
Picea abies, Rødgran
Frøplantage C.E. Flensborg FP.631

Sammensætning:
Hybridlærk (Larix eurolepis), frøplantage C.E. Flensborg 
FP.626, er sammensat af plustræer af Europæisk lærk (Larix 
decidua) udvalgt i danske proveniensforsøg, og Japansk lærk 
(Larix kaempferi) er udvalgt blandt klonerne, der indgår i frø-
plantagen af Japansk lærk, C.E. Flensborg FP.601.
 
Udvalgskriterier:
Stammeform og vækstenergi. Udvalgsstyrken er stor, hvad 
angår Polsk lærk, og moderat for Japansk lærk.

Formål:
Produktion af frø af høj fysisk og genetisk kvalitet til træpro-
duktion.

Design: 
Rækkevis blanding af Europæisk lærk med 4 kloner, som er 
plantet i rækkefølgen 1,2,3,4,1,2,3,4 osv., og af Japansk lærk 
med 1 klon, som eneste klon, der også høstes frø på. Det er 
dokumenteret over flere høstår, at blomstringen, klonerne imel-
lem, er vel afbalanceret med en høj hybridprocent til følge.

Genetisk gevinst:
De 4 europæiske lærkekloner, der indgår i FP.626, indgår lige-
ledes i frøplantagen af Hybridlærk, C.E. Flensborg FP.618, som 
er afprøvet. Ligeledes indgår den Japanske lærkeklon K.47 i 
frøplantagen af Japansk lærk, C.E. Flensborg FP.601, der også 
er kåret som afprøvet. Begge frøplantager har gennem afprøv-
ninger vist en betydelig signifikant gevinst på stammeform, 
rumvægt og vækstenergi samt en reduktion i basal krumning. 
Det må derfor forventes, at afkom af C.E. Flensborg FP.626 vil 
have næsten samme høje genetiske egenskaber.

Larix eurolepis, Hybridlærk
Frøplantage C.E. Flensborg FP.626
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Sammensætning 

Formeringsår: 1975 - 1977

Plantningsår: 1978 - 1980

Plustræafkom repræsenteret ved udplantning: 1 + 4

Isolering: Ca. 500 m til nærmeste Japansk lærk

Referencenummer: FP.626

Kategori: Kvalificeret

Identifikation 

Art: Hybridlærk (Larix eurolepis), Japansk lærk (Larix kaempferi), X

Europæisk lærk (Larix decidua)

Ejerforhold: Hedeselskabet

Tilsynsførende: HedeDanmark Skovfrø

Lokalitet: C.E. Flensborg, afd. 98a

Areal: 1,38 ha

Land: Danmark

Bredde: N 56° 38.160’

Længde: E009° 24. 709’

Højde over havet: 30 m

Anbefalede dyrkningsområder: Overalt, hvor det er anbefalelses-

værdigt at plante lærk.

Betegnelse Oprindelse Herkomst

K.47 Hokaido, Japan Kongenshus
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V.984
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Nødebo, afd. 488
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HedeDanmark a/s 
Skovfrø
Krogårdsvej 6 
Tvilum
DK-8882 Fårvang 

M: +45 21 70 04 64
F: +45 86 87 21 83
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seed@hededanmark.dk
www.hdseed.dk 

Formål :

Produktion af frø af høj fysisk og genetisk kvalitet til træproduktion.

Oprindelse : 

Plustræerne er udvalgt i 20 danske og 4 sydsvenske rødgranbe-
voksninger af formodet vest-kontinental oprindelse. 

Udvalgskriterier :

Stammerethed, produktion, rumvægt, grenkvalitet og sundhed.

Forædlingsprogram :

Der er valgt 100 plustræer, som indgår i et intensivt forædlingspro-
gram, hvor de er udvalgt blandt i alt 800 plustræer som værende 
de mest rumvægtige. Herudover er plustræerne blev udvalgt efter 
stammeform, fingrenethed og vækst. De 100 udvalgte plustræers 
afkom er blevet testet i afkomsforsøg, og resultaterne fra afkomsfor-
søgene anvendes som grundlag for en genetisk tynding i frøplanta-
gerne. 

SSO-frøplantage :

Frøplantagen er etableret som en såkaldt SSO (Seedling Seed 
Orchard), hvilket vil sige, at afkom af 100 plustræer (frøplanter) efter 
fri bestøvning er udplantet i 4-træsparceller. Før kåring af frøplanta-
gen blev alle parceller reduceret til at indeholde højest 1 træ. Disse 
træer blev udvalgt ud fra en fænotypisk vurdering af træerne samt 
en diameterregistrering.

Genetisk tynding :

Den genetiske tynding i frøplantagen vil ske på grundlag af resulta-
ter af afkomsforsøgene. Ved tyndingen fjernes de dårligste afkom 
(familier) i frøplantagen. 

Egenskaber :

Den kraftige udvælgelse for øget rumvægt forventes at give afkom-
met en forøget relativ rumvægt på ca. + 3%. Udvælgelsen samt 
plustræsvalget – især hvad angår stammerethed – forventes også at 
øge afkommets kvalitet. Herudover forventes den genetiske tynding 

Sammensætning

Formeringsår : 1977

Plantningsår : 1981-1982

Oprindeligt materiale ved udplantning : 100 plustræsafkom ved fri bestøvning

Design : 4-træsparceller er tyndet ned til 1 træ

Fenotypisk tynding : Stammeantal reduceret med 75% 

Isolering til nærmeste forekomst af rødgran : Min. 300 m 

Kåringsnummer : FP.631

Kåringskategori : Kåret i kategori ”kvalificeret” i 2010

Kåringsformål : Vedproduktion 

Identifikation

Art : Picea abies

Ejerforhold : HedeDanmark a/s

Tilsynsførende : HedeDanmark Skovfrø

Lokalitet : C.E. Flensborg, DK

Bredde : N56°38.088’

Længde : E009°22.845’

Højde over havet : 30 m

Areal : 2,5 ha
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at give afkommet forbedret sundhed i forhold til det oprindelige 
materiale.

Anvendelse :

Med den øgede rumvægt, stammerethed og sundhed vil afkom af 
FP.631 være særligt egnet til produktion af tømmer af høj kvalitet 
overalt, hvor det er anbefalelsesværdigt at plante rødgran. 

Juletræer :

Forventes at svare til de oprindelige bevoksninger.




