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Ebok: Arv

Av: MariMette Tollefsrud, Øyvind Meland Edvardsen & Arne Steffenrem

I denne eboken tar vi for oss temaer knyttet til genetisk variasjon hos gran.

Kapittel 1 Genetisk variasjon
Fenotypisk variasjon – gener og miljø
Når vi går i en granskog er det ikke vanskelig å se at grantrærne vi går blant har forskjellig form, størrelse og
greinsetting. Dette gjelder også for de fleste andre treslag. Det vi ser er fenotypen til hvert enkelt tre, og den
bestemmes av treets gener og miljøet det vokser i. Vi sier derfor at fenotypen = genotypen + miljø og samspillet
mellom disse. Følgelig består den variasjonen vi observerer, den fenotypiske variasjonen, av samspillet mellom
den genetiske variasjonen og miljøet. I skogplanteforedlingen er det først og fremst den genetiske variasjonen i
egenskaper som har betydning for klimatilpasning, volumproduksjon og kvalitet vi er mest interessert i. Spesielt
treslag som har en vid utbredelse og en stor pollen og frøproduksjon finner vi stor genetisk variasjon.
Genetisk variasjon er selve forutsetningen for seleksjon, både naturlig og kunstig. Det er viktig å huske på at den
genetiske variasjon som finnes granbestand i dag utgjør et svært betydningsfullt grunnlag for økt verdiutvikling i
skogbruket. Ved målrettet innsats på utvalg og testing av avlstrær og frøformering i frøplantasjer ønsker
Skogfrøverket 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 og videre utnyttelse.

Monolitten i Øyer. En kjent form av søylegran som er arvelig betinget og som sannsynligvis skyldes en
mutasjon. Foto: Vidar Johnskås
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Genetisk variasjon – forutsetningen for seleksjon og foredling
Genetisk variasjon er summen av forskjeller i genotypene til individene i en
populasjon. Genetisk variasjon hos en art oppstår i første rekke gjennom mutasjoner.
Endringer i kromosomene ved rekombinasjon og hybridisering med andre arter er
også mekanismer som gjør at vi får nye genetiske kombinasjoner. Hvordan den
genetiske variasjonen påvirkes og formes er avhengig av seleksjonstrykket,
spredning innen og mellom bestand og genetisk drift. Historiske faktorer som
innvandringshistorie og ikke minst menneskelig påvirkning spiller også en stor rolle.

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. Foto: Øyvind
Meland Edvardsen
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Figur 1: 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.
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Gener i planteforedlingen
Tradisjonelt har genetisk variasjon blitt undersøkt gjennom å måle
kvantitative egenskaper hos trær med kjent slektskap under mest mulig
like miljøbetingelser. Dette har man gjort ved å teste familier eller kloner
i forsøk som er lagt opp slik at man har muligheten til å separere
betydningen av genotype fra miljøet, og samspillet mellom disse, som
faktor for utviklingen av en gitt egenskap. Boniteten til et bestand – som
er et uttrykk for produksjonsevnen til et bestand  er for eksempel en
funksjon av samspillet mellom genotype og miljø. Vi vet altså lite om
hvilke gener som styrer gitte egenskaper. Det vi vet er at egenskapene
vi er mest interessert i er styrt av mange gener, og vi kan beregne oss
fram til hvor mye av egenskapenes variasjon som skyldes summen av
disse genene – arvbarheten. Arvbarheten er den andelen av den
fenotypiske variasjonen som vi kan tilskrive arv.
A
For å utnytte den genetiske variasjonen i skogplanteforedlingen må vi
skille foreldre med gode gener fra de som ikke er riktig så gode. Vi
baserer oss da på beregninger av avlsverdier, og i praksis gjøres dette
ved å omfattende og langvarig testing av treets egenskaper i avkom
eller klonforsøk som er plantet over geografiske og miljømessige
gradienter. I Norge er det i dag mest vanlig å benytte rene
avkomforsøk. Avlsverdiene blir da beregnet ut fra prestasjonene til
avkommene, som er halv eller fullsøsken, fra hvert enkelt individ. Trær
som gir avkom med gode prestasjoner for de egenskapene vi tester får
altså høye avlsverdier. Eksempler for egenskaper vi tester for er
klimatilpassing, vekst, kvistdiameter, densitet, stammeform osv.
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B

Bildene 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. Foto: Ragnar Johnskås,
Skogfrøverket
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Beregningen av avlsverdier i foredlingen er nært beslektet det forskerne gjør når
de skiller genetisk variasjon fra betydningen av miljø, og det er i hovedsak de
samme statistiske modellene som benyttes i begge tilfellene.
Eksempler på genetisk variasjon i tilpasningsegenskaper mellom
populasjoner
Alle treslag som hører til vårt nordlige miljø går gjennom rytmiske endringer i
vekst og hvile gjennom året. Vekstrytmen har betydning for trærnes tilvekst og
muligheter for å utvikle seg uten skader som følge av frost i vekstperioden. I
naturlige populasjoner finner vi en kontinuerlig og systematisk (klinal) variasjon fra
sør til nord og fra lavlandet til fjellstrøk i tidspunkt for vekstavslutning og
vekststart. Vekstrytme og herdighet er tilpasningsegenskaper eller såkalte
"adaptive" egenskaper. Dette er egenskaper som karakteriserer trærnes
klimatilpasning og som er direkte påvirket av miljøet gjennom naturlig seleksjon.
Vekstrytmen er genetisk bestemt og regulert av klimatiske faktorer, i hovedsak
temperatur og daglengde, men modifiseres også av vanntilgang og lysintensitet
(Skrøppa 2003).

Figur 2: Eksempel på klinal variasjon i frostherdighet om høsten. Frostherdighet
er målt ved nåleskade. Herdigheten om høsten øker fra sør til nord og med høyde
over havet.
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Genetisk variasjon innen populasjoner
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 (Skrøppa 1991, Johnsen &
Østreng 1994). Tilsvarende forskjeller finnes også for
tilvekstperiodens lengde og strekningsvekst. Vi ønsker å
selektere for økt vekst uten å gå på akkord med
frostherdigheten, som er en viktig del av klimatilpasningen.
Dette kan virke som motsetninger, siden frostherdige individer
ofte avslutter veksten tidlig om høsten og på den måten får en
kort vekstsesong. Faktum er imidlertid at det finnes familier som
nettopp kombinerer dette, stor vekst med god klimatilpasning.

Figur 3: Eksempel på klinalvariasjon i frostskader. Variasjonsnivået i frostskader mellom og
innen bestand. Figur A viser variasjon i frostskader mellom bestand ved forskjellige
breddegrader. Jo lavere breddegrad jo mindre frostskader. Figur B viser variasjonen i
frostskader mellom familier innen et bestand ved 65 ºN. Hvis vi ser på variasjonsnivået i
frostskader mellom familiene på denne figuren ser vi at variasjonsnivået tilsvarer nesten fire
breddegrader i bestandsforskjeller.
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Arvbarhet og foredling
I kvantitative genetiske studier finner man som regel signifikant genetisk
variasjon for de fleste egenskaper, og dermed skulle potensialet for å forbedre
dem gjennom utvalg være til stede. Men det er kostnader knyttet til hver
enkelt egenskap en ønsker å ta med i utvalget. I tillegg vil det å øke antallet
egenskaper en gjør utvalg for, også gå ut over muligheten for å oppnå
gevinst i andre, kanskje viktigere, egenskaper. En må derfor nøye vurdere
hvilken sammensetning av egenskaper som på lang sikt gir den største
økonomiske avkastningen av foredlingsarbeidet. Man kan altså ikke foredle
for egenskaper bare fordi de har høy arvbarhet, de må også betale seg i
kroner og øre.

Figur 4: Arvbarhet for de viktigste egenskapene hos gran. Arvbarheten vises
som prosent av den totale fenotypiske variasjonen. Egenskaper som høyde,
stammediameter, kvistdiameter, densitet og emodul er svært bonitetsavhengig.
Arv forklarer derfor i realiteten en mindre del av den virkelige variasjonen vi
observerer fra bestand til bestand i skogen enn det arvbarhetsestimatene tilsier.
Stamme og kvistdiameter og densitet er også i stor grad påvirket av konkurransen i
bestandet. Denne konkurransen inngår derimot i den fenotypiske variasjonen som
ligger til grunn for beregningene.

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 ser ut til å være noe mer miljøpåvirket enn
skuddskytingen.
Diametertilvekst viser seg å være mer miljøpåvirket en høydevekst. Det
skyldes sannsynligvis at den er sterkere påvirket av konkurransen i
bestandet. Det er derfor mer effektivt å gjøre utvalg for høydevekst i
foredlingen. Hvis et tres adaptive egenskaper er dårlig tilpasset voksestedet
kan dette gi seg uttrykk i egenskaper som høstskudd og gankvister. Veksten
kan likevel være god som følge av en lang utnyttelse av vekstsesongen,
med mindre tilpasningen er så dårlig at man får så hyppige frostskader på
toppskuddet at det igjen reduserer veksten. Det er derfor viktig å skille de
individene som vokser godt på grunn av en ”overutnyttelse” av
vekstsesongen, og som dermed blir sårbare for frost, fra de som vokser godt
men som også har en tryggere lengde på vekstsesongen.
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Andre egenskaper som er sterkt genetisk styrt, og lite miljøpåvirket:
 Farge på blomster
 Grentyper
 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.

Grankonglenes farge. Grankonglenes farge er genetisk bestemt,
men har sannsynligvis 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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Variasjon i adaptive karakterer – nøkkelen for tilpasning til et endret klima
Hvorvidt en populasjon har potensial for raskt å kunne tilpasse seg klimaendringer avhenger i stor grad
av variasjon i kvantitative karakterer som styrer tilpasningsevnen. Den beste måten å måle hvorvidt en
populasjon har evne til å respondere på raske miljøendringer er å kjenne den underliggende kvantitative
genetiske variasjonen siden det er denne diversiteten seleksjonen virker på.
Variasjonen i de kvantitative karakterer er gjerne kontinuerlig, ofte normalfordelte og påvirkes, som
sagt, i stor grad av miljøet. Disse kvantitative egenskapene er ikke styrt av enkelte gener, men av
mange gener. For å knytte variasjonen i fenotypen til variasjon i molekylærgenetiske karakterer må
man først dissekere disse komplekse egenskapene og prøve å finne assosiasjonen mellom disse
egenskapene og deres mange underliggende gener. Variasjon i kvantitative egenskapene kan altså ikke
enkelt knyttes til et sted på genomet eller til den variasjonen vi finner i et gen.
Generelt har man for bartrær vist at variasjonsmønstrene i såkalte nøytrale markører ikke er korrelert
med variasjonen i kvantitative karakterer. Variasjonsmønstrene i kvantitative karakterer gjenspeiler
hovedsakelig forskjellig seleksjonstrykk. Nøytrale markører derimot påvirkes ikke av seleksjon. De
nøytrale markørene er godt egnet til å beregne genflyt, genetisk diversitet generelt, innavl og slektskap,
men kan i liten grad kobles opp mot spesifikke kvantitative egenskaper.
Illustrasjon på variasjon i tidspunktet for knoppsetting. De mørkegrønne plantene har gått i
knopp. Tidspunktet for knoppsetting er en arvelig egenskap som karakteriserer vekstavslutningen på
høsten. Livet for foredlerne hadde vært enkelt hvis det bare var et enkelt gen som styrte tidspunket for
knoppsettingen. Foto: Gisle Skaret, Fylkesmannen i Nordland
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Stor variasjon innen populasjonen også når det
gjelder molekylærgenetisk variasjon
Genetisk fingerprinting av mer enn 1700 grantrær fordelt på 37
populasjoner, samlet over granas utbredelsesområde i
NordEuropa, viser at mindre enn 3% av totalvariasjonen kan
forklares av genetiske forskjeller mellom populasjonene. I
gjennomsnitt finner vi altså at 97 % av all variasjonen som er
funnet totalt, forekommer i hver populasjon representert ved 48
individer. Selv om vi finner klinalvariasjon for disse karakterene,
er grovt sett mesteparten av variasjonen tilstede i de fleste
populasjoner. Basert på disse studiene vil man altså kunne ta godt
vare på store deler av den genetiske variasjonen som finnes ved
å bruke ca 50 trær i foredlingspopulasjonene til hver region. Hvis
vi da har ulike foredlingspopulasjoner for ulike geografiske
regioner vil slik kunne ta vare på et svært bredt utvalg også av
sjeldne alleler.
Men, det er derimot viktig å presisere at de områdene i
DNAmolekylet vi har undersøkt her bare representerer bare en
liten del av granas nøytrale genom. De markørene vi har brukt er
ikke koblet opp mot variasjon i kvantitative egenskaper, som for
eksempel skuddskyting og vekstavslutning. Graden av
differensiering for slike tilpasningsegenskaper er større enn den
differensieringen vi måler med nøytrale molekylær genetiske
markører.
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Figur 5: Illustrasjon av et DNA molekyl. De fire forskjellige fargene representerer
fire forskjellige baser (A G C T). Endring i rekkefølgen på disse basene gir endringer i
DNA molekylet. Mesteparten av den genetiske variasjonen vi finner mellom
individer har ingen påviselig effekt – den ligger i såkalte nøytrale områder, mellom
genene, man sier at denne variasjonen er fenotypisk nøytral. Det er i disse
områdene mellom genene at man har utviklet såkalte nøytrale genetiske markører.
Endringer i DNA sekvensen innen et gen fører heller ikke nødvendigvis til en endring
i en egenskap. Dette kan du lese mer om på for eksempel http://gensidene.uib.no
/start.html.
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Kapittel 2: Innvandringshistorie og genetisk struktur
hos gran
Molekylærgenetisk struktur hos gran – et resultat av tidligere
tiders klimaendringer
Under den siste istid var hele Fennoscandia dekket av is og store deler av
Europa var dekket av steppe og tundra. Mange av de europeiske artene var
trengt tilbake til varmere områder i Spania, Italia og Balkan. Hardføre arter
overlevde også lenger nord og øst. Da isen trakk seg tilbake for omlag 10 000
år siden, fulgte artene etter og koloniserte det nye landet.
Fossilfunn og genetiske resultater viser at gran overlevde siste istid i mange
refugier i Europa. Det nordlige utbredelsesområdet ble kolonisert fra et refugium
i Russland. Mesteparten av det sørlige utbredelsesområdet ble kolonisert fra de
sørøstlige Alpene, de sørlige delene av det Bøhmiske Massivet, og de nordlige
Karpatene. Grana overlevde i tillegg i refugier i de sørlige Karpatene, de
sørvestlige Bulgarske fjellene og i de Dinariske Alpene. I dag kan mye av
granas genetiske strukturer forklares av utbredelsen den hadde under siste istid
og videre hvordan den spredte seg fra sine istidsrefugier når klimaet ble
varmere.
Figur 6: Illustrasjon av ekspansjonen av gran i Europa etter siste istid. Kartet
viser en interpolering av alderen, i tidsintervall på tusen år før nåtid, av fossilt
pollen.
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Gran i Nord og Mellom Europa utgjør to genetiske grupper
Grana har med sin kontinuerlige utbredelse i nordområdene og med sin store produksjon av frø og
pollen, stor genetisk variasjon. I denne variasjonen finner vi tydelige mønstre som følge av tidligere
tiders klimaendringer.
I dag er grana i NordEuropa og MellomEuropa to klart adskilte genetiske grupper som følge av
geografisk isolasjon over flere istider. I NordEuropa utgjør gran èn genetisk gruppe, mens grana i
Mellom og SørEuropa utgjør flere genetiske grupper. Resultatene presentert her er basert på variasjon
i DNA fra mitokondriene. Mitokondrie har eget DNA, og hos de fleste bartrær er mitokondrie DNA
nedarvet fra mor og spredt bare med frø.
Kartet illustrerer de forskjellige genetiske gruppene av gran i Europa. Den største genetiske gruppen i
MellomEuropa er utbredt i Alpene og Karpatene (rød på kartet). Basert på fossildata vet vi at det har
vært refugier i begge disse områdene selv om grana her ikke er genetisk differensiert. Dette viser at
man ikke alltid finner genetiske forskjeller mellom refugier. En annen genetisk gruppe finner vi nord for
Alpene i det Bøhmiske Massivet (gul på kartet). I de sørlige delene av Karpatene og i de Bulgarske
fjellene finner vi en tredje gruppe (orange på kartet) og i de nordlige Dinariske Alpene finnes en fjerde
gruppe (grønn på kartet).

Figur 7: Geografisk fordeling av genetiske grupper (vist med forskjellig farge) av gran i Europa.
Stjernene viser refugiene der gran sannsynligvis vokste under siste istid. Refugienes plassering er basert
på fossildata.
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Granas spredningsveier fra Russland til Norge
Selv om det i NordEuropa bare finnes en genetisk hovedgruppe av gran som
følge av at det har vært et refugium, er det mange genetiske varianter innen
denne gruppen. Den geografiske spredningen av genetiske varianter forteller mye
om granas vandring fra de eldste områdene i Russland til dagens utbredelse. På
kartet er de genetiske variantene illustrert med forskjellige farger og symboler.
I SørFinland, NordSverige, MidtNorge og NordNorge finnes det bare en
genetisk variant. I Russland, Baltikum, NordFinland og i de sørlige delene av
Sverige og Norge finnes det derimot flere genetiske varianter. Siden vi finner
varianter i SørNorge og SørSverige som helt mangler i de nordlige delene av
Sverige og Norge, har disse høyst sannsynlig kommet langs en annen og sørlig
spredningsvei direkte fra Baltikum over Østersjøen.
Grana har sannsynligvis hatt to, kanskje tre separate spredningsveier inn til
Skandinavia fra Russland. En nordlig over Finland som har fulgt fastlandet nord
for Østersjøen, en som gikk over de sørlige delene av Finland og over til midt
Sverige, og en sørlig over Baltikum og over Østersjøen til sørlige deler av
Skandinavia. Granfrøene blir spredt med vinden og kan blåse svært langt over
skare og is. Det er derfor sannsynlig at grana kunne spre seg over svært lange
avstander.

Figur 8: Kartet illustrerer enkelte genetiske varianter hos gran i NordEuropa.
Granas spredningsveier i NordEuropa, fra Russland til Skandinavia, er tegnet inn
med piler
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Hvorfor finner vi forskjeller i genetisk diversitet mellom regionene?
Selv om grana i det nordlige utbredelsesområdet tilhører en relativt genetisk homogen gruppe
er det likevel store forskjeller i NordEuropa når det gjelder hvor mye genetisk diversitet det
er i de forskjellige områdene. I de eldste områdene i Nord Europa har grana stor genetisk
variasjon og er lite differensiert. Dette gjenspeiler sannsynligvis at refugiet i Russland var
stort, eller at istidspopulasjonene var knyttet sammen ved stor genflyt. Da klimaet ble
varmere var grana raskt ute og spredte seg løpet av et par tusen år over store deler av
Russland og Baltikum. Som en følge av store populasjoner ble mesteparten av diversiteten
oppretthold i disse områdene.
Først da grana kom nord til Fennoskandia og til de sørlige delene av Finland ble den tappet
for diversitet. I NordSkandinavia kan dette relateres til klimatiske ”flaskehals” effekter, mens
det i Sør Finland sannsynligvis skyldes konkurranse med lauvskogen som allerede var
etablert i området når grana kom dit, og på den måten begrenset populasjonsstørrelsene.
Utkantpopulasjonene vi har på Vestlandet har også lav diversitet som følge av at det er få
individer som har etablert disse populasjonene.

Figur 9: Gråsjatteringene viser alderen på granpopulasjonene basert på pollendata. Sirklene
representerer genetisk variasjonsnivå som er regnet ut basert på 36 nabopopulasjoner.
Fargene på sirklene refererer til forskjellige genetiske grupper.
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Relativ høy molekylærgenetisk variasjon i de sørlige
delene av Norge og Sverige
Hos gran finner vi en tydelig gradient i molekylærgenetisk
variasjonsnivå fra sør til nord. Disse resultatene får vi både når vi
undersøker variasjonen i mitokondrie DNA og når vi undersøker
variasjon i nukleært DNA (som er nedarvet både fra mor og far og
spredt med både frø og pollen). Fra kartet, der vi har plottet
variasjonsnivået i nukleært DNA per populasjon, ser vi at det
mange populasjoner med et relativt høyt variasjonsnivå i
SørNorge og SørSverige i forhold til lengre nord og i forhold til
populasjoner på Vestlandet.
I SørSverige og SørNorge kan koloniseringen fra Baltikum ha
opprettholdt diversiteten i disse populasjonene. Spredningen av
granfrø fra Baltikum til SørSverige kan ha foregått ved
langdistansespredning over Østersjøen mens den var isdekket,
eller for ca 9 300  9 000 år siden. Da var det også et kort tidsrom
en landforbindelse mellom SørSverige og Baltikum. Ni tusen år
gamle granfossiler som har blitt funnet i Dalarna i Sverige av
svenske forskere støtter også hypotesen om en slik tidlig
spredning.
Klinalvariasjonen vi ser her forsterkes også av den klimatiske
gradienten. Kaldere klima i nord er årsaken til lengre tid mellom
frøår og mindre produksjon av frø og pollen som er med på å
redusere genflyt, øke slektskap innad i populasjonene noe som
videre kan føre til en reduksjon i diversiteten.
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Figur 10: Kartet viser genetisk diversitet (teknisk term: forventet heterozygositet) i
populasjoner av gran i NordEuropa. Skalaen viser avvik fra gjennomsnittelig variasjonsnivå.
Det vil si: det er mest genetisk variasjon i de populasjonene som er representert med en stor
og grå sirkel, minst i de populasjonene som er representert med små og hvite sirkler.
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Kapittel 3: Innavl
Innavl refererer til reproduksjon mellom to individer som genetisk sett er i slekt
med hverandre. Krysning mellom trær som er i slekt er med på å redusere både
vitalitet og genetisk variasjon.
Følgene av innav
Når man har en høy grad av bestøvning mellom halvsøsken og fullsøsken, får
man ofte en oppsamling av like genvarianter i neste generasjon. De blir mer
homozygote og slik mister også bestandet de andre variantene av genene. I de
tilfeller der dobbel dose av en genvariant er ugunstig, får dette negative
konsekvenser for tilpasningen til individene og på sikt også for bestandet i sin
helhet.
Hos gran og furu som er utkryssende arter, skyldes innavl sjelden
selvbestøvning, men formering mellom slektninger. Hos gran har man blant
annet vist at spireevnen til frø som stammer fra selvpollinering er svært liten,
det er stor seleksjon mot disse selvpollinerte frøene. Hos gran har man vist at
krysninger mellom halvsøsken og helsøsken gir et redusert stammevolum opptil
30 %. Hos amerikanske furuarter har man vist at økt innavl utsetter
fruktbarheten og reduserer blomstringen.
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Figur 11: Illustrasjon på hvordan vekstformen er hos individer med forskjellig
innavlskoeffisient. Bildet er hentet fra “An introduction to forest genetics”,
Eriksson med flere 2007
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Høyt slektskapsnivå innad i naturlige granpopulasjoner
Nye forskningsresultater viser at det er en høyere grad av slektskap
mellom grantrær i naturskog enn tidligere antatt. Molekylærgenetiske
undersøkelser av gran i NordEuropa har vist at de fleste
granpopulasjonene i NordEuropa er relativt nært beslektet. Lignende
resultater finner vi også hos gran i MellomEuropa. En forklaring på dette
kan være at det er et lite antall trær i en bestand som bestøver
hunnblomstene. Hvorvidt skogshistorikken og tidligere tiders hogstformer
kan være med å forklare de genetiske strukturene vet vi for lite om.

Granskogen i Oppkuven i Nordmarka. Her finnes en av Norges mest
genetisk variable skog. Oppkuven er et av områdene i landet hvor vi
fremdeles har områder med urskog. Kan alderen på skogen være med på å
forklare hvorfor denne skogen er så genetisk rik? Kan diversitets nivåer for
eksempel knyttes til hogsthistorikken? Dette er spørsmål vi ikke har svar
på. Foto: John Y. Larsson
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Eksempel på innavlskoeffisient hos furu
I Sverige har man nettopp gjort en studie for å undersøke hvordan regenerering fra frøtrær av furu påvirker
den genetiske strukturen i neste generasjon. I foryngelsen, som ble gjort med frittstående frøtrær (5 frøtrær
per dekar) som sto fra 1965 til 1979, fant man at innavlskoeffisienten var på 0.25. Dette er en
innavlskoeffisient som tilsvarer at trærne kunne være fra en fullsøskenfamilie. Mors og farskapsanalysene
viste derimot videre at foryngelsen stammet fra 15 mødre og 19 fedre der ni av foreldreparene allerede var
søsken. Innavlen akkumuleres altså gjennom generasjonene.
Den høye innavlskoeffisienten fra studien i Sverige står i sterk kontrast til de resultater som hittil er kjent på
furu. Innavl hos både furu og gran har ikke vært sett på som noe problem siden innavla individer har blitt
selektert bort via naturlig utvalg på frø og frøplantestadiet. I lavtetthetsbestand derimot, blir innavla
frøplanter mindre effektivt selektert bort på grunn av mindre konkurranse. Samtidig ligger sannsynligvis noe
av forklaringen i at vi nå har mye bedre metoder for å kartlegge de genetiske strukturene.

Illustrasjon på frøtre av furu. Frøtrær av furu sørger for regenerering av furuskogen. Selv om furu har
vindspredt pollen og frø, er det stor sannsynlighet for at det er pollenet fra naboen som pollinerer
hunnblomsten. Ved å la frøtrær av furu stå igjen i grupper kan det være en stor sannsynlighet for at man
ytterligere øker slektskapet i neste generasjon. Foto: Sverre Skoklefald.
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Viktig å velge ubeslektede trær
I utvelgelse av framtidas foredlingspopulasjoner er vi i dag svært opptatt av å
velge ut ubeslektede trær. Ved å kartlegge foredlingspopulasjonen ved hjelp av
nøytrale molekylærgenetiske markører har vi mulighet til å kontrollere
slektskapet og følge utviklingen av diversiteten gjennom flere generasjoner. Ved
å velge ubeslektede trær vil vi kunne produsere frø i frøplantasjene som har liten
grad av innavl. En av grunnene til at dagens frøplantasjefrø gir bedre trær enn
bestandsfrø, henger sannsynligvis sammen med at vi i frøplantasjene får en
oppheving av innavl.
Eksempel på diversitet i frøplantasjer
Studier gjort med DNAmarkører på foredlingspopulasjoner og i frøplantasjer av
douglasgran i British Colombia viser at genetisk diversitet, både antall alleler og
heterozygositet, faktisk er større enn naturlige populasjoner. Dette er først og
fremst på grunn av at man i frøplantasjene har individer fra mange populasjoner
og slik samler artens variasjon ved å inkludere differensieringen mellom
bestandene. Gjennom generasjonene opprettholdes heterozygositeten ved at
man tilrettelegger for krysning mellom individer fra forskjellige bestand ved å
plante ubeslektede individer ved siden av hverandre.
Frøplantasjefrø kan gi høyere diversitet i skogen. Avkom fra Lyngdal
frøplantasje i Forsjord i Nordland. Foto: Øyvind Meland Edvardsen,
Skogfrøverket
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Kapittel 4: Utvalg og genetisk diversitet
Når vi foredler velger vi ut en del av variasjonen
Gjennom foredlingen velger man ut den delen av populasjonen som har de
ønskede kvalitetene. Hvor mange varianter man har av et gen (altså alleler) i en
populasjon henger nøye sammen med antall individer i populasjonen. Jo flere
individer, jo flere alleler. Ved at vi velger ut en del av populasjonene som har de
egenskapene vi ønsker, går den generelle genetiske variasjonen i
utvalgspopulasjonen også følgelig ned. I første rekke er det de sjeldne allelene
som kommer til å forsvinne, men ved gjentatte utvalg vil antall varianter kunne
synke betraktelig.
Hvor viktig er sjeldne alleler?
Hvor viktige er egentlig sjeldne alleler og hvorfor er de sjeldne? Kanskje sjeldne
alleler ikke har hatt så stor betydning for overlevelsen hittil og det er grunnen til
at de ikke har spredt seg i populasjonen. Men, med tanke på klimaendringene og
at miljøforholdene trolig vil endre seg raskt kan bildet endre seg, da kan
egenskaper knyttet til sjeldne alleler bli fordelaktige.
…, men heterozygositeten kan opprettholdes
Gjennom foredlingen reduseres frekvensen av sjeldne alleler raskest.
Heterozygositeten derimot, som er et mål på hvorvidt et bestemt gen er
representert ved to forskjellige alleler i hvert individ (eller varianter), avtar
langsommere. Denne forskjellen kan forklares ved at det er de sjeldne allelene
som først går tapt når man gjør et retningsbestemt utvalg i populasjonen.
Heterozygositeten derimot er mer avhengig av frekvensen av de vanligste
allelene. Tapet av alleler må være betydelig og foregå over lang tid før man kan
registrere en nedgang i heterozygositeten. Heterozygositeten opprettholdes
lettest ved å sikre krysning mellom ubeslektede trær.
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Et bredt utvalg av trær i foredlingen sikrer variasjon
For gran ønsker vi å utvikle ulike foredlingspopulasjoner for ulike geografiske
regioner – slik tar vi også vare på et større utvalg av genetisk variasjon. Antall
trær i foredlingspopulasjonene og frøplantasjene, og spesielt hvordan de er
sammensatt er svært avgjørende for hvordan diversiteten opprettholdes. For
gran ønsker vi å utvikle forskjellige foredlingspopulasjoner for ulike geografiske
regioner. Dette innebærer at man velger ut trær til de spesifikke regionene fra
et stort utbredelsesområde. Til sammen vil man slik ville kunne ivareta en
større del også av de sjeldne allelene.
Vil heterozygote trær takle et større spenn i miljøet?
Når et individ har to utgaver av et gen, når det altså er heterozygot for det
genet, har det også større fysiologisk plastisitet siden heterozygote har
muligheten til å utrykke mer enn en form av genet (i fagtermer referert til som
overdominans). Dermed kan man også tenke seg at heterozygote individer har
større fleksibilitet i forhold til raske miljøendringer. Mange studier støtter teorien
om at heterozygoter blir favorisert ved naturlig seleksjon. For mange treslag
har det blitt vist at det er en kobling mellom heterozygositet og vekst. Med
varierende miljøforhold over tid er det derfor sannsynlig at heterozygote
individer vil bli selektert.
Hvis vi drar en parallell til arktiske strøk, der klimaendringene har vært enda
raskere og hyppigere gjennom historien enn i tempererte strøk, finner vi en
overvekt av polyploide planteslekter (polyploide: det vil si de har mer enn to
sett med kromosomer; mennesket og grana har to sett). De fleste av disse
polyploide plantene har også fikserte heterozygote genomer. Heterozygositeten
i disse planteslektene blir brukt som en forklaring på hvorfor disse plantene har
vært så suksessrike. Også i arktiske strøk har man funnet en tydelig
sammenheng mellom graden av heterozygositet og miljøvariasjonen en art kan
leve under.
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Foredlingen kan fremme rask klimatilpasning
Ved å teste familier og deres avkom i miljøer som er kaldere og varmere enn de områdene avkommet er tenkt plantet i, vil man få kartlagt variasjonen i
tilpasningsegenskaper. Hvis vi finner familier som klarer seg bra over store miljøgradienter er det også grunn til å tro at disse vil være fleksible i forhold til endringer i
klimaet. På bakgrunn av studier så langt ser det ut til at organismer med en større grad av heterozygositet og slik sett en større fysiologisk plastisitet har større
forutsetninger for å klare seg i et skiftende miljø.
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Kapittel 5: Genetiske effekter på naturskogen ved
bruk av foredlet materiale
Hvor store genetiske forskjeller er det mellom foredlet gran og
naturlig gran?
Dette er et spørsmål det er essensielt å få mer kunnskap om for å kunne
evaluere hvordan bruken av foredlet materiale genetisk sett kan påvirke
naturskogen. I dag antar man at 99% av den genetiske diversiteten finnes innad
i frøplantasjene. Men, hvis man hypotetisk gjør et strengere utvalg kan dette
endre seg.
Av de fire evolusjonære kreftene mutasjon, migrasjon, genetisk drift og naturlig
seleksjon, er det særlig hvor stor migrasjon (genflyt) vi har, og hvor sterk den
naturlig seleksjonen er, som er avgjørende for de genetiske konsekvensene.
Hvis den foredlede populasjonen hypotetisk sett er svært genetisk forskjellig fra
populasjonen i naturskogen, vil spredning fra den foredlede skogen til
naturskogen få størst effekt i de første generasjonene. Påvirkningen er avhengig
av hvor stor genflyten er og hvor stor genflyt det er mellom de naturlige
populasjonene. Samspillet mellom genflyt og seleksjon har også mye å si. Hvis
genflyten fra de foredlede populasjonene til naturskogen er større enn
seleksjonstrykket mot de genetiske variantene som kommer fra det foredlede
materiale, vil den naturlige populasjonen genetisk sett nærme seg den foredlede
populasjonen selv om dette representerer en dårligere tilpasning.
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Positive effekter ved innblanding av foredlet genetisk materiale
til naturlige bestand?

Forskning kan også bidra med å svare på om den genetiske påvirkningen fra
den foredlede naturskogen kan være positiv. På bakgrunn av de studiene som
er gjort med molekylærgenetiske markører har vi vist at det er et overskudd
av homozygoter samtidig som det er en liten differensiering innad i
populasjoner. Slektskapet i naturlige bestand er med andre ord høyt, og hva
dette skyldes vet vi for lite om i dag. Det kan for eksempel skyldes at det er
et lite antall effektiv pollengivere i skogen. Foredlet materiale med en annen
genetisk sammensetning og med en økt grad av heterozygoti kan tenkes å
bidra positivt på den genetiske strukturen i naturskogen ved oppheve innavl.
Hvis det foredlede materialet er bedre rustet til å møte framtidas
klimaendringer kan dette også ha en positiv effekt.
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