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forord
I styremøte den 30. november 2006 vedtok Skogfrøverket 
å nedsette en arbeidsgruppe med mandat å utrede og fore-
slå en ny foredlingsstrategi for skogbruket. Utgangspunk-
tet for vedtaket var behovet for en operativ og dynamisk 
strategi, hvor både forvaltning, skogeiere, skogindustri og 
planteprodusenter var med og definerte målene for norsk 
skogplanteforedling. Arbeidsgruppen har bestått av følg-
ende personer: 

Strategigruppen har underveis vært forsterket med flere 
personer avhengig av de ulike temaer som har vært be-
handlet under møtene.

Oppstartmøtet i strategigruppen ble holdt på Skogfrøverk-
et på Hamar den 21. november 2007. Deretter ble det i 
løpet av 2008 arrangert fire møter med ulike tema:

•	 Foredlingsmål og metoder (16. april - Skog og   
 landskap, Ås)

•	 Foredlingssoner og populasjoner (29. april - Bioforsk,  
 Stjørdal)

Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket (leder)
Arne Steffenrem, Skogfrøverket 
Odd Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

Øystein Johnsen, Skog og landskap
Tor Myking, Skog og landskap
Harald Kvaalen, Skog og landskap

•	 Foredling for Vestlandet og Nord-Norge / Foredling  
 for juletrær og pyntgrønt (14.-15. mai - Skog og   
 landskap, Bergen)

•	 Arbeidsmøte med strategidokument (20. oktober – 
Skogfrøverket, Hamar)

Den 9. juni i 2009 ble det holdt en workshop på Thon Ho-
tel Gardermoen med spesielt inviterte representanter fra 
skognæringen. Under workshopen ble det gitt forelesnin-
ger fra sentrale tema i strategien og deltagerne ble der-
etter delt inn i grupper som skulle diskutere og svare på 
problemstillinger fra fem sentrale områder i strategien. 
Avslutningsvis ble svarene drøftet i plenum. Anbefalinger 
fra workshopen ble innarbeidet i strategidokumentet på et 
siste arbeidsmøte på Ås høsten 2009.

Skogfrøverkets styre behandlet strategidokumentet i 
møte den 26. november 2009. Strategigruppen ble bedt 
om å gjøre noen justeringer før dokumentet sendes ut for 
en bred høringsprosess. Det er viktig at strategien får en 
sterk forankring i skogbruket! 

Skogfrøverket og strategigruppen legger frem strate-
gidokumentet for Landbruks- og matdepartementet før 
strategien vedtas som Skogfrøverkets strategi for skog-
planteforedling.

Øyvind Meland Edvardsen, 01.06.10

forord



3

innhold

innhold

Forord .......................................................................2
Innhold ......................................................................3
Vår visjon ..................................................................4
Innledning ..................................................................5
Prioriterte treslag ......................................................6
Metoder .......................................................................7

Foredlingsmål og utvalgskriterier .............................8
Foredlingsdatabasen ................................................8

Foredling av gran (picea abies) ...................................9
Foredlingsmål ..........................................................9
Foredlingssoner ......................................................10
Foredlingspopulasjonen ..........................................10
Sub-populasjoner ...................................................10
Frøplantasjer .........................................................12
Fremdrift ...............................................................13

Foredling av fjelledelgran (abies lasiocarpa) ............. 14
Foredlingsmål ........................................................ 14
Foredlingspopulasjoner  ......................................... 14
Metoder ................................................................. 14
Fremdrift ...............................................................15

Foredling av sekundære treslag .................................16
Furu .......................................................................16
Svartor ..................................................................16
Hengebjørk ............................................................16
Sitkagran, lützgran, contortafuru og sibirsk lerk ....16
Engelmannsgran ....................................................16
Nobelgran ..............................................................16
Norsk gran (juletrær) .............................................16

Frøbehov og frøavl ................................................... 17
Arealer for frøplantasjer, klonarkiv og avkomforsøk ...20
Forskning og utvikling ................................................21

Resistens eller økt forsvarsevne overfor rotråte 
og blåvedsopp:  ......................................................21
Fenotypisk plastisitet: ............................................21
Virkeskvalitet:........................................................21

Veiledning og informasjon ........................................22
Kompetanse og rekruttering .....................................23
Nordisk og internasjonalt samarbeid ........................ 24
Scenarier for aktivitet og finansiering .......................25

Planteforedling og frøavl på dagens nivå 
(5.1 millioner i 2008) .............................................25
En moderat økning i aktiviteten (min 50% økning) ..25
En betydelig styrket langsiktig ...............................25
finansiering (min 100% økning) .............................25
Finansieringsmodeller for planteforedling...............25
Finansieringskilder for foredlingsforskning .............25

Referanser ...............................................................27



4

Norsk skogplanteforedling skal de neste 30 årene: 
•	 Bidra til en mer arealeffektiv produksjon av kvalitets  
 tømmer av gran med målsetning om å øke skogbasert  
 verdiskapning for skogeier, skogindustri og samfunn

•	 Gi granskoger med høyt opptak av CO2 og med høg   
 gen etisk variasjon som er robust for klimaendringer

•	 Bidra til en sunn og kostnadseffektiv produksjon av   
 juletrekvaliteter av fjelledelgran

vår visjon

vår visjon
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De fleste treslag har en betydelig genetisk variasjon i egen-
skaper som har betydning for klimatilpassing, volumpro-
duksjon og kvalitet. Grana, som er det best undersøkte av 
våre treslag, er ikke noe unntak [1]*. Norsk skogplante-
foredling skal utnytte denne genetiske variasjonen for å 
etablere frøplantasjer som gir frø med bedre egenskaper 
for overlevelse, volumproduksjon og virkeskvalitet for den 
enkelte lokalitet, men uten å forringe den genetiske va-
riasjonen i fremtidsskogen. For juletre- og pyntegrøntnæ-
ringa er det viktig at landet blir selvforsynt med frø for 
fjelledelgran, og at vi har et foredlingsprogram som gir 
mulighet for kontinuerlig utvikling og forbedring av for-
yngelsesmaterielene. Ved å bruke frø fra frøplantasjene 
skal hver enkelt skogeier og juletredyrker kunne øke ver-
diskapingen på arealet sitt. Samtidig vil råstofftilgangen 
nasjonalt økes til fordel for skogindustri og samfunn, og 
mer CO2 kan bindes i skog og treprodukter [2].

Dette er en strategisk plan for hvordan foredlingsarbei-
det i Norge skal gjennomføres de neste 30 årene fram til 
2040. Det er viktig at strategien får en sterk forankring i 
skogbruket. Planteforedling er et kraftig verktøy, og kraf-
tige verktøy må brukes riktig. Derfor må skognæring og 
forvaltning tar ansvar for at vi har et effektivt og tilpas-
set foredlingsprogram der verdiskaping for skogeier og 
samfunn står i fokus [2]; der vi er fleksible i forhold til 
klimaendringer [3]; der vi opprettholder tilstrekkelig gen-

etisk variasjon slik at våre etterkommere får de samme 
mulighetene som oss [1]; der foredlingsmålene står i for-
hold til skogskjøtselen [4]; der metodene er i kontinuerlig 
utvikling og forbedring [5]. 

I Norge startet foredlingsarbeidet på gran ved slutten 
av 1950-tallet. Resultatene som er oppnådd siden da gir 
både føringer og muligheter for de foredlings fremskritt 
denne strategien vil bane veien for. Forutsetningen for 
suksess er imidlertid en stabil og langsiktig finansiering, 
tilgang til kompetent arbeidskraft og forskningsressurser, 
og at den norske skognæringen støtter opp om foredlingen.

Strategien er en overordnet plan som definerer geogra-
fisk soneinndeling for administrering av foredlingsarbeidet, 
utgangsmaterialet for foredlingspopulasjonen, inndeling 
av foredlingspopulasjonen i sub-populasjoner, foredlings-
mål, metodene og prioriteringer mellom treslag. Strate-
gien beskriver hvordan produksjonen av foredlet frø skal 
foregå på kort sikt, og hvordan foredlingspopulasjonen 
skal utvikles og formeres videre i en langsiktig foredling 
over flere generasjoner. Strategisk plan for skogplantefor-
edling skal i sin helhet revideres hvert tiende år. For hver 
foredlingssone skal det lages operative program for 5 år 
om gangen med årlige arbeidsplaner for foredling, etable-
ring, fornying og drift av frøplantasjer.

innledning

innledning

* For å få oppdatert bakgrunnsinformasjon tilgjengelig for arbeidsgruppe og høring, fikk en gruppe fagpersoner i oppdrag å skrive korte 
og sammenfattende artikler på sine spesialfelter. Det refereres i teksten til disse artiklene med et nr i klammer [#]. Artiklene kan lastes 
ned fra www.skogplanteforedling.no.
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prioriterte treslag

Med begrensede ressurser er det viktig å avgrense den in-
tensive foredlingsaktiviteten til økonomisk viktige treslag, 
men ikke utelukke aktiviteter hvor man likevel raskt kan 
utvikle nisjeprodukter på grunnlag av forskningsresultater 
eller tidligere foredlingsaktiviteter. For prioriterte treslag 
skal det drives en langsiktig og målrettet foredling og frø-
avl med sikte på full frødekning innenfor treslagets utbre-
delses eller bruksområde. 

Prioriterte treslag er:
•	 Gran, Picea abies
•	 Fjelledelgran, Abies lasiocarpa

For sekundære treslag skal det drives en begrenset virk-
somhet ved å ta vare på tidligere etablerte frøplantasjer, 
klonarkiver, avkom- og proveniensforsøk med frøproduk-
sjon som formål. Foredling for disse treslagene vil kreve 
betydelig ressurser, samtidig som etterspørselen etter frø 
er lav, og er derfor ikke prioritert innen rammene av denne 
strategiske planen. Dersom etterspørselen etter frø fra 
disse treslagene øker kan det bli formålstjenlig å bruke ek-
sisterende plantasjer, arkiver og forsøk som utgangspunkt 
for foredlingsprogram for å oppnå høyere genetisk gevinst. 

Som sekundære treslag i foredlingssammenheng regnes 
per i dag:

•	 Furu (Pinus sylvestris)
•	 Lavlandsbjørk (Betula pendula)
•	 Svartor (Alnus glutinosa)
•	 Sitka- og lutzgran (Picea sitchensis og Picea   
 sitchensis x P. glauca)

•	 Engelmannsgran (Picea engelmanni)
•	 Contortafuru (Pinus contorta)
•	 Sibirsk lerk (Larix sibirica)

Tidligere aktiviteter for disse treslagene omfatter et stort 
antall forsøk og trearkiver som er svært verdifulle både 
som utgangspunkt for foredling og forskning. Det er viktig 
å ta vare på dokumentasjon av disse anleggene og materia-
lene, slik at terskelen for å bruke dem aktivt i foredling og 
forskning i fremtiden blir så lav som mulig. Det må derfor 
tas stilling til hvordan vedlikehold av slike anlegg skal fin-
ansieres.

prioriterte treslag
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metoder

Planteforedlingen gjennomføres etter metoder og gene-
tisk teori som er etablert og godt dokumentert gjennom 
mange tiår i et internasjonalt forsker- og foredlermiljø. I 
forskjellige deler av verden gjøres selvfølgelig lokale til-
passninger. Men grovt sett kan en si at prinsippene er de 
samme uansett om det er radiatafuru i Australia, Euca-
lyptus i Argentina, bjørk i Finland eller gran i Norge det 
foredles for. Gangen i foredlingsarbeidet er skissert i Figur 
1. Foredlingen starter ved å velge ut fenotypisk gode trær, 
eller såkalte pluss-trær. Disse podes inn i klonarkiver el-
ler frøplantasjer samtidig som avkom fra disse plantes i 
avkomforsøk på flere lokaliteter. 

Når avkomforsøkene er tilstrekkelig gamle brukes 
data fra hvert enkelt avkom til å beregne avlsverdien til 
foreldretreet. De beste foreldretrærne inngår da i en for-
edlingspopulasjon. De aller beste blir også podet i stort 
antall og gjort til frøprodusenter i testede frøplantasjer. I 
avlspopulasjonen gjennomføres kryssninger, avkomforsøk 
og statistiske analyser for å få fram en ny generasjon med 
avlstrær. En del av de beste og ubeslektede 2. generasjons 
avlstrærne, inngår i nye 2. generasjons frøplantasjer. Må-
let er at hver generasjon med foredling skal gi høyere ge-
netisk gevinst.

For å oppnå god fremgang i planteforedlingen er det 
nødvendig med et effektivt testingsregime. Vi er avhen-
gige av å beregne nøyaktige avlsverdier basert på data 
fra avkom, og etter hvert andre beslektede trær i avlspo-
pulasjonen. Testregimet skal også sikre at vi har kontroll 

med en del av de andre viktige egenskapene som vi ikke 
foredler direkte for. Dette kan være kvalitetsegenskaper 
som vi bare overvåker. Vi skal være sikre på at utvalget 
vi gjør virkelig øker den totale verdien av neste generasjon 
tømmerskog. 

Planteforedling med skogtrær er meget langsiktig, 
også ut fra de tidsperspektiv en er vant til i skogbruket. 
Virksomheten gir gevinster både på kort og lang sikt. På 
kort sikt vil vi i hver foredlingsgenerasjon utnytte den bes-
te delen av foredlingspopulasjonen til masseformering av 
foredlet frø. På lang sikt vil vi få en kontinuerlig genetisk 
forbedring av frømaterialet over mange generasjoner. Ved 
å ha flere populasjoner som dekker de aktuelle klimasoner, 
har vi også en beredskap for eventuelle framtidige klima-
endringer.

Bruk av stamtavler basert på DNA blir et nytt verktøy 
i foredlingen (markør assistert foredling) som gir fordeler 
ved blant annet; lavere kostnader ved utvalg neste gene-
rasjon avls- og frøproduksjonspopulasjon, lettere å unngå 
innavl, bedre kontroll ved identifisering av avlstrær i frø-
plantasjer og arkiv, lettere å avdekke hvilke foreldre i våre 
frøplantasjer/arkiver som gir spesielt gode avkom [5].

metoder
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metoder

Foredlingsmål og utvalgskriterier
Formålet med planteforedlingen er definert i foredlings-
målene. Disse målsetningene er langsiktige. I den daglige 
driften må en forholde seg til utvalgskriterier som på sikt 
gjør at vi kan oppfylle de langsiktige målene. Ved å hele 
tid en basere foredlingen på en vitenskapelig plattform 
med bred aksept, vil også utvalgskriteriene gå igjennom en 
«evolusjon» etter hvert som ny forskning foreligger. Krite-
riene er derfor et dynamisk verktøy som planteforedlerene 
og forskerne må oppdatere jevnlig. Kriteriene defineres 
ved utarbeiding av tidsavgrensede detaljplaner for hver 
enkelt foredlingspopulasjon. 

Foredlingsdatabasen
Foredlingsdatabasen er et grunnleggende verktøy i fored-
lingsarbeidet. Denne databasen inneholder all nødvendig 
informasjon om de opprinnelige pluss-trærne og deres etter-
kommere som er testet eller som skal testes i avkomforsøk. 
Informasjonen vil blant annet omfatte vekst og utvikling, 
skader, kvalitetsegenskaper, slektskapsforhold og avlsver-
dier for hvert enkelt tre. Det er også nødvendig å etablere en 
meta-database som inneholder all nødvendig dokumenta-
sjon om materialene som er tilgjengelig for sekundære tre-
slag. Meta-dataene skal omfatte geografiske koordinater til 
forsøk og klonarkiver slik at disse ikke går tapt. All tilgjeng-
elig informasjon skal skannes og lagres digitalt.

Figur 1: Foredlingssyklusen for gran i Norge
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Foredlingsmål
Norsk skogplanteforedling skal utnytte den genetiske vari-
asjonen for å etablere frøplantasjer som gir frø med bedre 
egenskaper for overlevelse, volumproduksjon og virkes-
kvalitet for den enkelte lokalitet, men uten å forringe den 
genetiske variasjonen i fremtidsskogen. Genetisk variasjon 
opprettholdes ved å beholde store foredlingspopulasjoner 
og tilstrekkelig mange avlstrær i frøplantasjene. 

Tilpasning til klima:
•	 Foredlet frø skal gi foryngelser med bedre overlevelse  
 enn bruk av frø fra skogbestand

•	 Foredlet frø skal kunne brukes over et større geografisk 
område enn frø fra skogbestand

•	 Foredlet frø skal gi et mer robust materiale i en fremtid 
med et mer ustabilt klima

•	 Foredlingspopulasjonene og frøplantasjene skal være et 
dynamisk verktøy for foredling og valg av frømaterialer 
ved et scenario med raske klimaforandringer

Vekst og binding av CO2 fra atmosfæren:
•	 Foredlet frø skal bidra til en økning i skogarealets gjen n

omsnittlige produktivitet på 20% eller mer, i forhold til 
ved bruk av frø fra skogbestand

•	 Foredlet frø skal bidra til en økt binding av CO2 fra 
atmosfæren på mer enn 20%

•	 Økt binding av CO2 skal betraktes som en sideeffekt av 
foredlingsmålene for vekst og kvalitet og er ikke et 
mål i seg selv.

•	 Foredling for kvalitet og mindre råte gir dermed økt 
substitusjonseffekt

Kvalitet:
•	 Foredlet frø skal gi tømmer som har høyere densitet 

ved en gitt årringbredde enn det frø fra skogbestand 
vil gi

•	 Foredlet frø skal gi virke med økt formstabilitet
•	 Foredlet frø skal gi virke med mindre skader og feil og 

bedre stammeform enn ved bruk av frø fra skogbestand
•	 Foredlet frø skal gi tømmer med mindre råte

Genetisk variasjon:
•	 For å kunne drive en langsiktig og utholdende foredling 

over flere generasjoner må det sørges for å ivareta et 
brett spekter av genetisk variasjon (genetiske ressurser) 
i våre foredlingspopulasjoner

•	 Vi må forhindre sterk reduksjon av genetisk variasjon i 
de egenskapene vi foredler for, og sørge for å ha et fors-
varlig antall ubeslektede foreldre i frøplantasjene så vi 
sikrer en arvelig bredde i fremtidens kulturskoger

•	 Høy genetisk variasjon opprettholdes også i produk
sjonsskogen ved at trærne i frøplantasjen til enhver tid 
bestøves med en betydelig andel pollen fra skogbestand 
og ved at det alltid vil brukes en viss andel frø fra skog
bestand. Det samme gjør skog i verneområder, kantso-
ner, impediment og fjellskog

•	 Kravet til genetisk variasjon kan være mindre ved spiss 
 foredling for typiske nisjeprodukter og når foredlet ma- 
 teriale formeres som for eksempel stiklinger.

foredling av gran (picea abies)

fordeling av gran
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Foredlingssoner
Foredlingssonene er i hovedsak en administrativ inndeling 
av landet basert på breddegrad, høyde over havet og kjen-
te klimagradienter. Foredlingsprogrammet vil legge ulike 
prioriteringer til grunn i de ulike sonene. Foredlings-
strategien tar utgangspunkt i at landet deles inn i åtte 
foredlingssoner (Tabell 1):

•	 Skogstrøkene deles i seks foredlingssoner
•	 Skogreisningsstrøkene deles i to foredlingssoner
•	 I foredlingssone G 0 vil foredlingen ta hensyn til et scen-

ario med 2-4 graders økning i gjennomsnittstemperatur 
for sonene G1 og G4.

Tabell 1. Foredlingssoner for gran. Høydelag 1 er 0-149 m o.h., 
høydelag 2 er 150-249 m o.h., høydelag 3 er 250-349 m o.h., osv.

Foredlingspopulasjonen
Norske granbestand utgjør en stor genetisk gruppe som er 
en del av den sammenhengende granpopulasjonen vi har fra 
Ural-fjellene i Russland øst til Voss i vest. Til Norge innvan-
dret grana etter siste istid fra et refugium i Russland. Den 
norske foredlingspopulasjonen utgjør i dag ca. 5500 fenoty-

pisk utvalgte pluss-trær (avlstrær) som enten er oppbevart 
som kloner i klonarkiv og frøplantasjer, eller som familier 
i avkomforsøk eller frøplanteplantasjer. Siden begynnelsen 
av 1970-tallet er det gjort ulike typer krysninger og etablert 
avkomforsøk med over halvparten av disse pluss-trærne. 
Det er derfor et begrenset behov for å gjøre nye utvalg av 
pluss-trær i skogen, men behovet er stort for å få testet en 
større andel av foredlingspopulasjonen i enkelte soner.

Sub-populasjoner
Det er en forutsetning at foredlingspopulasjonen er godt til-
passet klimaet i bruksområdet i dag, samtidig som vi må ha 
fleksibilitet i forhold til klimaendringer. I tillegg er det svært 
viktig å holde tapet av genetisk variasjon lavt og å unngå util-
siktet innavl i populasjonen. Skrøppa, Myking [1] og Johnsen 
[3] anbefaler å dele foredlingspopulasjonen inn i mindre sub-
populasjoner for å få til dette. Derfor deles den store norske 
foredlingspopulasjonen inn i 22 sub-populasjoner som settes 
sammen av et materiale som er godt tilpasset de klimatiske 
forhold i området sub-populasjonen skal representere. Vi har 
som mål at sub-populasjonene i utgangspunktet skal inne-
holde 50 ubeslektede individer. Disse skal være valgt ut etter 
testing i avkomforsøk. Samme individ skal ikke brukes over 
flere populasjoner. Det skal heller ikke være nært slektskap 
mellom individer på tvers av populasjonene. 

Det er innen sub-populasjonene foredlingen egentlig fore-
går. Individene blir i utgangspunktet fordelt mellom popula-
sjonene etter opphav fra et avgrenset geografisk område og 
høydelag. Men gjennom testing, innen og utenfor området, vil 
vi få informasjon som muliggjør flytting av materialer mellom 
populasjonene. Det vil alltid være en målsetning at materia-
lene skal brukes der de er best egnet.

For hver sub-populasjon vil foredlingsmålene være 
langsiktig definert. Men foredlingsmålene vil kunne vari-
ere mellom sub-populasjonene. Siden de store skogregio-
nene vil være representert av flere sub-populasjoner, har 
vi derfor mulighet for å foredle for forskjellige egenskaper 
innen regionen.

Foredlings-
soner

Region Høydelag

G 0
G1 og G4, ved 2 oC økning i 
temperatur

1-2

G 1 Indre Østland, Sørland og Oslofjord 1-3

G 2 Indre Østland 4-6

G 3 Indre Østland 7-9

G 4 Vestlandet 1-3

G 5 Trøndelag-Helgeland 1-2

G 6 Trøndelag-Helgeland 3-5

G 7 Nordre-Nordland og Troms 1-2

fordeling av gran



11

Figur 2: Fordelingen av den testede delen av dagens foredlings-
populasjon. Fargene indikerer potensiell sub-populasjoner.

Figur 3: Den testede delen av dagens norske foredlingspopulasjon 
har opphav fra 0-900 m o.h. og ca 9 breddegrader. Dette gir en 
stor variasjon i tilpassing til klima- og daglengde. Fargekodene 
indikerer potensiell sub-populasjon, og viser at populasjonen er 
kontinuerlig. Dette gir oss mulighet til å anvende individer fra 
flere populasjoner i frøplantasjer med definert bruksområde, og 
dermed fleksibilitet i et klima som endrer seg.

fordeling av gran

Tabell 2 viser en oversikt over den første foredlingspo-
pulasjonen av pluss-trær og familier (P) vi i dag disponerer 
for de ulike foredlingssonene, hvor stor andel av denne som 
er i test, og målet for hver sub-populasjon etter utvalg fra 
testingen av utgangsmaterialet. Sub-populasjonene er ut-
gangspunktet for å etablere 2. generasjons foredlingspopu-
lasjon (F1). For flere foredlingssoner vil det være nødven-
dig å trappe opp testingen av utgangsmaterialet for å ha 
tilstrekkelig antall individer i P-generasjonen å velge fra. 
Dette gjelder spesielt G2, G3 og G4. Sub-populasjonene 
for G0 gjenstår å definere da disse skal etableres gjennom 
nordisk og internasjonalt samarbeid som nylig er initiert.
Foredlingspopulasjonen blir oppbevart i klonarkiver mens 
avkomtesting foregår. Det er i de fleste tilfellene også i 
klonarkivene kryssningene i foredlingsarbeidet blir gjenn-
omført. I foredlingsarbeidet er arkivene et lager for de ge-
netiske ressursene og derfor svært verdifulle. For hver for-
edlingssone skal det etableres ett sentralt arkiv med alle 
individer som tilhører sub-populasjonene i denne sonen. I 
tillegg skal alle materialene også lagres i mindre arkiver 
som ligger ved frøplantasjene. Slik vil en sikre at de verdi-
fulle materialene til enhver tid oppbevares på flere lokalite-
ter, noe som øker sikkerheten for langsiktig bevaring. I det 
sentrale arkivet vil det være oppbevart individer fra flere 
sub-populasjoner. Uavhengighet mellom populasjonene 
sikres da bestøvning vil skje ved kontrollerte kryssninger 
(isolering av hunblomster og pollen fra kjente fedre). 

Denne strategien har som utgangspunkt:
•	 En total foredlingspopulasjon (P) etter utvalg gjennom  
 avkomforsøk på totalt 1150 ubeslektede individer

•	 Målsetningen for 2. generasjon foredlingspopulasjon  
 (F1) består tilsvarende av 1150 forskjellige individer

•	 Disse fordeler seg på 22 sub-populasjoner som hver om
fatter 50 ubeslektede individer

•	 De store skogregionene vil være representert av flere  
 sub-populasjoner innen hvert høydelag
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fordeling av gran

Frøplantasjer
I Frøplantasjene skal foredlingsfremskrittet i foredlings-
populasjonen realiseres ved masseproduksjon av foredlet 
frø. Det skilles tydelig mellom frøplantasjer og klonarkiver. 

Sammensetning
Frøplantasjene settes sammen av individer på tvers av 
sub-populasjonene. Dette er de individene som viser seg 
egnet i det geografiske området og høydelaget som frø-
plantasjen skal forsyne med frø. Bruk av individer fra flere 
sub-populasjoner vil sikre tilstrekkelig genetisk variasjon 
og minimalisere faren for innavl. Siden foredlingsmålene 
kan variere mellom populasjonene får vi også fleksibilitet 
i foredling, og større spenn av variasjon i egenskaper å 
velge fra når vi skal sette sammen frøplantasjene. Det 
vil i utgangspunktet være de individene med høyest total 
avlsverdi, når alle egenskaper i foredlingsmålet er vektlagt, 
som brukes i frøplantasjene. Fordelingen av avlsmaterialet 
i frøplantasjen (frøplantasjedesign) vil variere og define-
res nærmere i de detaljerte planene. 

Plassering
Grana tilpasser seg raskt klimaendringer ved at kimen i frøet 
programmeres av temperatur og daglengde det stedet og 
året frøet dannes [3]. Frø produsert på samme mortre i et 
varmt klima vil gi planter med en sørligere vekstrytme enn 
planter etter frø produsert i et kaldere klima. Plassering av 
frøplantasjene er derfor et viktig verktøy for å optimalisere 
foryngelsesmaterialenes tilpassing til klima og vekstseson-
gens lengde. I utgangspunktet ser det ut til å være optimalt 
at frøet produseres litt lenger sør, eller i et litt varmere kli-
ma, enn der plantene skal brukes. Dette for å oppnå bedre 
herdighet mot frost om våren, som har vært den viktigste 
årsaken til frostskader de siste tiårene, og samtidig være for-
beredt på en oppvarming av klimaet generelt. Samtidig må 
ikke denne «sørlige pregningen» bli for sterk da vi heller ikke 
skal øke risikoen for sen og dårlig herdighetsutvikling om 
høsten og dermed økt risiko for frostskader høst og vinter.

Foredl-
ings-
sone

Sub-
popula-
sjoner

Utgangs-
materialer

Antall 
utvalgte 
trær

I test Mål:
Antall 
testede 
trær

G0 100

G1 AB 1-3a
AB 1-3b 
C 1-3a
C 1-3b
DEF 1-3

Kloner
Familier

1747
478

758
478

50
50
50
50
50

G2 AB 4-6a
AB 4-6b
C 4-6a
C 4-6b

Kloner 644 387
50
50
50
50

G3 AB 7-9a
AB 7-9b
C 7-9a
C 7-9b Kloner 402 239

50
50
50
50

G4 GH 1-3
IJ 1-3 Kloner 485 0

50
50

G5 KLMN 1-2a
KLMN 1-2b
OPQR 1-2 Kloner/familier 975 460

50
50
50

G6 KLMN 3-4
OPQR 3-4 Kloner/familier 500 300

50
50

G7 S-Z 1-3 Kloner/familier 220 200 50

Sum 5451 2822 1150

Tabell 2. Oversikt over utgangsmaterialer for gran, hvor stor 
andel som er i test og målsetningen for hver sub-populasjon etter 
utvalg. Navnsettingen på sub-populasjonene refererer til sanke-
området og høydelaget utgangsmaterialet er hentet fra. 
For populasjon AB 1-3a er utgangsmaterialene hentet fra 
sankeområdene Av, Aø, Bv og Bø i høydelag 1-3, og «a»eller «b» 
indikerer at dette er en av to populasjoner fra dette området. 
Tabellen er ikke fullstendig og det gjenstår å få full oversikt for 
populasjonene i sonene G5-G7.
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fordeling av gran

Fremdrift
Umiddelbart og innenfor en tidsramme på 10 år:

•	 Utnytte eksisterende genetisk informasjon i avkomfor- 
 søk for å etablere nye frøplantasjer med avkomtestede  
 mortrær av 1. generasjon, hvor det ikke finnes fra før

•	 Avkomteste flest mulig av de avlstrær som i dag ikke er 
i test slik at målsetningen om antall testede avlstrær for 
hver sub-populasjon kan nås

•	 Kartlegge foredlingspopulasjonen ved å lage stamtavler 
basert på DNA

•	 Øke presisjonen på avkomtestingen ved å inkludere nye 
parametere som estimerer nabokonkurranse og miljø. 

 variasjon bedre

Så snart det er teknisk, biologisk og økonomisk mulig. 
Oppstart innen 5-10 år og fremover:

•	 Framover-rettet utvalg for produktive skogområder,  
 ved avkomforsøk med klonreplikasjon

•	 Fremover-rettet utvalg for mindre produktive områder, 
ved utvalg i plantefelt med foredlet materiale og kart 

 legging av genotype
•	 I noen foredlingssoner skal det søkes samarbeid om   
 utvikling av foredlingsmaterialer med de andre nordiske 

land.
•	 Nisje produksjon ved somatisk embryogenese av testede 

kloner

På Sanderud utenfor Hamar er Norges første frøplantasje med 
svartor anlagt med utgangspunkt i de beste avkommene fra en 
serie med avkomforsøk anlagt av Skog og landskap.  
Foto: Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket
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fordeling av fjelledelgran

Norsk juletreproduksjon er en voksende bransje og fjelledel-
gran har både gode juletreegenskaper og er godt tilpasset 
dyrking i det norske klimaet. I sitt naturlige utbredelsesom-
råde har treslaget stor geografisk spredning og ofte lokalisert 
i mindre populasjoner. Vi finner derfor stor genetisk variasjon 
mellom populasjoner i egenskaper som tilpasning til klima og 
morfologi. Det er også stor variasjon innen populasjonene, 
men det er nødvendig å være spesielt oppmerksom på inn-
avlsproblematikk. Lang erfaring med dyrking av fjelledelgran, 
og i den senere tid systematisk utvalg og testing av provenien-
ser, har gitt et svært godt utgangspunkt for foredling. Vi kan 
nå velge fine individer fra de beste proveniensene både for et 
langsiktig foredlingsprogram og for å etablere frøplantasjer. 
Fra tidligere eksisterer det en frøplantasje med fjelledelgran 
på Biri, men etterspørselen etter denne proveniensen er liten. 

Foredlingsmål
Foredling på fjelledelgran vil ha følgende målsetninger:

•	 Foredlet frø skal bidra til klimatilpassede materialer for 
rask og sikker etablering av produksjonsfelter

•	 Foredlet frø skal gi et høgere juletreutbytte basert på  
 definerte standarder for; form, farge og barkvalitet

•	 Etableringen av frøplantasjer skal gi en sikrere tilgang  
 til frø enn ved import og sanking i norske bestand

•	 Foredlingen skal gi grunnlag for masseformering av de  
 beste sortene gjennom stiklinger eller somatisk embryo-

genese 
•	 Foredlingen skal bidra til planter med økt motstands- 
 dyktighet mot patogener som reduserer kvaliteten på  
 produksjonen, med målsetning om redusert bruk av   
 sprøytemidler.

Foredlingspopulasjoner 
Strategien anbefaler et foredlingsprogram med utgangs-
punkt i proveniensmaterialer fra Red Mountain (Wash-
ington, US), Grassie Mountain og Spring Mountain (BC, 
Canada), samt noen kjente norske provenienser som sann-
synligvis er med opprinnelse fra Red Mountain. Dette må 
klarlegges ved DNA-analyse.

Metoder
En viktig forskjell mellom foredlingen på norsk gran og 
fjelledelgran er tidshorisonten i foredlingsyklusen. Fored-
lingen kan bli svært effektiv da forsøk som sluttmåles etter 
8–10 år gir et svært presist bilde av genotypen i forhold til 
de egenskapene som er viktige for juletreproduksjon. Bruk 

Proveniens Regioner Utgangsmaterialer

Red Mtn Indre strøk, men 
ikke særlig utsatt 
for klimaskader

Juletrefelt og forsøk

Spring Mtn Områder særlig 
utsatt for klima-
skader

Juletrefelt og forsøk

Grassie Mtn Kystnære strøk 
og områder 
lite utsatt for 
vårfrost

Juletrefelt og forsøk

Norske bestand Indre strøk, men 
ikke særlig utsatt 
for klimaskader

Norske kjente bestand, 
juletrefelt og forsøk med 
kjente norske proveni-
enser

foredling av fjelledelgran 
(abies lasiocarpa)

Tabell 3. Proveniensregioner og utgangsmaterialer for et 
foredlingsprogram for fjelledelgran
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fordeling av fjelledelgran

av genetiske markører for å opprette stamtavler blir også 
svært viktig når det gjelder foredling på fjelledelgran da 
det må gjøres utvalg blant planter som kan være nært be-
slektet. Vi vil gjøre utvalg i kjente og egnede bestand av 
fjelledelgran og i kommersielle plantinger med handelsfrø 
fra de utvalgte proveniensene.

Fremdrift
Umiddelbart og innenfor en tidsramme på 5 år:

•	 Etablere frøplantasjer basert på materialer fra de fire  
 populasjonene for så snart som mulig å bedre tilgangen 

til frø.
•	 Kartlegge foredlingspopulasjonen ved bruk av genetiske 

markører for å utelukke nært beslektede individer
•	 Etablering av avkomforsøk med materialer fra avlstrær 

utvalgt i Stange prestegårdskog

Så snart det er teknisk, biologisk og økonomisk mulig. 
Oppstart innen 5-10 år og fremover:

•	 Etablering av avkomforsøk med materialer fra avlstrær 
utvalgt i norske bestand

•	 Etablering av et program for masseformering av de 
beste sortene

•	 På lengre sikt skal det utføres kontrollerte krysninger 
av de beste avlstrærne.

Bruk av molekylærgenetiske metoder for å avdekke slektskap mellom populasjoner og ulike genotyper av fjelledelgran.  
Foto: Lars Dalen, Skog og landskap
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De sekundære treslag for planteforedling består i eksisteren-
de anlegg som det vil være viktig å ta vare på, men hvor det i 
dag verken er etterspørsel eller finansiering som kan forsvare 
en videre foredlingsaktivitet. Unntaket er i de tilfellene hvor 
det allerede foreligger forsøksresultater som kan brukes for 
utvalg til nye mindre frøplantasjer for å lette tilgangen til frø.

Furu
I Norge finnes det i dag to eldre operative frøplantasjer 
for furu, samt noen få klonarkiv. Det er ikke drevet noen 
foredlingsvirksomhet med treslaget utover det opprinne-
lige plusstreutvalget. Etterspørselen etter furufrø er liten.

•	 Dagens frøplantasjer for furu opprettholdes. Når leve-
tiden for disse anleggene er over bør det vurderes hvor-
vidt de skal reetableres med det samme avlsmaterialet

•	 Det legges ikke opp til avkomtesting av avlstrærne i   
 eks isterende frøplantasjer og arkiver

•	 I den grad det er etterspørsel etter foredlet furufrø kan 
det i noen områder dekkes fra frøplantasjer i Sverige.  

 Det bør imidlertid anlegges noen forsøk med aktuelle
svenske frøplantasjematerialer for å kunne anbefale 
bruksområder for frøet

Svartor
•	 Sanderud frøplantasje med utvalgte avlstrær fra   
 avkomforsøk opprettholdes og stelles for frøproduk-  
 sjon, utover dette ingen spesielle foredlingsaktiviteter

Hengebjørk
•	 Avkomforsøk på Sanderud stelles og det sankes frø fra  
 de beste avkommene. Det vurderes å etablere en mindre 

frøplantasje som stelles for frøproduksjon, basert på de 
beste avkommene i forsøksserien fra 1991

Sitkagran, lützgran, contortafuru og 
sibirsk lerk

•	 Eksisterende anlegg oppettholdes. Utover dette ingen 
spesiell foredlingsaktivitet.

•	 Norsk kunnskap og eksisterende avlsmaterialer når det  
 gjelder Sitka- og lutzgran, er et godt utgangspunkt for  
 foredling, men aktiviteten må vurderes opp mot finans- 
 iering, internasjonale markeder og nasjonale begrens- 
 ninger gitt av Naturmangfoldloven med forskrift om  
 utsetting av utenlandske treslag.

Engelmannsgran
•	 Det beste avlsmaterialet i Kaupanger frøplantasje   
 reetableres i en ny frøplantasje på Østlandet så snart  
 som mulig. Formålet er produksjon av frø for juletrær  
 og for eksport

Nobelgran
•	 Klonarkivet i Kaupanger opprettholdes. Utover dette  
 ingen foredlingsaktivitet med mindre spesifikk finans- 
 iering. Det bør arbeides for markedsføring av dette 

materialet med tanke på eksport

Norsk gran (juletrær)
•	 Foredlingsarbeidet på norsk gran har som en sideeffekt 

også fremskaffet svært gode materialer for juletrepro-
duksjon. Dette materialet er viktig å ta vare på for for-
mering og eventuelt for å gjøre krysninger.

foredling av sekundære treslag

fordeling av sekundære treslag
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frøbehov og frøavl

Anlegg av frøplantasjekapasitet er i likhet med skogplan-
teforedling en langsiktig virksomhet som krever kunnskap 
om frøbehov 15-50 år frem i tiden. Det er en variabel med 
stor usikkerhet. Kvaalen [6] har analysert behovene for 
norsk gran, gitt tre ulike scenarier:
Alternativ 0 er dagens frøbehov
•	 Alternativ 1 - Dagens avvirkningsnivå i skogstrøkene,  
 mens avvirkningen i skogreisningsstrøkene øker i takt  
 med at skogen blir hogstmoden. Planting i forhold til  
 forskriftens minimumstall

•	 Alternativ 2 - Dagens avvirkningsnivå i skogstrøkene,  
 mens avvirkningen i skogreisningsstrøkene øker i takt  
 med at skogen blir hogstmoden. Planting i samsvar   
 med anbefalinger fra Skog og landskap

•	 Alternativ 3 - Målsetninger i Stortingsmelding 39 [7]  
 og Kystskogmeldingen [8] blir fulgt opp slik at plante- 
 aktiviteten øker betraktelig

Figur 4 og tabell 4, på neste side viser henholdsvis plante- 
og frøbehov fordelt på de ulike foredlingssonene gitt de 
ulike forutsetningene i analysen.

Strategien legger til grunn full frødekning i frøplanta-
sjer gitt en etterspørsel i tråd med alternativ 2. Det vil si at 
frøbehov generert ut fra ambisiøse politiske målsetninger 
må dekkes gjennom sanking av frø i skogen, hvis det ikke 
tas høyde for en ekstra finansiering utover hva som er lagt 
til grunn i de tre alternativene for finansiering.

Tabell 5, på neste side)viser at dekningsgraden av frø-
plantasjefrø vil være god de neste ti årene for hele østlan-
det.  For vestlandet (sone 4) og nordafjells (sone 5,6 og 7) 
er det derimot et prekært behov for å øke kapasiteten.  For 

frøbehov og frøavl
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Figur 4. Plantebehov i de ulike foredlingssonene. Alternativ 1 og 2 
har samme arealgrunnlag, men alternativ 1 omfatter planting som 
bare tilfredsstiller minstekravet i forskrift for bærekraftig skogbruk. 
Alternativ 2 omfatter planting opp til anbefalt plantetall fra Skog og 
landskap. Alternativ 3 har same plantetetthet per dekar som alterna-
tiv 2, men det er lagt til grunn planting av klimaskoger i sone 4-7.

sone 0, 6 og 7 er det per i dag ingen frøplantasjer.  Tab-
ellen illustrerer ikke behovene for fornying og forbedring 
av eksisterende anlegg på østlandet for å opprettholde 
dagens produksjonskapasitet i neste periode fra 2020. Et 
arbeid som bør forseres i første halvdel av nåværende 10 
årsperiode.  Svenneby, Drogset, Kaupanger, Opsahl, Sand-
erud og Stange er anlegg som må fornyes i perioden.

Dimensjonering av frøplantasjer for fjelledelgran må 
utredes nærmere. Naturmangfoldloven kommer også til å 
legge føringer for denne aktiviteten.
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Sone Areal hkl 
I-V

Avvirket areal 
(ha)

Framtidig 
avvirket 
areal (ha)

Arealtillegg for 
klimaskog

Frøbehov 
alternativ 0

Frøbehov 
alternativ 1

Frøbehov 
alternativ 2

Frøbehov 
alternativ 3

1 670346 7624 7624 0 110.4 42.9 110.4 110.4

2 746671 6722 6722 0 81.8 19.9 81.8 81.8

3 428664 1676 1676 0 14.6 0.7 14.6 14.6

4 146523 1568 4704 5000 23.8 30.2 71.4 149.4

5 347023 3514 5272 2000 40.1 14.0 60.1 91.3

6 349456 1514 2271 1000 16.2 4.6 24.4 40.0

7 35955 ?? 617 2000 1.0 2.0 6.7 37.9

 Sum 2724638 22618 28886  287.8 114.4 369.3 525.3

Tabell 4: Totalt areal av granskog i alle hogstklasser, årlig avvirket siste fem år, framtidig avvirket areal, tillegg for areal til klimaskoger 
og frøbehov i kg for de ulike foredlingssonene, med tre ulike alternativ for framtidig frøbehov, samt alternativ 0 som er dagens situasjon, 
med planting til anbefalt plantetall som i alternativ 2. Det er forutsatt at 1000 frø veier 6 gram og at det totale svinnet av frø under 
planteproduksjon er 30 prosent.

frøbehov og frøavl
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Tabell 5: Beregnet frødekningsgrad i frøplantasjer av gran og lagerbeholdning i perioden 2010-2020 fordelt på foredlingssoner, forut-
satt ett frøbehov i tråd med scenarie 2. Når dekningsgraden er større enn ett betyr det at forventet tilgang på frøplantasjefrø i perioden 
overstiger anslått etterspørsel. (1. Forutsetter 30 % svinn i planteproduksjonen. 2. Forutsetter 2000 planter per dekar. 3. Gjennomsnitt 
for de siste 5 år. 4. Inkludert lagerbeholdning i periodens begynnelse

frøbehov og frøavl

Plantasje Frø på
lager 
09.06.10 
(kg)

Sone Etabl. Prod. 
areal 
(da)

Årlig 
prod. 
(kg)

Estimert 
antall 
frø/kg 
(*1000)

Antall frø 
(*1000)

Årlig 
plante-
forsyning1 

Årlig 
plante- 
areal2 
(da)

Årlig 
hogst- 
areal3 
(da)

Dek-
nings- 
faktor

Dek-
nings 
faktor
korrigert 4

Bastøy 1 1984 130 26,0 185  4 810 000  3 367 000 1684

Møystad 1 1970 50 12,5 185  2 312 500  1 618 750 809

Jordtveit-
monen

1 1996 100 20,0 185  3 700 000  2 590 000 1295

Sanderud I 430 1 1986 170 47,2 185  8 733 223  6 113 256 3057

Sanderud II 1 1998 60 12,0 185  2 220 000  1 554 000 777

Stange 92 1 1969 Avviklet

Huse 40 1 1966 Avviklet

Kilen 10 1 1986 130 29,7 185  5 502 348  3 851 644 1926

Sum 572 640 147,4  27 278 072  19 094 650 9547 7624 1,3 1,7

Hallen 2 2000 50 7,5 190  1 425 000  997 500 499

Svenneby 18 2 1966 70 16,7 190  3 169 476  2 218 633 1109

Svenneby II 2 2001 90 13,5 190  2 565 000  1 795 500 898

Svenneby III 2 80 0,0 190  -    -   0

Drogset 294 2 1966 95 22,9 190  4 358 618  3 051 032 1526

Drogset II 2 2008 45 0,0 190  -    -   0

Romedal 115 2 1972 38 11,7 190  2 218 947  1 553 263 777

Sum 427 468  72  13 737 040  9 615 928 4808 6722 0,7 1,1

Kaupanger 116 3 1968 80 18,4 155  2 845 824  1 992 077 996

Kaup. frosth. 96 3 1987 80 20,8 155  3 222 915  2 256 041 1128

Opsahl 106 3 1965 40 10,8 155  1 668 403  1 167 882 584  

Opsahl II 3 40 0,0 155  -    -   0

Sum 318 240  50  7 737 142  5 415 999 2708 1676 1,6 2,6

Årøy 4 1991 30 6,0 155  930 000  651 000 326 1568 0,2 0,2

Undesløs 130 5 1987 60 14,3 188  2 687 836  1 881 485 941

Lyngdal Epl. 44 5 1969 30 3,6 162  589 564  412 695 206

Sum 174 90 17,9  3 277 400  2 294 180 1147 3514 0,3 0,3

Total Sum 1491 1468 294 52 959 653  37 071 757  18 210  17 590 
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Skogfrøverket forvalter i dag en portefølje av frøplantasjer 
og klonarkiver som tilsvarer ca 26 anlegg på like mange 
eiendommer. To av disse eiendommene eies av Landbruks- 
og matdepartementet, en eies av Helse og Sosialdepart-
ementet og sju av eiendommene eies av regionale skog-
selskaper. For de fleste av disse arealene foreligger ingen 
avtale og arealene på Skogselskapenes grunn er juridisk 
uklar. Resten, 16 frøplantasjer og trearkiv er regulert i 
privatrettslige jordleieavtaler. Hvis vi ser bort fra verdien 
av frøproduksjon representerer disse anleggene over 50 
års investeringer i systematisk foredlingsarbeid. Videre 
fremskritt forutsetter at avlsmaterialet i disse anleggene 
fortsatt er tilgjengelig for foredlingen, men det er ingen 
selvfølge da jordleieavtalene ikke gir automatisk rett til 
fornyelse. Derfor er det svært viktig at det gis ekspropria-
sjonstilgang for frøplantasjedrift i lovverket, men ekspro-
priasjonshjemmel må betraktes som en sikkerhetsventil, 
en siste mulighet, dersom forhandlinger om nye leieavtaler 
ikke fører fram.

arealer for frøplantasjer, 
klonarkiv og avkomforsøk

arealer for frøplantasjer, klonarkiv og avkomforsøk

Denne strategien anbefaler at det erverves grunn for 
anlegg av nye frøplantasjer, og at det forhandles om kjøp 
av enkelte viktige anlegg som for eksempel Sanderud frø-
plantasje. Jordleie er en lite tilfredsstillende ordning og 
muligheten for å inngå avtaler med 40-50 års varighet 
anses som vanskeligere i dag enn tidligere.

Gjennom hele planperioden skal det anlegges mange 
arealkrevende forsøksserier. Det er svært viktig at avkom-
forsøkene etableres på homogene og godt arronderte for-
yngelsesfelt. Det bør arbeides langsiktig for å få avtaler 
med større private skogeiere, statskog og allmenninger 
som forsøksverter. Det er nødvendig for at foredlingen 
skal få mest mulig pålitelige forsøksresultater for bereg-
ning av avlsverdier.
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Vårt mål med foredlingsforskningen er å gjøre utvalget av 
foreldre som kommer med i foredlingspopulasjonene sik-
rere. Vi må bli i stand til å velge foreldre som gir avkom 
med generelt god ytelse over flere klimaområder, og vi må 
kunne foredle for både vekst, kvalitet og klimatilpasning. 
Innenfor dette området er det fortsatt mange spørsmål 
som venter på å finne sin forskningsbaserte løsning, og 
nye uventede problemer kan oppstå som følge av klima-
endringer, nye sykdommer, økonomisk krise og dess like. 
Skogplanteforedling og genetisk forskning er gjensidig 
avhengig av hverandre. Noen viktige foredlingsmål som 
kan bli en realitet, men som fortsatt krever betydelig fors-
kningsinnsats er:

Resistens eller økt forsvarsevne overfor 
rotråte og blåvedsopp: 

•	 Identifikasjon av gener, deres genuttrykk og deres   
 varianter som styrker forsvaret eller gir resistens

•	 Finne frem til testmetoder som identifiserer genetisk  
 variasjon i unge planters og trærs forsvar overfor   
 soppenes vekst og spredning i trevirke

•	 Resultater til nå er lovende, men vi trenger mer   
 informasjon om hvordan vi tester genetisk resistens

Fenotypisk plastisitet:
•	 Vi må kunne identifisere og bruke foreldre som gir   
 avkom som vokser godt, gir kvalitetsvirke, og friske   
 trær i et bredt spekter av klimatiske forhold

•	 Vi har funnet noen slike materialer og karakterisering  
 pågår for vekst, vekstrytme og virkeskvalitet, men vi  
 må finne gener og deres genvarianter som styrer vekst,  
 hvile og frostherdighet

•	 Vi må kunne identifisere de beste trærne på en effektiv  
 måte

Virkeskvalitet:
•	 Vi må etablere bedre metoder for måling av virkes-  
 kvalitet på stående trær i feltforsøk

•	 Vi må bli bedre i stand til å koble målbare kvalitets-  
 egenskaper opp mot verdien at tømmeret og slutt-  
 produktet

•	 Vi må forsterke kunnskapen om miljøets og genetikkens 
effekt på vekst og virkeskvalitet

forskning og utvikling

forskning og utvikling
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For å gjøre valg av proveniens lettere har Skogfrøverket 
utviklet en veiledningsfunksjon tilgjengelig på nettstedet 
www.skogfroverket.no. Her kan man velge lokalitet (kom-
mune og høydelag) og får da en liste over anbefalte frø-
partier. Veiledningssystemet gir anbefalinger innenfor de 
retningslinjer som forskriften gir. Vi ser imidlertid i dag at 
det er store forskjeller i vekstrytme mellom nye og eldre 
frøpartier av samme proveniens og det er viktig å ta stil-
ling til i hvor stor grad disse forskjellene skal vektlegges i 
forhold til veiledning om bruk i skogen. Mer kunnskap er 
nødvendig og alle nye frøpartier bør derfor rutinemessig 
testes for egenskaper i forhold til vekstrytme slik at det er 
mulig å gi bedre veiledning både til planteprodusenter og 
plantekjøpere. Dagens veiledningssystem er statisk og det 
må derfor utvikles et nytt og mer dynamisk system som i 
større grad tar hensyn til årgangsvariasjon mellom frøpar-
tier og stedstilpasset veiledning.

Skogfrøverket har satset mye på informasjon, særlig 
nettbasert informasjon, veiledning og handel. Plantefor-
edlergruppen ved Skog og landskap og Skogfrøverket vil 
sammen profilere all informasjon om skogplanteforedling, 
frøplantasjer og skogtrærnes genetikk på nettstedet www.
skogplanteforedling.no.

veiledning og informasjon

veiledning og informasjon

Sanking av podekvist og frøprøver fra de beste testede avlstrærne i 
avviklede Huse frøplantasje. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
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Planteforedling er en kunnskapsbasert aktivitet der den 
praktiske gjennomføringen henger sterkt sammen med 
kunnskap om biologiske prosesser, forsøksmetodikk og 
gen etisk teori. Skogfrøverket og Skog og landskap holder 
i dag hovedmassen av kompetansen innen planteforedling 
på skogtrær i Norge. Kompetansen er nødvendigvis svært 
variert, og den enkelte planteforedler og forsker utfyller 
hverandre godt. Samarbeidet mellom Skog og landskap 
og Skogfrøverket er derfor nødvendig for å ha en foredler-
gruppe der lang praktisk foredlingserfaring, tradisjon og 
vitenskap utnyttes til fulle.

I planteforedlergruppen skal:
•	 Eksisterende kompetanse videreutvikles og styrkes
•	 Rekruttering av nytt teknisk og vitenskapelig personell  
 prioriteres

•	 Arbeidet kunne tilby muligheter for god faglig utvikling  
 og konkurransedyktige økonomiske betingelser

kompetanse og rekruttering

kompetanse og rekruttering

Arbeid med å hente ut borprøver for å måle densitet på avlstrær i Opsahl frøplantasje.  Foto: Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket
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Den praktiske gjennomføringen av foredlingsarbeidet 
i Norge følger metoder som er utviklet over mange tiår 
i et internasjonalt foredler- og forskermiljø. Den nor-
ske foredlingen har derfor svært mye til felles med for-
edlingsprogrammer vi finner i andre nordiske land, og i 
resten av verden. I dag deltar Skog og landskap og Skog-
frøverket i flere internasjonale og nordiske forsknings og 
utviklingsprosjekt er innen fagområdet. Prosjektene det 
her er snakk om er WoodVisdom, TreeBreedex, Nordic-
Genecar og NordGen. En effektiv foredling er avhengig av 
sterk deltakelse i internasjonale forum også i framtiden. 

Norsk skogplanteforedling skal:
•	 Være en aktiv deltaker i internasjonalt samarbeid
•	 Ta initiativ og være styrende for utvikling av nye   
 internasjonale prosjekter

•	 Vurdere mulighetene for å utveksle avlsmaterialer   
 mellom nordiske land

nordisk og internasjonalt 
samarbeid

nordisk og internasjonalt samarbeid

Målinger av forsøk i Sigdal med avkom fra Sanderud klonarkiv.  
Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
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Skog og landskap og Skogfrøverket har inngått en sam-
arbeidsavtale som et viktig strategisk element! Men gode 
resultater og fremtidig tilgang til frø som gir trær med 
bedre vekst, kvalitet og miljøegenskaper er sterkt avhen-
gig av finansieringen, både når det gjelder det praktiske 
arbeidet, de faglige krevende beregningene, optimalise-
ring av den langsiktige genetiske sammensetningen av 
avlstrær og foredlingsforskning. Vi vil legge frem tre alt-
ernativer for gjennomføring gitt ulik grad av langsiktig 
finansiering.

Planteforedling og frøavl på dagens nivå 
(5.1 millioner i 2008)
Vi vil med dagens nivå fortsette arbeidet med å etablere 
nye frøplantasjer med testet materiale, men vi vil ikke 
være i stand til å bringe foredlingen over i neste genera-
sjon og skogbruket vil om 20–30 år ikke få tilgang til 
frø som kan gi en betydelig vekst- og kvalitetsøkning i 
forhold til dagens frøplantasjer, samtidig som skogen blir 
ett mindre effektivt lager for CO2. Det kan bli vanske-
lig å holde på kompetente medarbeidere, og med dagens 
svake muligheter for forskningsfinansiering i Norges 
forskningsråd, NFR, vil det bli vanskelig å rekruttere nye 
medarbeidere som har den kompetanse som er nødven-
dig. Vi vil på sikt bli utkonkurrert av Sverige og Finland 
både når det gjelder kompetanse, foredlingsvirksomhet 
og foredlingsgevinst.

scenarier for aktivitet og 
finansiering

En moderat økning i aktiviteten 
(min 50% økning)
Vi vil ved en moderat økning bli stand til å etablere nye 2. 
generasjons frøplantasjer, men bare i de mest produktive 
områdene. Store deler av skogbruket må fortsatt klare seg 
med 1. generasjons frøplantasjer. Vi vil på sikt bli i stand 
til å styrke Norges kompetanse innen genetikk og foredling 
for å gjøre virksomheten mer robust. Dette krever klarere 
formulering av forskningsbehov i Norges Forsknings Råds 
programmer.

En betydelig styrket langsiktig 
finansiering (min 100% økning)
Vi vil bli i stand til å innføre moderne verktøy i foredlin-
gen, foreta og følge opp en intensiv foredling for flere for-
edlingssoner, og få et større insentiv til å implementere 
grunnleggende forskning på klimatilpasning, virkeskvalitet 
og resistens overfor sjukdommer inn i foredlingsarbeidet. 
Vi vil i større grad ha ressurser til å etterprøve internasjo-
nal forskning i norsk foredling, og på sikt å dra nytte av 
den betydelige internasjonale funksjonelle genomforsknin-
gen som i disse dager foregår i Canada, Sverige og USA. 
Betydningen av foredlingsarbeidet vil vekke såpass oppsikt 
at rekruttering av kompetente medarbeidere vil kunne får 
et sterkt oppsving.

scenarier for aktivitet og finansiering
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Finansieringsmodeller for plante-foredling
Frem til i dag har planteforedling og frøavl vært finansiert 
over statsbudsjettet og ved salg av foredlet frø som i dag 
prises 20 % høyere en bestandsfrø. Skogplanteforedling 
er svært langsiktig, og det taler for et tungt statlig enga-
sjement. Samtidig er binding av CO2 av stor samfunns-
messig betydning, og planteforedling er et av de mest 
kostnadseffektive tiltak for økt binding av CO2. Politiske 
beslutninger kan imidlertid være uforutsigbare, og det 
kan føre til at grunnlaget for finansiering av plantefored-
lingsarbeidet plutselig svikter. Et sterkere engasjement fra 
skognæringen vil vise at næringen tar ansvar og det kan 
igjen utløse større bevilgninger fra staten.

Strategien foreslår at ulike modeller for langsiktig 
finansiering utredes og her nevnes noen muligheter:

•	 Finansiering med kun statlige bevilgninger, men med  
 en avgift på foredlet frø (20% eller mer)

•	 Finansiering med statlig bevilgning og avgift basert på  
 avvirkning (pr. kubikkmeter tømmer)

•	 Finansiering med statlig støtte, og avgift basert på   
 omsetning av planter

•	 Finansiering med både statens og næringens støtte   
 (med eller uten noen form for avgift)

•	 Finansiering gjennom en CO2 avgift og/eller gjennom  
 salg av goodwill

Finansieringskilder for foredlingsforskning
Foredlingsforskning er langsiktig, men den kan også split-
tes opp i kortsiktige prosjekter av 3–4 års varighet. Dette 
krever at prosjektene gir resultater som blir brikker i en 
langsiktig og planlagt utvikling. Mye av forskningen har en 
anvendt karakter, og kan dermed finansieres som bruker-
styrte prosjekter, hvor brukerne kan være Skogfrøverket, 
Skogeiernes organisasjoner, Fylkesmennene og skogin-
dustri. Forskning som går på fundamentale prosesser, så 
som karakterisering av gener og deres varianter som kon-
trollerer viktige biologiske og økonomiske karakterer, må 

finansieres med utgangspunkt i forskerstyrte prosjekter, 
gjerne med brukermedvirkning der dette er naturlig. Det 
krever at det finnes egnede forskningsprogrammer hvor 
det er mulig å søke finansiering. Derfor er det viktig at 
skoggenetikk, foredling og planters klimatilpasning fort-
satt er prioriterte områder i program/formål for Norges 
Forskningsråd, Skogtiltaksfondet, og Utviklingsfondet.

EU har sitt eget system for forskningsfinansiering som 
Norge er med på å betale, og hvor norske forskningsmiljøer 
deltar. Foredlingsforskningen i Norge må ha som mål å 
styrke sitt engasjement og nettverk i denne sammenheng. 
Vi er for tiden med i TREEBREEDEX, et nettverk av 28 
partnere, hvor ideen med å finne løsninger på hvordan vi 
kan samarbeide om felles foredling og foredlingspopula-
sjoner over landegrensene, utprøves og diskuteres. 

I det felles nordiske prosjektet GENECAR diskuteres det 
nå hvordan vi i høyproduktive områder av Finland, Sverige 
og Norge, kan benytte et felles foredlingsprogram. GENE-
CAR finansieres av SNS (SamNordiskSkogforskning)

Et økt nordisk og europeisk samarbeid om foredlings-
forskning vil bidra til å styrke den pågående prosessen med 
å gjøre foredlingen til et sterkt virkemiddel til å bedre kli-
matilpasningen og øke skogproduksjonen, og derigjennom 
øke opptaket av karbondioksid i nordisk skog. 

scenarier for aktivitet og finansiering
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Bedømming av potensielle avlstrær i norske bestand med 
fjelledelgran.  Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket
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