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Disposition

1. Sveriges program för skogsträdsförädling
2. Förökning av skogsplantor
3. Modeller för klonskogsbruk
4. Klonskogsbruksutredningen



20-25 slutna del-
populationer

Sammankopplade 
testlokaler

• Stabilt uppträdande över 
klimatgradienter

• Populationer förädlas 
för framtida klimat

• Fotoperiod och 
temperatur-
klimat



1. Förädlingsprogram

• Multiple population breeding strategy, MPBS

• Förädlingsmål
• Anpassa träd till nuvarande och framtida klimat
• Förbättra ekonomiskt viktiga egenskaper

(Motståndskraft mot väder och skadeorganismer, virkeskvalitet, tillväxt, etc.)
• Bevara genetisk diversitet 

• Dimensionerat för att vara evigt uthålligt



• Klontestning (säkra avelsvärden)
• Urval med lika bidrag från ursprungsträden,

(bevarad gendiversitet, obetydlig inavel)
• Korsning i rangordning (PAM), 

(bevarad genetisk variation för urval till massförökning)
•
• Urvalsindex,

(ekonomisk viktning av olika egenskaper)

• TreePlan 
(databas och beräkningsverktyg)

Förädlingscykel



Val av skogsplantor inför 
en osäker framtid

• Fotoperioden består men 
temperaturklimatet och väder ändras

• Generella effekter av förflyttning

• Med en klimatmodell för skogsmarken 
kan plantmaterial därmed ges en 
framtidsanpassad användning 



Plantval

1. Välj lokal – ett klick på
Google maps

2. Välj ett klimatscenario och 
justera för lokalklimatet

3. Fröplantager rankas efter 
förväntad arealproduktion över en 
omloppstid



2. Fröplantor, sticklingar eller SE-plantor

• Fröplantager
• Lång anläggningstid, 20 år
• Lång produktionstid, 20 plus år
• Saknar flexibilitet

• Vegetativ förökning
• 1-5 år
• 1 plus år
• Maximal flexibilitet

• Modeller för klonskogsbruk
• Testade kloner ”Klonskogsbruk” 
• Otestade kloner ”Familjeskogsbruk med vegetativ multiplicering”

Foto Curt Almqvist



Vegetativ förökning ligger vid förädlingsfronten
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Maximal flexibilitet med vegetativ förökning

• Klonblandningar kan sättas samman för specifika ändamål
• Klonblandningar kan uppdateras
• Passar genomic selection
• Plantmaterialen kan karakteriseras med större säkerhet

Nackdelar då??? 



4. Klonskogsbruksutredningen

• Förutsättningar
• Den svenska skogen och skogsbruket
• Svenska programmet

• Frågeställningar
• Fördelar och risker?
• Plantfysiologiska och genetiska effekter av SE?
• Genetiska konsekvenser på bestånds- och artnivå?
• Ekologiska konsekvenser?
• Implikationer för skogsskötseln?



Svenska skogen
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Scenarier med maximalt spännvidd 
• 1 - 8 miljoner ha 
• 25 - 200 miljoner plantor per år
• 5-45 % av tillgänglig skogsmark



Svenska programmet
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Utredningens huvudresultat

Osäkerheten och risken med genetisk likformighet kan hanteras av 
klonblandningar med:

• tillräckligt många kloner,
• kontroll av släktskap,
• omsättning av kloner i takt med förädlingsframstegen



Operative riktlinjer
Tillämpningskod

• Ett företag bör utarbeta en tillämpningskod för sitt speciella program

• Beståndsnivå
• Genetisk diversitet: 90 % av naturlig nivå
• Genotypisk diversitet: 15-20 minst 6 testade kloner, 25 otestade kloner

• Landskapsnivå
• Genetisk diversitet (genpoolen) bibehålls genom att det långsiktiga 

förädlingsprogrammet förvaltas
• Den naturliga genetiska variationen bevaras också i de vidsträckta områden 

som föryngras naturligt 



Operative riktlinjer forts.

• Klonskogsbrukets omfattning
• Diversitetsmålet på beståndsnivå är tillämpligt oavsett klonskogsbrukets 

omfattning 
• En övre gräns för antalet rameter per klon ger en garanti

• Marginal vid förökning av cellinjer

• Ekologiska värden
• Begränsa planterad skog med både fröplantor eller klonblandningar till redan 

intensivt brukad mark
• Använd vanliga skötselmetoder för att förbättra habitat- och 

rekreationsvärden



Operative riktlinjer forts.

• Adaptiv skötsel
• Markägare bör samarbeta med uppföljning, utvärdering och vid behov ändrad 

(anpassad) skötsel samt kunskapsöverföring
• Markägare samverkar med forskare och medverkar i fältförsök

• Stödjande forskning
• Kontinuerlig grundläggande och tillämpad forskning
• Kartläggning av skogens naturliga genetisk variation och effekter av förädlade träd
• Storskaliga experimentplanteringar med reducerad genetisk variation 
• Skogforsks klonreplikerade fälttester underhållas
• Egenskaperna hos nya kloner testas
• Databas med alla fältförsök



SLUT, tack





Klonskogsbruk och Familjeskogsbruk 

• Klonskogsbruk inkluderar additiva och icke additiva effekter men kräver teststtid i fält
• Familjeskogsbruk inkluderar endast additiva effekter och ligger en generation före 



Förändring av GD % och NeV över generationer
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