
Hva er en klimatilpasset skogplante?

Arne Steffenrem, sted, dato



Klimatilpasning – fenologi – vekstrytme
«Årshjulet»
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Faser med forskjellige utfordringer

• Ved utplanting og etablering
– Planteskole

– Plantehåndtering

– Plantested – stubbeforskningen til Ishita

– Forarbeid, markberedning, drenering

• De første 3 – 10 årene etter planting
– Vårfrost

– Sensommerfrost

– (vinterskader)

– Høstskudd

• Eldre trær
– Vinterskader

– Høstskudd

• Gammel skog
– Vinterskader



• It is observed almost perfect clinal
variation in e.g. autumn frost hardiness
among Norwegian spruce provenances
related with length of the growing
season

• Background for a rigid deployment
regime, with restrictions on transfer –
provenances

Strong clinal variation in 
adaptive traits

Dæhlen, A. G., Johnsen, Ø., & Kohmann, K. (1995). Autumn frost hardiness in young seedlings of

Norway spruce from Norwegian provenances and seed orchards. Rapp. Skogforsk, 1/95, 1-24. 

Frost hardiness in common gardens



Veiledningsrutiner

• Vis proveniensvelgeren <link>



Ny kunnskap

• Forflytningsfunksjoner gran og furu

• Epigenetikk
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Natural temperature regimes cause variation in progenies

• Regresjonsmodellene indikerer at for hver 100 døgngrader
temperature øker under frømodningen, så …

1 dag senere knoppsett første år (R2 = 0.90)

1 dag senere knoppsprett ved alder 7-8 år (R2 = 0.30 - 0.65)

1-2 dager senere vekstavslutning ved alder 7-8 år (R2 = 0.55)

2% økning i plantehøyde ved 3-4 år
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Proveniensens opphav i høyde over havet (m)

Illustrated from "Tsum1 model" for Mid-Norway in Solvin og Steffenrem (2019)
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Tsum knoppsprett = int + [0.11] Tsum_frøår + e

Solvin, T. M., & Steffenrem, A. (2019). Modelling the epigenetic response of increased temperature during reproduction on Norway spruce 

phenology. Scandinavian Journal of Forest Research, 34(2), 83-93. 



Hva gjøres i planteforedlingen?

• Utvalg i planteskoleseng mot tidligskader

• Avkomtesting over stor miljøvariasjon – teste for stabilitet i produksjon (plastisitet)

• Avkomtesting med kloner


