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Proveniensvalet - Norrlands viktigaste
skoqsodlingsfråga
År 1923 publicerade professor Ciunnat-

Schotte vicl cliu'alaude Statens skogslörsöks-

anstalt en uPpszrts med rubriken "T:rllfiöcts

ploveniens Norrlands viktigaste skogs-

ocllingsliriga" 121. FIan slog huvuclet pii spiken

Tv i Norrlar.rd utgör den högsta hiiid vicl vilkcl
r'åra bar.rtrzid kan växa (bnn skogsEiränscn) ett
\äh't imasinär-t "tak" ör'er lanclet. Ovan dctta tak

är r,ärmesutr-rnian under lcgetationsper-ioderl
alltför låg 1ör skogsväx(. Taket slrrttar utfijr
moL llorr och nrot r'äster. Utcfter Norrlancls-
kusten ät avslåndct i hildled mellan skogen

och taket av storlcksorclninecn 600 1 000

mcter. stö.st i söcler N{en rrrol vzistel och i

non-höjcr sig terriingcn och öve.går till slut j

en tlicllös fiållkedja. Barrskogsgrånscl blir
där' en svnlig rcalitet.

En betydancle clel av Norrlandsskogeu
r,iixer pii nivåcr där det är som ruest niigra

hunclratal rnetcr uPP till takct. Dess läge iivcr
lerr:ingen rör sig cmellclLicl upp nch tred bc

r-oenclc på r'ädrets fluktr-tntioncr-. Detta sker

rnellan år'eu eller för perioder av iir bero-

en<1e på hur lzrrrn:r cller kalla sommaren cller
sornlarna Yarit. I sålls,Yllta cxllemf:rll kan clet

inträffa att barrskogsgränsen/taLet r rnder en

ovanligt kall sornm:ir ligger-ca ii00 rneter lägle

rin nonnalt. Derr kan rtnder larrna år )igga lika
n-.'cket hiigre 

^ r! rr

Som exenrpel pir en pcriod mecl osechanligt

osvnnsamt viider kirn åren 19811987 tjäna

Jor <lbmket i norr dlabbades då :rv sr'år uriss

\,ä\l under "nödåren" 1986 och 19B7. Per-io-

cLcn innehöll kalla regniga sornraq blöta kalla

höstar. extrernt kalla vintr-:rr rned sår'äl lite sonr

nrycket snö. Sommar-en 1987 föregicks av en

kall sensotttrnar 1986. Tcrnperaturen låg Lrndcr

clet nornala undcr ilLtuddeleu ar'lvå på r'ar

arrdra följ:rnclc r'äxtper-iocler Della gällde från
juni 19t36 till sePtenlbcr 1987.

V:idret vat så unikt kallt Lln.lcr- dessa ?il att

- enligt mctcorolo!le. - någol liknancle knap-

past kuude förvär'rtas ttpptr:ida mer lirl en gåne

per sekel. I 2:'ljiile påträfTadcs hela sornmarcl
1987 i hög)äntzr delat-ar' jnre Norrl2n(1. Dctta
ledcle till ör,er-sr,imningat- kling lirtrnarkcl clzir

barrskogen drrurknade. Dagens Nrheter lap-
porterzrde att "Nl istid dödar !iillnät-a
s[,,q lr{ \Loq.\ clrrqe, rr li, l- rrpp.kirrr'r. p r

gr und av tjäle n. Bristen på r'årmt: inncl)lir att
triiclen solnmat-en 1987, clå episoden krrlmine-
raclc, inom sLora områden i Lapplartcl "r':ixte ph

knlllälicC'. Skogsträclcn sltcssrtdes sr'årt rtnclet-

hcla episoclen. De kölclskador och sjukdomar
som upptråddc på plant och uugskog av tall
och contorta utlöste en happetliug.. som jag r':rlt

rtl kalla contor takalabalikcn (se kapitel 12).

I clet nya skedet:rv skogsbrtrk mecl skogs-

odlingl sorn grunclläggartcle kompon'rrl konl -
.om ti rklrll :e rlol.rll lrtt hli ,lrr ''rtt.tn mrtt
illsåg ?rtt fiamför elllt lallkulllrr.ern:.r l'ar kiins-

liga lor klimatstress De krttrde dr;hhas :rv

sr'åra sk:rdor - både i ungclomcrl och ltlyckct
senare - oln tnan inte sctt lill att irnr'änclur en

tillråckligt tålig prolcrriens. Del ir dårliir sortt

anr'ändningen av skogsodlingsmalerial av r-aitt

hiirstamning år så r'iktig. De11a g..riller tallerl,

det trådslag som fiaurf<jl anclrir kom till an-

r,änclning j 1900-talets kulturarhetc i rrorr.

rnen givetris ocks:i glaucrt och ell:r andr-a in
tressaDta tr-ädslag
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Schottc oclr hans då drlgt 30-iilige assistent
F.dr,:rrd \AJibcr:k arlrde under årcn 1909-12 en
serie på l3 prtl'cnicnsför'sök rred tall spriddl
i uor-ru Sveriges egentligzr skogsland fiån (läst

r-ikland oclr lorra Daiarna till i höjd med
(irillir,arc i Ncur botlen. Det var inte en tillfällig-
he1 att.just proveniensfi ågan därmcd blev en
al de li;rstzr soru upprnårksan-rmadcs i den
fiaull'rlrt'Iiirucle lelksamhet som mau, i och
mcd för söksanst altcns tillkomst. startade i
Sverigc. SkogsblLrket hade undcr 1800 talet
impol-terat stor-a kvanli(eter- tall- och granfrö
frår \,[ellancuroPa. Fröelna hade aD\,änts

huvudsakligel i S,vd- och N,Iellansverige.
Under- år-en 1888 1909 importeradcs cxcrrr
pehis inte mindr-c :irr ca 60 ton fi ö. Vad tall-
liiict angår-r'isade det sig att kvalitetcr.r pii de
clänrr uppllixarrclc "tvsktallbestånden" ofta var
fijga uppmuntlanclc, ja ofta förskräckande.
Träderr kunde r,äxa som orrnar, sjukdornar'
gr-asserade.l24

\1acl "tvskglanen" angår var bilderr en helt
ann:ur. \{'ibeck knnde vanlignis inte finna
någr:r skillnadcr rrrcllan granbeståncl härstam
ruarrde från rlellersta T,vskland och de svenska.

H:rn rrrrs:ig i\lt ll'(in.sptt tttpri)gLade frostlägetL,
l rl.,4.tkgtulun l rnnu belechn.assom f:ullt htirdig i
()i)l..t- otlt star.1 ddar ur Sueal.and.. la, han hadc
lunnit en lvckad tyskgrankultur ända uppe i
Ådalcn.

Syftel rred cle Schotte,/Wibeckska pro-
r'eniensförsirken var. att ge kunskzrp om svcuskzt

tallprrvcnicrrscls hår'clighet vid lörilyttning
rreL cller- rriindr-e liingt non ut från hemorten.
Nf:rn ville unclclsirka för-utsättrlinFien för att
lllla crr firlLrtseclcl ilöbrist i norr genonr 1ör-

{h'ttning rn lrairkornster fi-ån sirdcr-. Scr-ieu otn-
fattadc alltsir irrga svdförflyttningar- av skogs

ocllingsnrateri:il. Försökcn börjacle utvärderas
rcdaD ctier. elL liota] rir'. MaD sökte efter gene-
rella "slstcm" mcd vru s hjålp de olika proveni
elscrnas olika ör,er-lclclse kunde utnyttjas för
praktiska Lekomrrendationcr Dcn första kom
I 923 genom l{.ungl. f)outänstylelsens cirkulär
skrivclse rrr' 1 detta år-och gållde Noulancl och
I)alar-na. Detn slstcrn var fiamtaget al scdcr
rnela profi'ssorn i skogsskötsel, ()lol Enc
r-otlr. t25 \'i(lale bear-betningnr av utvecklingen
i lör-sökcn sktrlle ånda fiam till 1960-talet ut-
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göra den hrmdsakliga grunden för rekom-
mendationcr vicl val al tirllproveniens i Nolr-
land. De kom drir-för att grundliigga hälsoläget
i dc stora al ealer norrlåndska tallkulturer som
skapaclcs uncler 1940-, men fiamlör allt urrcler
50-talet och sonr vid sekelskiftet var i rnedel
ålder-r'r.

Nlellan Encr-oth och Wibcck, som kritise
rade det lekommenderade slsten-rct för prove-
niensval, uppstod vid slutet av 20-ta1et cn aka-

derrisk polcmik rör-unde för. och nackdelarnir
irv zonindelning av l:rndct enligt årets medel-
tcmper^atur eller cl:o undcr vissa rrrånacler-

under vcgctationsperioden.l26 Denna strid
gick dock det praktiska skogsbr-uket rätt obe-
mär-kt förbi. Tv intresset 1ör sådrl och plarrte-
rirrq r,n gan'L, lrrgr rirl ,l, nrr,r ritl.

På 30-talet angrep sedcrmcr-a clocenlen
och professorn ()lof Langlet vid Skogsförsöks-
anstzrltcn tallcns härclighetsfiågor mer gnrnd
vetenskapligt. Han genomförde fisiologiska
sntdier ar lrosrlrårdrglr, r o, Ir irrrirrrrirre.
förlopp hos plzrDtor ar olika proveniens. Det
visade sig då atr betingande för rlet klirnat till
vilka tallpr-ovcnienscr val anpassade, båst bc
skrevs dels med antllct d,vgn mecl en rredel-
ternper-atur om minst sex gradcr pius, dels
mcd den lordliga br-eddg-raclen.127 Langlet
kuncle därför senare hiirleda en "lor-dlighets
glacl" (torrsubstanshalt) fiir r,ar och cn av cle i

Schottcs och \\iibecks försök ingiående provc
nienser.na. Dettzr r,ärcle kunde han sedan
koppla till den rclatira överlcvclscn på respek-
tivc försökslokal. Försöken hacle 11å nått drygt
30-år-såldern och givit - soln man ansåg rätt
s:ikr-a utslag. Man kundc nu utlåsa hur hög
"lrårdighetgrad" som fordrades för att 1å en
viss överier,else i dcn utsatta populntionen av

plantor-.
Dessa sina stLrdier anväDde Langlet fiir att

utveckla en gcncrcll modcll för val av tall-
provcniens. På uppdrag av Skogsstvrelserr
liamladcs år 19,15 etL scherra som kom att bli
den nya ledstjärnan fiir provcnicnsval under
drygt tio år, d.ris. under den första faseu av

den skogliga restarrrer-ingsepoken. 128 Schemat
,rng.rr l,l..r. irrotrr rilkct .rmråd. lrirrq.n riss

plantcrirrgsplats - med hänsyn till avstår'rd i
mil och skillnad i lröjclläge - man mirstc sirrnla



Figur 11:1. Regbna för
Jör!)ttning aI) skogso d.Lings-

materi&l, afieendc tall
inom Nona Svrige (=nan
am 60 bred.d.grad,en) som

tiLlänt'pad,es under eqakens

'inledni.ngsshed.e. Skogt-

o d, Ii n gs p lat\ e n mark"r a s

med en &)axt brkanL
Det gula onrå.let (streckat) a ser Langlzts fisla lörJ\ttningsregkr lrån åt 1915

- Det röril. områd.et aisar den utuidgning som tillstJrktes &a Langlet ar 1957.

- Det blå områd,et alser JröJöribLlningar som enligt Stt|Anss,n (år 196)) banle tilld,mpas når skogsatl,li.ngsplatsen

tm belägen ooan 400 meter oid, Iatitud 62-6), ovan 350 meter 1)i.d latitud, 6j-65, oaan 30A metur aid kttitud

65-65 och oaan 250 ntto nan om latiltul 66.

frö för att undvika en av förflyttningen be-

tingad avgång i kulturen på mer än högst 25

procent ffr frgur 11:1).
Når kulturarbetet sköt fart på so-talet upp-

stod emellertid stora problem med att finna
tillräckligt med användbart frö inom de före-
skrivna områdena. Detta var innan det fanns
fröplantager i produktionsfasen. Man var helt
hänvisad till fröinsamling i skogen. Proble-
men var särskilt besvärande för sådder och
planteringar på de vidstråckta högre belägna
odlingslokalerna i norr dår vårmeklimatet för
det mesta inte medger en fullgod frömognad.
Inom högst tio mil söder om insamlings-
platsen tillåt schemat en uppflyttning av tall-
lrö ma-\imalr 50-100 mercr. Begränsningen.
att inte tillåtas håmta skogsodlingsmaterial
från klimatiskt ånnu mer gynnsamt belågna
platser längre söderut, irriterade därför prak-
tikens folk. Planteringarna, som ännu knappt
kommit upp över snöuicket, visadeju vanligen
en god utveckling.

Skogsforskningsinstitutets ledning fick
därför lrågan 1rån 'LogsbruLer om man inle
kunde tumma en del på teslriltioncrna. var

dessa inte alltför rigorösa? Det hela slutade
med att Langlet år 1957 modifierade sina an-

visningar i önskad riktning.l2g Nu tilläts en
nordförflyttning på maximalt 25 mil och en

uppflyttning på maximalt 300 meter (jfr figur
11:1). Langlet framhöll emellertid samtidigt

att om den vidgade ramen söderut och nedåt
utnyttjades, så måste detta leda till att man
kunde vånta sig en större plantavgång.

Lars Tir6n, min dåvarande chef på Skogs-

forskningsinstitutets föryngringsavdelning,
var bekl.mrad och upprörd. Jag ser honom
ånnu gående fram och tillbaka i korridoren
utanför dörren till sitt qänsterum, sugande på
sin kära pipa. Det hiir tir inte bra, fut han gå åt
shogen, sade han till mig. Manfred, /Institutets
cheJ professor Manfred Näshr.nd/ har övertalat

Langlet au lätta på antisningarn&. Detta dr
m.ycket olyckligt. Tir6n skulle få rått. Det skulle
bli en dyr nota som skogsbruket frck betala i
form av havererade föry'ngringar samt risk för
ytterligare väderleksrelaterade skador senare i
beståndens liv

"Den röde djär,rrlen" träder fram
Åven efter sitt tilluäde som ny chef för Avdel-
ningen för skogsföryngring fortsatte Eric
Stefansson att utvärdera de serier stora Pro-
veniensförsök med tall och gran, som tillkom-
mit under hans tid på Sållskapet för praktisk
sloesträdsför äd lings lorsknings'talion i

Sundmo, Å:rger-rnanland. I dessa försök ingrck
provenienser som förflyttats både söder- och
norrut.130 Under 1950-talet och under tidigt
60-tal intråffade några år med o nligt kärv
väderlek. Barrskogsgränsens tak kom att ligga
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på en lise ntligt li'igr e nilii :in uontralt. Pri för
solllrnalen 19{i0 irtcr-r'liriclc Slefanssou frin cn
rcsa i uon. Gllicljesrr'ålancle bcnittucle hur alt
nrL hacle iran :intliger fått ordcntliga skadol i
rågr r :n sinr tallfirr-sökl Vi för-stod lbl-st intc
|acl <lel r':rr 1ör tre\ligt rned .lella. hrtc iir|r-lin
h:Ln fii klar:rde att dct r-i;r-dc sig orn prole-
trt, lr.l;lr.i'l fr trrt lra,l, ,1, rr fi,r.r.. n+nrr-
s:rrrma \'?iclcrpcri()(len inlriilliit som gilit kilrla
r.r.l. q. l..llp..rrrr,, r.r l,.rrl, \.r\l \ip.,r \tot.r . tt
clc \'inter licl e\poieraclcs olcler-ttligt lijr r'ådcr
och lincl. For söken krrndc bi)rja utr,il dcr as.

()ch dctta lisuclc si3.. r:rra tu'cket augcliiget.
Tv riidergrrdalnas lr-edc lrade irte bar:i drab-
bat pror,cnicnsfiir saiken. Nu cliili clct upp
lalnr':rlrportcr om hrivcr er ade skogsodlingar-
rulitorrr i Norr'lanci. Dl:tta var irrte firrstl
gring-en, tl iivcrr ticligt på.-r(ltalct hadc sktclor
obser'\'elats i skogsktrltu|cr sorll nLl linlls ut
sPliclcl:r iilelallt i skoeslarrclsLarPet l3l Hi;g

,\tai:t ( )rntntn irllatttg )lrn )1 åri.g ttllL ttlt u trigt u

hilonttr )t.))) \1lrölln, Ilatrtgtt, 1990.

113

1ägen:r lar- r':ir-st utsatta. Olil \ 1lr a(le sig plnnt
clöclcu sii alr plantornas irlr-c glcnal clog ft:irt
trppänclarr. Eftcr sorn cle diicl:r barren \':ir llrlur
lilcla clöptes lirr-ctcclscrr till "Detr lii(ie cljri\1r

ler". Botan ikprrifcssom L,r-ik [3jör krn:rn licl
Skogshögskolrn kuncle lisa att skacics\ irmpen
()tnenult tbir!intt gar plllntorna clcr-as spe-
, i, ll:r rr .,, r',1,. \l- r lr.'rr ,'r'.,'q ,rtl Frtt.r-:t.tt
eldasl klurcle \ilnL sckuncLlir. Arch a sliil rråstc
srjkas till rtt plantor och snråtr':id blcr siL fijr-
s\aga(lc att svarnl)en fick lbtiäsLe.Iil:l

Teor-ier-na lal rrirrua. FjiilJLlirnat på gr-uncl

av fiil stor-a hvggcn anslig lilunlc ne:jlorlr
\rrd, r. ll,,l qre r li{ \l rlör klerr:r lror, rri.

cnser rnsåg L,r-ic Stcl:uissou.lii+ Str':rrgrtlering
p:i gr-Lrnd ir\ alr barken pir plantornn skuclals
d:i vintcn indcr o \ cktc plar r lor'n:1 rnot skercn,
tvckte skogslbr-skar-crr Vilhelrrrs Eiclre.I:l:'' Ncj!
dct r-or-de sig i rerkligheten orn sniitn'clisskaclor'
p:istocl i strillct Elrnal Kohh. liilsirksleclar-c t icl

Domlinr cr_kct.l:l(i
l)ct lal Stcfiurssorr sorrr fick r liLL. NI:tn hade

arrrint alltlör' klcna trllpr-overielrsel i Norr
lands irlarrd-l:Jt Skadesvampcn "lallcus glcl-
oclr topptorka' (StlLrLttlettis lrgrrlrtgii alias
Ontttt.rntLl.n t tirlina alizrs CrenntnitlIu nbitIinn
,r. r?.1hade renrponcrar t:rllpiantskog-crr pli loka-
lcr_ tliil tcrrrperatLrrLLnclerskotten \'alit sii storir
atL cle lllsatta triiclcn intc htrrrrrit rrixa får-digt
innarr rintern kom. l)emn ladc grurrdcrr fi)r
s\'arnpens hiirjuirrgar: L)crr rolske skogstnvko
logcrr, prolessol Finn lloll Hanscn. har- be-

skr_ivit or sakss:rr'r'i rnan h an gc n. l:]s

Intr-cssarrt lil u11 för!t vid 00-talets biiljarr
elier-ett halvt scliel av sttrclier - (lrenttrlcDiclle
slarnpen vid sidan al slli;sklttc kuuclc arrlöjrs
solri cled snlrnolilit mest akd\'ll agerrlen d:i
olika tirllpr oleniersels här'dighct strills pli
plor inorr. Dct bir|jatlc riirnlilaerr hli rll rrl'r-

ulJpenbart all i Norllancl .just tlerrna skriclc

gör-uuc trtgir clet allr'ar'1ig:rstc: hotct ruol balr.
tr'äd som lirr-llrttats till pJatsel cliil de intc fi.rllt
ut lcve. ih:r|[roni mcd llixtkliruatet. l,anglct
ansag :rtt snösk\llesvarlrPen \'id sidall ilv rcrla
kijlclskadol lalit clcri lnrvuclsakligir ot saken till
ir\t,ll q.lltr. \, I ,, r \\il'e, l. pr.r-r"-rr-
serie- Han rnriste lrl obsenetltt nllgr_cpp av
(,r- rrr.rri,'l:r ''rrr lr., r i, l,rLr 1r t "rr \. r'., \r;
sklttc cllel firrstsk:rclor. C;rcDrnrer riellilslarnPcll



()untnrn itltnnng iltrt n,ult tall. llltL)kJitilhl. IL)tt

finns i barlskogar p:i lrolrir hahklotet, ()cksii

cliil k:irrd som skaclc!-örare Pri lriid vilka bcfirr
ner_sig r.rrrtler någon for'rr a! strcss. I)en hal'

haft sr iir:rrtaclc utl).oll i Nordtvsklancls, Polerls
och FinlirncLs tallskogirt (-kultur-er-) och spolic
rlde i lisklaud på l9'10- och 50 talcn ftir-sijken

irtt o.lla srart tall (I'inu.s rLigral alltför- långt
nornrt. rivcu i a)sllil Iilnadir oah angrairlsllrlde
dclar- av USÅ hzrr svurpeu lläiat s\'å1t i tall
kultrrr_cr_ ar tveksam pr1)\'ellicrs.

I r,år-t lltrtcl lever- Cltenncniclllisr':rrnpett
r,anligcD ett of<r|iugligt liv i sltLlna tall o(h
gr-anbcstånd drir-clcn {inns pii clc lägst sittarrclc
glena.na solli iir- pa liis lltl dii al ljusblist. Den
g-c[ så zrtt s:iga clen ftrrsr,agade växniiln:rclerl
sista cla)dssti;tcn och bich-zrr till glenrcrls
nilrgen, en llirturlig PIoccss. N{etl our ttiicletl
:u'nirgou irnledning kornmcr tllrdef stl-ess och
,,111 .,111 rirliqt r,idr-r ,ir Lir prliqt lät .r.'rrrPer.
trirsel, kan angreppet spr-icla sig rrpprit i tall-
kr-onorna. I exrt-eurfirllet kan träden skadas till
clöds. Llrcrnrnenicllaslurrrpen :rugt-iper också

tallen På plrntstadict, säIskilt our clet r'ör sig

on firlsvagadc itr clir ic-Ler. Uncler Norrhrrdsltil -

hållandcrr ;rtrg..ripcr- då suirskvttesvampcrt
( PluidittttL i ttftstattsI t \'lir-sLa fall tal1PlirnIorl12r

rrD,lrrilrrrr ,u lr (.rerrrmetri' ll.rrr l llr lulrlrrr.
Arrgleppen kal bJi spcktakulira ocksii på

ursprungJig (autoktor)) tall. I Nlcllannorrhtrtl
krrnclc sirlrrncLa sommarel 2(X)l talrika augrcpp
observer-:rs i sjriJr'fittpgracl urtgskog och på fiii-
tr-iid. Reclan iir- 19Oir beskler, för-söksleclar-crr vicl

Skogsfirr söLs:rnst:rl tcr, fil clr. (lunttar Auders
son en onrf :rll:rudc "talltcx k:r" i Nordsr'er'ige. l 31)

Vid clenna tid r,ar så gott som irll skog ntrtok-
ton. Sktdorna blev suliga r,årcn 1903 och
kuncle obscrver_as ö\'el stola ar'ealer, fiarnlör
zrllt på kårva r'ä'llokalet ll(l Dct liiregiicudc
årets r,liclcr, som ingicncle beskrils, hltdc vat-it

rekol-clartat ogåstllinligt i clc aktnella ornr:i-
dcna. De fbton pir sk:rclor sotn bclcclsailar tcxtcll
gcr starkl stöcl fdr Lrppfaltninllcn atl "torkan"
hadc (} emminicliasvattipen som orsak.

(]crrorrr alr,änciuingerr på l9'10 och 5(l
talen :L\ f,irDglets liirstn fajrfl] tut inqssch ern:1

för' tallprolcnicrser Lom bettdzrncle arcalcr'
tallskog, kånslig.. fiir ska(legör.elsc, att anliiggas.
f-Incler- liarrfiir :rl1t 50 talct firrekorl dcsstttortl
el viss irlport :rv tallir'ö fi-ån Finland och
t.o.ru. Soljetunioner, inliit- r'ars klitualanp:rss
ring.. trrilu ocksii kiur klirtua oro. Dcssb,itlr.e
bler dcnna pcliocl r'ätt kot-nnt-ig, lv redatr i
bir-jan ar' 60-talet stod del klart att clnrstiska

skiir-priinsar nåste till lirr fi-arngiingsr-ik odling
ir\' lallskoe i Lärvt klimat. Slutsi!lserl I)lir
cmcllclLicl att li iör- lär'\lr.andc hur etr clel

rledcliil<lels skog, fi-atttför' zrllt i uorrllinclska
högligcn, sorn troligeD lcver iriskzoncn för'
r\21 skadccpisodel n:il \'ädcr-lckcrr kär'r'ar till.

lltbr-ort al Cilerrrneniella kan riven rLpptnida
där nalr ir le har-anlcchring lrisstänkil fclaklig
härstamrrilg. Sou t tt pitnitrtrelse hät-jzrclc sortt-

rnaren 2001 litcr s\irnrpen i \4cll:rrrnorrlancls
rncclcllilclets tallskogar. (ioltor-taskogetl vat så

gott som opii\erk:rd. Nlcn i Belgslagen lar-skade-
gör-clser ännu lner orrlatlanclc. NIin h\llotcs
år-aff rL i skaclcutlösarrcle firkror-n i bida oni-
r2idcua var de crenrpelliis:r rcgrrrlrår)gder som
somnra.en och höslel 2000 bl.a. rnedlirr-dc
s\,åra ö\'elsvålrningzrr. f)et vatteus,itrk:r r,äxt-

rr rlerl/q, t l','r lr,r .u,...r r.irlc r\ rörr, r.
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Faran består för fortsatta utbrott av (;rem-
meniella i kulturbestånd med tall dair hår-
stamningen är tvekszrm. Ur.rder- 1960-, 7()- och
8O-talcn kunde vi kontinuerligt följa skadeut-
vecklingen i ctt antal geografiskt spridda
yngre till medelålder^s lallbestånd på bo)agets
market där Grcmmeniellasvampen vcrkacle
ha slagit till för gott. Eller också hlossade an

qrlpp upp ide*a sa.nettr.idter rarit oqrntt-
samt lör träden och förutszittniDgiuna för
svampens trivsel varit goda. För de 1lcsta iw
dessa bestånd kände man till - eller kundc
man mi..tinla - att kl;tt ul:irrrpliga proreni-
enser använts.

\rad granen angår skadar Clremnreniella-
svampen uppvuxna träd är'en fi-ån toppen.
Man talar om "grancrts topptorka". Redan
\{ibcck observerade topptorka i unga tlsk-
granbestånd på svenska västkustcn.l'11 Utan
att kunna klarlr,igga orsaken hänvisar Wibeck
till schu,eiziska undersökninsar Där h:rdc
man firnnit att en icke identifierad svamp or-
sakade topptorka pä grzrnlrl sorn stressats al
klimatet, samt .'tl grat|iöc\., prol)eniens lnr slor

btlltktlvt Jtir siukdometzs omfauning. Mecl stor-

sannolikhet handlade dct on angrePP av

Crennneniello abi..tin.a. {)öta.l.:r,cl upplevde en
episod av grancrrs topptorka på 1970 talct.

Nya förflyttninssresler
De av Stcfansson anlagda provcniensförsöken
med tall visadc klara samband mcllan triidens
hiirkomst och graclcn lv låderleksrelateradc
\\.oIp.rngrePli. De r\ 5kuq.lor\l n irrqsir rstiru

tet rekomnreDderade fcirflvttrrirrgsrnall:rrna
var. olämpliga atl anr'åuda generellt och måste

ör,erges. Tir6n hirde haii rått i sin zingslarr. Nti
kunde förutses att slampskador hacle kunnat
undvikas cller rnilclras om man irnviint lrärdi-
gare skoEisodlingsmaterial.

För växtplatser ovan 250-400 m ö.h. bero
ende på brcddgrad rekommenderade Stefans-

son nu en radikal skärpning av 1örflyttnings
reglerna (jfr figur 11:l).142 Dct blcv i princip
frågzr om att llytta nordliga provenienser till
odlingslokaler längre södcrut. Men skogsbru
ket hade sig självt att skylla. Avcn utart de trpp-
mjukade förllyttningsregJlerna från år 1957
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hadc siikert skadesituationen var-it allvarlig
noq. \u rrrr d.rr på 'rrra 5r;llen ;nnrr \:irre.
Visserligen upphiirdc svampcns härjning i
plantukogarnil på de flesta håll när r'ådret åter-
gick till dct nornala. N,Ien efter sig lämntde
den stora skador

Skog..sbruket tog nirturligtvis genast konsc
kvenserna av de nva rirncn. Sii åverr vi, ty bola-
set hacle stora arealer skog i klimatiskt kårva
områden, diiril en hei clel Ijållnåra. For så

dana odlingslokalcr utn,vt!adc vi, liksom hela
skogsbluket i Norrland, hädaneftcr alla till-
fällen till fröir.rsarrling i norra Nor-r-bottcn.
G,vnnade : ,ett br-a kottår rncd vann väderlek
v:rr dct ganska snart nöjlig-t att för-se bolagets
fiöförråd mecl cn rätt stor kvantitet i ö insam
lat norr cxn polcirkeln, br-ecldgrad 67 oclt 300
n ö.h. Detta frö korn vål till pass i höglaiges-

skogar läDgre söcle[rt, och hirr givit upphov
till vackra kulturcr.

I r'åra contor-taförsök notcmcles Glemme-
nicllasvirrnpen tidigt som ansvarig- för rnelpar-
Ir'll a\ a\yårgi]r'll,r hl.r'r,l :raqr prnrcnit tt.er.
Några av r,åra nordligaste ocllingsförsök som
anlagm med alltför s1'dligt rratcrial blev hårt
åtg:ingna, ja ett par blev helt 1örstörcl:r. Rcdan
på ett tidigt sncliurn blev vi clärför varse riktcrr
av att arbeta mccl härcligt ploveuiensmaterial
av contorahll fifi kapitel l2).

Från och med 70-talet började landers frö
pllrntager aLt pr oducera tallfro. Därmcd korn
försörjningcrr med passancle skog-socllings-
material i e tt bctvdligt mer Synnsamr 1äqe. Nu
hacle vi en säker cich bck\,äm tillgång tjll li\,s-

kraftigt fr'ö från så g-ott som tallens heh ulbr-ed-
ningsomriicie i Norrl;rnd. Låmpligzr anvrir.tcl-

ningsomrziclcn och rekoormenclationcr för
fröet l'rån dessa plantager idenLifierades av

Institutet för skogsförbåttring. Dc blcv lekom-
mendatiorrer sorr ingick i Skog-sstvrelsens liir-
fattningssanlingar-. varar' flera utkom undcr
80 talet. I das lörlbsar vi ör'cr arrr'år'tdniugs-
resler för tall, gJran, contorta och björk sorn

rrrirste anses vila på cn mycket såter gmncl.113

Av olikir skål tilldlog sig granens prove-
rriensfråga mincirc uppmärksirmhet ån tallcns
urrder de här-aktuella:irtiondera. Ett skäl air

att gr:rn korn att anvåndas i bctvdligt mindre
utsträckning aiu tall i 1öryngringsarbetel. Vi



hån lt)70 t.rbt t)l;iad.l11 ld\Jiiflantu{h tltt pMI ttt4 tallf)a;

tolkacle diitida erlalcrlhetcr och lbrsknings
resultilt s:i att tallen i Nonland pl odrtccrirde
ca 30 procent stör..e lcdvolvm ån gtan pii
mcdeJgod skogsnark. C)ch granen infano sig..

sporltiull genonl själt'såcld i \'år'a lallkulturer-.
Langlet härciade också pii Itasis al sine Llndcr
sirkrriu gar- il'cr granpr or e n iensers l\'siologiska
rariabilitet zrtt delta tr-ridslag var- bervdligt
rnindrc kiirtsligt rin tallen för 1ö1111tttring urot
nor'r-. Dcrna tlPPfallning- sl\,l ktes av mecle l
ålclcrs kultur-beståncl i N{ellrrrtl ort lattcl, solti
vis:rcic alt griruen mlcket r'ä1 klar-ade cn tLpp-

fllttning till kärlare klimlrt. I uittcrl ar'70 talet

tilliits en uppflvttning på mirxinralt 200 r'r'retcr

al gr-anprolertienscr lrän sarntna br-cclclgirad

och en stiirsta nor diörlhttnius pri hi brcdcl-

gr-ircLer. Sclar-e r-eglet blel alitrnel solistike-

r-acle. \Icn redan clcssa licliga lörfh'ttllir lgs-

regler syncs ha lingcrat tilllicdsstrillanclc, Lr

trncler helzr clen akttLella pct-ioclerl uPPtr iiddc
Lr l,rn\enii r.rel.rt, t:r,lr lrlrtrrit, ter i tt,r'r-
liinclska gr-ankulttu er'.

\iid sidarr a! contortirl:rll vct ri rv pågzierlde

lirr-siik att lilcn andra triide\otel- k:rrl llira bl ir

i Norrllnd. dch is 1.o.ttt. unclel klin ar e liirhirl
landcn år't r,årl inhemska llllr 11r'rid. Iill dcssn

lriir Sibir-isk 1är-k (.I-rn-lx si hu-i t t / sttr hatfut'ii 1.

Nippglarr (Abi?s. la.tioftila) och Slat-tgran
(l' ta narianu). \'cn fijr- dessll tr'åds1ag lur-

lades pr ovenicrrsfiirrsök på 197(f och 80-talen,

försök sour rnecl tic'lel bör lligga gltudctl liir cu
slikcr odling, olu eu siiclltn skullc ltli akttrcll.
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