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Hos våra viktigaste trädslag, gran och tall, är proveniensvalsproblematiken 

hel t olika . Hos tallen yttrar sig ett felaktigt proveniensval ofta i dålig 

Bverlevnad, vilket kräver omedelbara åtgärder . Hos granen är skillnaderna 

inte lika påtagliga , även en proveniens som är dåligt anpassad till odlings

ortens klimat visar ofta en nästan lika god Bverlevnad som en välanpassad . 

Skillnaderna yttrar sig i stället ofta i form av en lägre tillväxt , vilken i 

sin t ur kan bero på en hBgre skadefrekvens . Dessa skador ger sedan ofta 

kvalitetsnedsättningar hos det sågade virket, vilket idag och fBrmodligen 

fBr en avsevärd tid framåt är den ekonomiskt viktigaste slutprodukten hos 

ett granbestånd . 

INVANDRINGSHISTORIA 

FBr att fBrstå bakgrunden till 
skillnaderna i egenskaper mellan 
olika provenienser måste man känna 
granens invandringshistoria till 
Sverige . När landet återbeskogades 
efter istiden , vandrade inte granen 
in sBderifrån utan tvingades fBrs t 
tränga norrut Bster om ÖstersjBn . 
FBrst efter att ha rundat Bottniska 
viken har den utbrett sig söderut 
Bver landet . 

Denna invandring norrifrån medförde 
utan tvivel att gr anen tvingades ut
veckla en god härdighet mot vinter
kyla . Detta skedde antagligen på be
kostnad av til l växthastigheten . Vi 
har alltså i stor a delar av Sverige 
en naturlig gran som är härdigare än 
nBdvändigt, samtidigt som den inte 
utnyttjar tillväxtmBjligheterna maxi
mal t . 

ANVÄNDNING AV MELLANEUROPEisKA 
GRANPROVENIENsER 

Mellaneuropeiska granprovenienser 
har använts i svenskt skogsbruk 
sedan fBre sekelskiftet . Detta har 
skett utan att man observerat några 
av de ogynnsamma effekter som hos 
tallen medfört att uttrycket " tysk
tall" blivit liktydigt med dål ig 
tall. 

De äldsta försöken anlagda med 
modern försöksteknik planterades ut 
1942. Från dessa försök framgick det 
bland annat 

att användning av granfrB 
mellaneur opeiskt ursp r ung 
innebära stora möjligheter 
produktionsökningar 

av 
kan 

till 

- att gr anproveniense r från mellan
europa visar variabilitet inom 
mycket vida gränser . 
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Ett försök att systematise re · ety
delsen av olika egenskaper kan se ut 
på följande sätt : 

1 . VÄXTRYTM 
1. 1 Tidpunkt för knoppsprickning på 

våren 

Senare knoppsprickning i nnebär stör
re chans att undgå vårfroster . Vår
frostskador i ungdomen är av avgö
rande betydelse för plantornas ut 
veckling . Risken för vårfrostskador 
avtar med stigande plantålder och 
planthöjd . 

1 . 2 Tidpunkt för invintring på 
hösten 

Invintringen utlöses , när nattläng
den Ökar över en viss gräns (kritisk 
nattlängd) , som är olika för olika 
provenienser . Höstfrostskadornas be
tydelse består under stora delar av 
omloppstiden . 

2 . TILLVÄXTKAPACITET 

Tillväxten störs avsevärt genom kli
matskador . Ju sämre provenienserna 
är anpassade till klimatfö r hållande
na , desto mindre kan de utnyttja sin 
tillväxtkapacitet . 

3 . KVALITET 

3 .1 Virkeskvaliteten kan försämras 
på grund av yttre · faktore r . 
Uppr epade klimatskador medför 
automatiskt kvalite t snedsättning . 

3 . 2 Genetiskt betingad vi r keskvali
tet, t ex veddensitet . 

Många egenskaper visar enhetlighet 
över större regione r , vilket f r amgår 
av schemat i figur 1 , som samman
ställts av Peter Krutzsch i hans 
doktorsavhandling . 

Fortsatta studier av pr oveniensför
sök , där mycke t stor a antal proveni
enser jämförs , i någr a fall 11 00 , 
v i sar att i södr a Sverige tidpunkten 
f ör knoppsprickningen ä r avgörande 
fö r i vilken gr ad plantorna dr abbas 
av f r ostskador och därmed får lägre 
produktion . Södr a Sver ige är här 
liktydigt med Sverige söder om Limes 
Norr landicus , vilken i gr ova drag 
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Figur 1 • Schema t i sk framställning 
av variationsmönstre t hos olika 
egenskaper uppdelat på ursprungsom
r åden . (Från KRUTZSCH 1975 . ) 

följer Dalälven i dess nedre l opp 
för att sedan ungefärligen fÖlja 60 ° 
lat västerut genom mellersta Värm
land . Här gäl l er att ju tidigare 
knoppsprickningen sker , des t o s t örre 
är risken för skador genom sena vår
froster . Om dessa upprepas år från 
år , vilket ofta sker , får man den 
typiska busk- eller bol lformade växt 
hos granplantorna som man ofta ser 
på frostlänta planteringar . Ett 
exempel på en sådan planta visas i 
figur 2 . 

Som f r amgår av figur 1 , skjuter de 
svenska och finska provenienserna 
genomgående t idigt . Därmed är de ut
satta för vårfrostskador . Extremt 
sent skjutande är däremot de vitrys
ka provenienserna . 

All t talar för att denna olikhet i 
skottskjutningsti dpunkt är hela för
klaringen til l varför olika proveni
enser skadas olika mycket av vår
froster . Frystester i klimatkammare 
har sål edes visat att under själ va 
knoppsprickningsstadiet skadas samt
liga proveni enser , om temperaturen 
bli r l ä gr e än ca - 4 °C. Detta uteslu
ter givetvi s i nte att enskilda indi
vider kan klara lägre temperatur , 



men även om så vore fallet, krävs 
ett omfattande arbete fBr att kunna 
tillgodogöra sig en sådan egenskap i 
det praktiska arbetet . FBrmodligen 
skul le vegetativ förökning i stor 
skala krävas. 

Figur 2 . Granplanta s om genom 
upprepade vårfros t skador fått ett 
buskliknande utseende . 

I norra Sverige har tidpunkten för 
tillväxtens avslutande, invintring
en , s t örre betydelse för förmågan 
att mots tå klimatskador . Här finner 
man den tidigaste invintringen hos 
de svenska och finska proveni enser
na . Denna invintring är så tidig för 
ortseget material att tillväxtperi
oden inte kan utnyttjas till fullo . 

Proveniensvalet blir sål edes ett 
slags balansgång , där man försöker 
finna en kompromiss mellan sen 
knoppspri ckning och tidig invintring 
samt hög tillväxtkapacitet . 
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KVALITETSFRÅGOR 

Att ökad volymproduktion i samband 
med en senare skottskjutning vari t 
av avgörande skäl för en ökad an
vändning av östeuropeiska granprove
nienser står klart . Men hur fö rhål
ler det sig med kvaliteten? Ekonomin 
i vårt skogsbruk är ju i hög grad 
beroende av om vi kan producera såg
timmer av hygglig kvalitet . 

studerar man andelen träd med dub
bel toppar och/eller sprötgrenar vi
sar det sig , att de vitryska och 
nordostpolska provenienserna är 
bland de bästa . Samma är förhållan
det , om man ser på andelen plantor , 
som utsatts för upprepade fros tska
dor och därmed fått det buskliknande 
utseende som figur 2 visar. Det 
finns således ingen anledning att 
tro att användning av vi tryska och 
nordostpolska provenienser skulle 
innebära risk för framtida låg såg
timrnerkvalitet. De rumänska proveni
enserna har ungefär samrna andel dub
bel toppar och "buskar" som de sven
ska . 

Beträffande veddensiteten , som har 
sin största betydelse för massautby
tet, har undersökningar av Börje 
Ericson visat, att de östeuropeiska 
provenienserna i genomsnitt har 
4-6 % l ägre torr- rådensitet än de 
svenska . Även efter kompensation för 
den lägre densiteten kvarstår dock 
en avsevärd merproduktion hos de 
optimala provenienserna . 

KLIMATZONKARTA 

För att utreda vilka provenienser , 
som bör användas var i Sverige , har 
en klimatzonkarta för gran konstrue
rats i samarbete mellan skogssäll
skapet och Skogshögskolan . Dess av
gränsningar bygger på frekvensen 
vår- och höstfros t. Klimatzonkartan 
finns upptryckt i form av en bro
schyr , som kan rekvireras från 
skogshögskolan, Att . Anna Nyquist, 
770 73 Garpenberg . 
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FÖRFLYTTNINGsREKOMMENDATIONER 

På grundval av klirna t zonkartan och 
kunskaper om de olika pr ovenienser
na , som saml ats genom försö k, rekom
mende r as a t t skogsodlingsmate r ialet 
vid plantering med gr an fö r flyttas 
enligt kartan i figur 3. Den är häm
tad från broschyren "Klimatzonkarta 
för gran". Vissa krav gäller dock 
för att förflyttningsrekommendatio
nerna skall gälla . Således skall 

markberedning ha ut fö r ts 
- kalluftavrinningen vara säkrad 

hygget ligga på en jord som inte 
ar av övervägande organiskt mate
riaL 

PROVENIENSVALETS BEGRÄNSNINGAR 

Som tidigare nämnts är samtliga pro
venienser frostkänsliga under knopp
spricknings- och skottskjutningssta
dierna . Samtidigt vet vi att många 
marker , t ex flacka marker med grun
da fördjupningar på småländska hög
landet , flertalet år utsätts för 
många rejäla froster varje månad 
under sommaren . På sådana lokaler 
räcker det således inte att plantera 
senskjutande provenienser, även 
sådana blir frostskadade . Här måste 
problemet angripas på annat sätt, 
t ex genom att först få upp en skärm 
av löv som mildrar frosten eller 
genom att inte hyggesrensa all t för 
minutiöst på flacka partier och i 
fördjupningar eller helt enkelt 
genom att välja ett annat trädslag. 

ZON 6- 8 
Ju längre mot norr man kommer desto 
större betydelse får nattlängden för 
invintringen hos gran . Därför an
vänds ett rullande förflyttnings
schema i norra Sverige enligt föl
jande regel : 

Förflyttning av inhemskt material 
1- 4 breddgrader norrut; de kortare 
förflyttningarna längst i norr. En 
uppflyt tning i höjdled på 400 m mot 
svarar ungefär en breddgrads för
flyttning mot norr . 

zon 3- 5 
Nordostprovenienser , dvs från nord

~ ...... ~ västra Vitryssland och angränsande 
del av Polen . 

ZON 1-2 
Rumänska och slovakiska provenien-

~~~--------.., ser. I frostlänta lägen samma pro-
~ venienser som för zon 3- 5 . 

Figur 3 . Proveniensvalsrekommenda
tioner vid skogsodling med gran . 

Förf attare till artikeln 
är Anders Persson, S LU , 
Garpenberg . För mer infor
mation ring honom gä rna 
tel 0225/221 00 . 

Sveriges Lantbruksuniversitet , avdelningen för skogsförnyelse 
770 73 GARPENBERG 
Ansvari g utgivare : Håkan Hulten 
Redaktör: Christina Sjöberg 
Foto : Jonas Palm , Anders Persson 
Ätergivande endast eft er skriftlig öve r enskommelse 
ISSN 0348-7636 ISBN 91-576- 0697- 8 Ene Jannersten Trycken AB 


