniens betyr herkomst. I skogbruket henspiller det på hvor et
frøparti er produsert, enten det er en naturlig populasjon eller et plantet
bestand. Frø sanket i et kulturbestand i SørTrøndelag vil derfor få
proveniensbetegnelsen K (etter inndelingen i sankeområder for skogfrø),
selv om opprinnelsen for bestandet kan være frø fra Østlandet. Et
planteparti får den proveniensbetegnelsen som frøpartiet har. Den
viktigste egenskapen som viser størst genetisk variasjon mellom trær
av ulike provenienser er tilpasning til klima. Alle treslag som hører til
vårt nordlige miljø går gjennom rytmiske endringer i vekst og hvile
gjennom året.
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Denne vekstrytmen er genetisk bestemt og regulert av klimatiske faktorer, i
hovedsak temperatur og daglengde, men modifiseres også av vanntilgang og
lysintensitet (1). I naturlige populasjoner er det en kontinuerlig og systematisk
(klinal) variasjon fra sør til nord og fra lavlandet til fjellstrøk i tidspunkt for
vekstavslutning og vekststart. Eksempler på slike genetiske proveniensforskjeller
kan foreksempel være variasjon i tidspunkt for knoppskyting om våren. Planter
fra nordligere og høyereliggende populasjoner skyter tidligere enn planter fra
sydligere og lavereliggende populasjoner, noe som medfører økt fare for skader
ved seine frostnetter om våren og forsommeren.

Granplante rammet av sein vårfrost under skuddstrekningen. Foto: Tore Skrøppa,
Skogforsk
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Variasjon mellom individer i et bestand (populasjon)
Selv om den gjennomsnittlige genetiske variasjonen i vekstrytme
og herdighetsutvikling mellom naturlige populasjoner er stor, så er
forskjellene i vekstrytme og herdighetsutvikling mellom ulike
individer i naturlige populasjoner enda større.
Forsøk viser at variasjonsbredden i frostherdighet om høsten
mellom avkom fra 10 grantrær fra samme bestand kan være like
stor som mellom provenienser med høydeforskjell på 400 m eller
inntil tre breddegraders forskjell (2,3). Vekstrytmen har betydning
for trærnes tilvekst og muligheter for å utvikle seg uten skader som
følge av frost i vekstperioden.
Vekstrytme og herdighet er såkalte "adaptive" egenskaper. Dette
er egenskaper som karakteriserer trærnes klimatilpasning og som er
direkte påvirket av miljøet gjennom naturlig seleksjon. Likevel
viser de stor genetisk variasjon i alle naturlige populasjoner. Andre
egenskaper som høydevekst, form, veddensitet og toleranse
overfor råte og blåvedsopper har også stor genetisk variasjon.
Tilsammen er dette viktige egenskaper som kan utnyttes i et
foredlingsprogram.

Bildene A, B, C og D (fra venstre) viser avkom fra en
parkrysningsserie i 1982 med avlstrær i Stange frøplantasje.
Bilde A viser et meget pent avkom etter avlstre Nr2684 Grue (mor) og Nr1308 Andebu (far). Bilde B og C viser avkom fra krysninger som har gjennomgående stygg
kvistsetting, tette kvistkranser, lange greiner og spiss greinvinkel. Avkommene fra disse krysningene og foreldrene som har overført de dårlige kvalitets egenskapene
blir ikke med videre i foredlingsprogrammet. Bilde D viser avlstre Nr7871 som har gjennomgående fin kvistsetting, rett stamme, lite skader. Avlstreet er valgt ut blant
de beste avkommene i en av de beste familiene i krysningsserien. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
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Bildene A, B og C (fra venstre) viser
variasjon mellom kloner i Sanderud og
Svenneby frøplantasjer.
Podningen til venstre på bilde A er avlstre Nr5762,
et pent, finkvistet og veksterlig tre. Podningene til
høyre på bilde A er kloner av avlstre Nr5924, like
identiske som eneggede tvillinger og like kvistrike.
Bildet er fra Sanderud frøplantasje.
Podningen på bilde B er avlstre Nr2710 i Svenneby
frøplantasje. I avkomforsøk gir dette treet
veksterlige avkom med rett vekst og lite skader.
Som fristilt podning viser treet sitt vekstpotensiale
som også påvirker greinsettingen. Riktig
plantetetthet i forhold til boniteten betyr svært mye
for trærnes kvalitetsutvikling. Dette demonstrerer at
selv barn av de beste familier må ha god
oppdragelse for å utvikle seg positivt. Podningen på
bilde C er avlstre Nr2626 i Svenneby frøplantasje
er også veksterlig og med en rank stamme.
Podningen har imidlertid en beskjeden greinsetting til
tross for god tilgang til næring og lys. Enkelte
avlstrær har altså arvelige egenskaper i forhold til
kvistsetting som ikke er miljøpåvirket i like stor grad
som hos andre trær. Foto: Ragnar Johnskås,
Skogfrøverket
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Tegninger av ulike grentyper
på gran fra Østlandet.
Kvastgran er en type som
synes å være rent
miljøbetinget (stor alder og
vind). Ellers er de ulike typene i
store trekk arvelig bestemt.
Tollef Ruden, Skogbrukets
planteforedling 1961.

Mekanismer som former genetisk variasjon
Bruce Zobel og John Talbert (4) beskriver fire mekanismer som former genetisk
variasjon i naturlige bestand. Mutasjoner og genspredning er mekanismer som
øker genetisk variasjon, mens naturlig seleksjon og genetisk drift minsker
genetisk variasjon. Menneskelig aktivitet har også formet skogtrærnes genetiske
variasjon i ulik grad over tid.
Mutasjoner
Mutasjoner er den eneste naturlige kilden til ny genetisk variasjon for en art og
skyldes feilkopiering av et gen eller skader i DNA molekylet. Mutasjoner skjer
som regel tilfeldig og gir sjelden en genvariant som er bedre enn det
opprinnelige genet. Ved tilfeldigheter kan en mutert genvariant bli vanligere og
få betydning for treslagets videre evolusjon gjennom naturlig seleksjon.
Genspredning
Genspredning er migrasjon av sjeldne eller nye alleler av et gen fra en
populasjon eller art til en annen. Det skjer i hovedsak gjennom spredning av
pollen eller frø. Særlig pollenspredningen hos vindpollinerte treslag som gran og
furu bidrar sterkt til å motvirke naturlig seleksjon og opprettholde stor genetisk
variasjon i et bestand. Lette frø kan spres langt med vinden og enkelte frøslag
kan transporteres lange veier med dyr.
Innvandringshistorien til våre treslag etter istiden har hatt en sterk påvirkning på
den genetiske variasjon og er fortsatt en kontinuerlig prosess for mange treslag.
Innvandringshistoriens betydning for genetisk variasjon kan sies å være
påvirket både av genspredning og naturlig seleksjon.
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Miljøvariasjon
Miljøvariasjon er en fellesnevner for den samlede påvirkningen av ulike
miljøfaktorer på et tre. Sammen med bidraget fra genene (genotypen) skaper det
treets totale framtoning (fenotypen). Konkurranse om næring og lys mellom trær
og mellom trær og annen vegetasjon påvirker fenotypen i stor grad. Det kan være
store bonitetsforskjeller innen et bestand og påvirkningen mellom nabotrærs vekst
og formutvikling, som følge av konkurranse forholdene mellom nabotrær er
betydelige. Boniteten er et uttrykk for et bestands produksjonsevne som igjen er
en funksjon av et samspill mellom genotypen og miljøet, hvor de viktigste
miljøfaktorene er næring, fuktighet, temperatur og vind. I skogplanteforedlingen er
utfordringen å finne ut i hvilken grad treets positive egenskaper som kommer fra
genene og ikke skyldes miljøpåvirkninger på voksestedet. Det kan bare skje
gjennom en omfattende og langvarig testing av treets egenskaper. Det gjør vi
best ved å observere avkommene, plantet i forsøk på flere steder.

Formegenskaper som er sterkt miljøpåvirket er for eks.: Avsmalning,
stammeretthet, grentykkelse og kvistsetting. Disse egenskapene er
genetisk styrt men uttrykket på det enkelte tre er sterkt påvirket av
miljøfaktorer som bonitet og konkurranse om lys og næring fra andre
trær og vegetasjon.
Formegenskaper som er lite miljøpåvirket er for eks.: Farge på
blomsterm, grentyper og kongletyper. Disse egenskapene er lett
gjenkjennelige, uavhengig av miljøbetingelsene som trærne vokser i.
Egenskapene har imidlertid ingen sammenheng med viktige vekst og
kvalitetsegenskaper og er derfor ikke utvalgskriterier i
foredlingsarbeidet.

Arvelige egenskaper er i ulik grad påvirket av miljøet
 Tidspunkt for skuddskyting om våren (tidlighet) er den egenskapen som i sterkest
grad er genetisk styrt. Det er en klar sammenheng mellom evne til å unngå
frostskader om våren og tidlighet; trær som skyter seint får minst skader
 Vekstavslutning og utvikling av herdighet utover høsten er også genetisk styrt,
men er mer miljøpåvirket enn skuddskytingen
 Diametertilvekst er mer miljøpåvirket en høydevekst, og er derfor en dårlig
egenskap å gjøre utvalg på i foredlingen
De adaptive egenskapene i et tre som er dårlig tilpasset voksestedet gir seg bl.a.
uttrykk i egenskaper som høstskudd og gankvister. Veksten kan likevel være god
som følge av en lang vekstsesong og høy vekstrate i genotypen, med mindre
tilpasningen er så dårlig frostskader på toppskuddet fører til redusert vekst.
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Grankonglenes farge er genetisk bestemt, men har ingen betydning for
frøkvaliteten verken fysiologisk eller genetisk. Det er imidlertid i følge
Ruden (1961) en større andel trær med grønne (chlorocarpa) kongler enn
med røde (erythrocarpa) kongler i sydligere provenienser. Foto:
Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket
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Mekanismer som former genetisk variasjon II
Naturlig seleksjon
Naturlig seleksjon har antagelig størst betydning for våre treslags
utvikling og tilpasning til klima. Samtidig er dette en prosess som oftest
reduserer genetisk variasjon da bare godt tilpassede individer vil klare
å reprodusere seg. Den tidligere beskrevet klinale variasjon i adaptive
egenskaper som vekstrytme skyldes sannsynligvis også en
kombinasjon av naturlig seleksjon og genspredning.
Genetisk drift
Genetisk drift er en mekanisme som fører til minsket genetisk
variasjon ved at genvarianter blir borte i en populasjon som følge av
tilfeldigheter. Dette kan for eksempel skje i et bestand som består av
få individer eller hvor få trær bidrar i den kjønnete formeringen slik at
risikoen for innavl øker. Det er likevel antatt at genetisk drift har liten
betydning for skogtrærnes genetiske variasjon i naturlige bestand.

Mutasjoner er den eneste kilden til ny genetisk variasjon for en art. Her representert ved "kottsjuka" på furu som fører til abnorm konglesetting ved toppskuddet og
kjeglegran som har oppstått ved knoppmutasjon i ung alder (normal vekst de første 45 årene før mutasjon) Foto: Øyvind Meland Edvardsen og Ragnar Johnskås,
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Variasjon som skyldes kulturhistorie
Gjennom flere tusen år har menneskelig aktivitet påvirket skogtrærnes
genetiske variasjon (5). Brenning av skog og oppdyrking, uthogster og
dimensjonshogster i forbindelse med jernverksdrift og trelasthandel har ganske
sikkert hatt vesentlig betydning. Utmarksbeite har siden vært til hinder for
naturlig foryngelse. Skogkultur metoder, flytting av provenienser og innføring
av utenlandske treslag både i skogbruk og hagebruk har i moderne tid påvirket
skogtrærnes genetiske variasjon.
Genetisk mangfold, genbevaring og planteforedling
Den genetiske variasjon i våre skogtrær er stor og har innebygd en enorm
dynamikk og fleksibilitet. Det er bemerkelsesverdig hvordan tilfeldigheter
nærmest er satt i system. Kanskje bare 1 % av det totale DNAmaterialet
består av funksjonsdyktige gener. Resten er "feilskjær" eller tilhører
evolusjonshistorien. Ved kjønnet formering er det usannsynlig at to trær blir
genetisk like. En regner også med at minst annet hvert tre er bærer av en unikt
genvariant. I regelen forsvinner de, mens nye oppstår.

I norske frøplantasjer er antallet foreldretrær som regel betydelig høyere enn
50 og kan i mange tilfeller med fordel reduseres noe uten å minske den
genetiske variasjon i fremtidens foryngelsesmaterialer.
Referanser:
(1) Skrøppa, T. 2003. Tilpasning til klima  liv eller død for nordiske trær.
Nordiske genressurser 2003: 1819.
(2) Skrøppa, T. 1991. Withinpopulation variation in autumn frost hardiness and
its relationships to budset and height growth in Picea abies. Scand. J. For. Res.
6: 353363.
(3) Johnsen, Ø. & Østreng, G. 1994. Effects of plus tree selection and seed
orchard environment on progenies of Picea abies. Can. J. For. Res. 24: 3238.
(4) Zobel, B. & Talbert, J. 2003. Applied Forest Tree Improvement.
(5) Myking, T. & Skrøppa, T. 2002. Bevaring av genetiske ressurser hos norske
skogtrær. Aktuelt fra skogforskningen 2/01:144.
(6) Skogforsk. 1995. Strategi för framtida skogsträdförädling och framställning
av förädlat skogsodlingsmaterial i Sverige

Uansett tiltak vil det ikke være mulig, eller ønskelig å bevare alle genvarianter
som til en hver tid finnes. Bevaring av genetisk variasjon er derfor mer et
uttrykk for å opprettholde muligheten for at naturlige evolusjons prosesser kan
virke. I sjeldne tilfeller kan det også dreie seg om å ta vare på helt spesielle
genotyper som er interessante både utfra kommersielle og historiske perspektiv.
Skogbrukets frøforsyning vil i økende grad komme fra frøplantasjer med ulik
foredlingsgrad. I Sverige er man av den oppfatning at en foredlingspopulasjon
på 1000 individer fordelt på 20 populasjoner med 50 foreldretrær er tilstrekkelig
for å ivareta både behov for genbevaring og det langsiktige foredlingsarbeidet
for gran og furu (6).
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