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Betula pendula, Vortebirk
Frøplantage Tophøj FP.655

FaktaFormål:
Produktion af planter af høj kvalitet til landskabsformål.

Oprindelse:
Plantematerialet er udvalgt i 2006 i forbindelse med en 
større kortlægning af egnede vortebirkbevoksninger på vind-
udsatte lokaliteter i Danmark. Formålet var at udvælge ny 
bred genetik til supplering og erstatning af de frøkilder, der er 
kåret til alléer og parkanlæg. Materialet, der indgår i FP.655, 
er udvalgt i naturlige bevoksninger i den østlige del af Læsø 
og fremstår som noget af det mest interessante til fremtidig 
frøproduktion. Plantematerialet, der indgår i frøplantagen, er 
udvalgt af HedeDanmark a/s, Skovfrø.

Udvalgskriterier:
Ved udvælgelse af plantematerialet er der lagt vægt på opret 
smal vækstform med ikke-hængende grene, sundhed, stam-
meform og med særligt fokus på artsrenhed.

Genetisk tynding:
Ved etablering indgik der 25 kloner, der nu i 2013 er reduce-
ret til 23 kloner som et resultat af, at frøplantagen er testet 
for artsrenhed ved hjælp af HPLC-analysemetoden, og hvor 
mindre sunde individer vil blive fjernet, når behovet opstår.

Egenskaber:
Stammeform, sund og frodig vækst med sikkerhed for arts-
renhed. FP.655 står vindudsat, og samtlige resterende kloner 
har udvist en høj grad af hårdførhed uden tegn på toptørre 
og ødelagt krone. Har under gentagne hårde vintre ikke vist 
tegn på tilbagefrysning.

anvendelse:
Afkom af FP.655 vil være særdeles velegnet til plantning på 
mindre fugtig bund som forkultur- og ammetræer samt til 
anvendelse i værnskov. Afkom af FP.655 vil kunne anvendes 
overalt i Danmark.

Sammensætning:

Formeringsår: 2006-2008

Plantningsår: 2009

Oprindeligt materiale ved udplantning: 25 kloner; efter 

genetisk tynding: 23 kloner

Design: Udvalgt i tilfældig rækkefølge 

Isolering til nærmeste forekomst af Betula pendula: 

Min. 500 m

Udpegningsnummer: FP.655

Udpegningskategori: ”Kvalificeret” 

Udpegningsformål: Værn og læ

Identifikation:

art: Betula pendula

Ejerforhold: HedeDanmark a/s

tilsynsførende: HedeDanmark a/s, Skovfrø

Lokalitet: Tophøj afd. 3,

Bredde: N 56° 31.648’

Længde: E 9° 29.014’

Højde over havet: 58 m

areal: 0,96 ha
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