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Abstract 
In this study, pollen contamination (measured by the number of seeds pollinated by pollen 
not belonging to any of the clones on the seed orchard) is compared between open pollination 
and isolated pollination environments in a Scots pine (Pinus sylvestris) seed orchard called 
Västerhus, located outside Önsköldsvik. In this seed orchard a tent experiment is taking 
place. Skogforsk has built six large tents covering 12-14 trees with each tent. Fertilization 
patterns were compared between one tree in a tent with a supplementation of pollen from 
five clones not represented in the tent and another tree of the same clone subject to open 
pollination outside the tents. By using DNA markers the paternity was determined for 48 
seeds from each tree. The results show a big difference in pollen contamination between the 
two trees. The tree inside the tent showed a contamination rate of 0% and the tree from the 
open pollination had a contamination rate of 20,5%. No difference was found in the numbers 
of different fathers although the selfing rate of 4,26% was higher in the tent than the selfing 
rate of 2,56% observed in the open pollination environment. These results match the results 
of other studies done on the same orchard pretty well and therefore tent isolation with a 
supplementary pollination can be a good way to reduce unwanted pollen contamination.  
 
Key words: Paternity analysis, seed orchard, tent isolatoin, Pinus sylvestris, pollen 
contamination  
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1 Inledning 
Denna undersökning har tallen, Pinus sylvestris, i fokus. Tallen invandrade söderifrån efter 
den senaste istiden och finns idag i hela Sverige. Den växer framförallt på hällmarker, 
sandmarker och hedar. Tallen vindpollineras på våren och hankottarna sitter i den nedre 
delen av årsskotten och är gulaktiga. Honkottarna växer efter pollineringen under ett år då 
befruktningen sker. Det tar ungefär ett och ett halvt år för fröna att mogna varpå kotten 
öppnas. Tallfrön har en liten vinge på varje frö vilket gör att de kan spridas med vinden. 
Tallen avverkas i stora mängder och har stor betydelse för industrin. Dess virke, furu, 
används till bland annat pappersmassa, brädor och bränsle. Tallens ved är även rik på kåda 
och har använts till framställningen av terpentin och harts (Anderberg 2013).  
 
Vindpollineringen av tallen kan ske över stora distanser. Robledo-Arnuncio (2011) visade i 
sin undersökning att pollen från en population lyckades pollinera träd som stod 100 km 
därifrån. Varis et al. (2011) skriver att deras observationer tyder på att pollen kan färdas flera 
hundra kilometer från södra till norra Finland. 
 
Enligt Skogsindustrins faktasamling för 2012 års branchstatistik, står skogsindustrin för 
cirka 10-12 procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och 
förädlingsvärde vilket gör den betydelsefull för svensk ekonomi. Sverige exporterar nästan 90 
procent av all massa- och pappersproduktionen samt 75 procent av de sågade trävarorna. 
Under 2011 var Sverige världens näst största exportör sammanlagt av papper, massa och 
sågade trävaror. Skogsindustrin ger även direkt arbete åt nästan 60 000 personer i Sverige 
samt exporterade för 123 miljarder kronor under 2012. 

Fröplantage är mycket viktiga inom skogsindustrin då dessa förser plantskolorna med frön. 
Ungefär 80% av tallarna och 50% av granarna på plantskolor kommer ifrån fröplantage 
(Skogforsk 2011). De första fröplantaget anlades under 1949 med ympkvistar från utvalda 
plusträd i fullvuxna naturliga skogar.  Andra omgången fröplantage började anläggas från 
1980-talet med plusträd som testats för sin avkomma, för att fastställa dessa träds 
avelsvärden. En tredje runda av fröplantage började anläggas 2004 där alla träd som används 
ska vara testade på ett eller annat sätt vilket tros ge en ännu högre vinst än första och andra 
omgångens fröplantage (Lindgren et al. 2008). De nyare fröplantagen är mer avancerade än 
de första och dess kloner som har en högre potentiell vinst jämfört med de äldre fröplantagen 
där otestade träd användes (Rosvall et al. 2003). Trots att träden på fröplantaget är 
framtagna för att generera så hög potentiell vinst som möjligt måste fröplantaget anläggas på 
lämplig plats i naturen. Runt fröplantagen växer därför ofta oförädlade träd. Från dessa 
omgivande skogar kommer pollen med hjälp av vind att pollinera blommorna på 
fröplantaget. Detta leder till en minskad förädlingsvinst hos framförallt de unga plantor då 
dessa producerar mindre pollen men kan producera kottar. Pollenkontaminering kan även 
minska frönas härdighet, om plantorna på fröplantaget kommer ifrån områden med ett 
kallare och hårdare klimat, och fröna skall användas i det tuffare klimatet, kan fröplantaget 
ändå ligga på en varmare och mer bördig plats för att ge så välmatade frön som möjligt.  Om 
det pollen som då kommer ifrån de kringliggande skogarna inte har samma härdighet som 
fröplantagets plantor och därför blir fröna inte lika anpassade till de tuffare klimatet. Därför 
är pollenkontaminering utifrån oönskad för att få så bra frön som möjligt ifrån fröplantaget, 
och därmed så bra träd som möjligt (Skogforsk 2011).  
 
Fröplantaget som används i detta projekt är Sveriges mest avancerade mogna tallplantage. På 
fröplantaget bedriver Skogforsk ett stort försök där de isolerar träd i stora tält under 
pollensäsongen  för att se om de kan minska mängden pollenkontamination (Westerström et 
al. 2011). När fröplantaget anlades 1991 användes kloner  från sex olika fröplantage där de 
testats ihop. Antalet kloner som valdes ut från varje fröplantage och hur många plantor av 
dessa kloner som sedan skulle planteras bestämdes av dess genetiska kapacitet, deras 
avelsvärde. Även klonernas kapacitet till blomning samt risken för inavel togs med i 
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beräkningarna (Fries et al. 2009). Västerhus är därmed det första fröplantaget i världen som 
är planterat med ”linear deployment” (Lindgren och Matheson 1986) vilket kortfattat innebär 
att antalet rameter från varje specifik klon som planteras har ett linjärt samband till klonens 
avelsvärde (bestäms genom fältförsök där avkommornas vitalitet, tillväxt och virkeskvalitet 
testas (Skogforsk 2012)), detta för att optimera sambandet mellan vinst och mångfald på 
fröplantaget (Lindgren 2005).   
 
I artikeln “Evaluation of pollen contamination in an advanced Scots pine seed orchard” av 
Torimaru et al. (2009), användes nio olika microsatelitloci för att ta fram unika genotyper för 
varje av fröplantagets 28 kloner. I denna studie visade de även att 52% av deras 305 
studerade frön var pollinerade av träd utanför fröplantaget, trots att fröplantaget är placerat i 
i en sluttning mot en flod och är omringat av en 30 meter bred korridor av lövträd och fält. 
Det närmaste träden som kunde pollinera plantorna ligger 500 meter ifrån fröplantaget. I 
studien visar de även att endast 2,3% självpollinerades. I denna studie utvecklades även den 
analytiska proceduren användes i detta försök. Den metod som användes för att bestämma 
vilken klon på plantaget som är den troliga pappan till ett specifikt frö var en ”paternity 
exclusion”. Då utesluts de tänkbara papporna (de 28 klonerna) tills det bara finns en möjlig 
klon kvar.    

1.1 Syfte 
Syftet med detta projekt var att med hjälp av DNA markörer utföra en faderskapsanalys på 
tallfrön från en specifik klon av Pinus sylvestris från Västerhus fröplantage. Klonen 
förekommer både i en miljö med öppen pollinering samt i en miljö där pollineringen 
kontrolleras. Detta görs för att se hur mängden pollenkontaminering påverkas i den 
kontrollerade miljön och om isolering kan vara en bra metod för att minska 
kontamineringen,  samt om  det går att utläsa något mönster i pollineringen.  

2 Material och Metod 
De metoder som har använts för att genomföra denna undersökning kan delas in i flera 
delmoment. 

2.1 Västerhus fröplantage 
Västerhus fröplantage ligger utanför Örnsköldsvik (63°18’N, 18°32’E). och är 13,7 ha stort. 
Det anlades 1991 med 4640 plantor fördelat på 28 olika kloner av Pinus sylvestris. 2007 
gjordes en utvärdering av fröplantaget som visade en överlevnadsgrad på 82% (3811 plantor) 
(Torimaru et al. 2009). Klonerna delades in i tre olika grupper som planterades på var tredje 
rad för att undvika grupperingar av specifika kloner (Westerström et al. 2011). 

2.2 Tältprojektet 
De frön som analyserats har samlats in 
genom det isolerings- och 
pollineringsförsök som bedrivs av 
Skogforsk. De har byggt sex stycken tält 
(30,8 x 7,0 x 5,5 m/tält) med 12-14 träd 
i varje (se bild 1). Alla träd kommer 
från samma grupp av kloner vilket 
medför att tio av fröplantagets 28 
kloner finns representerade. Det finns 
tre olika behandlingar i tälten. I två av 
dem har träden enbart isolerats, i två 
andra har träden isolerats samt att det 
finns en fläkt som hjälper pollen att 
blåsa runt inne i tältet. I de sista två 
tälten har träden isolerats samt att 

Bild 1. Isoleringstält på Västerhus fröplantage (Torimaru 2013). 
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pollen från fem kloner som inte finns representerade i tältet har spritts ut för att öka antalet 
möjliga fäder samt chansen för en lyckad pollinering. Det finns även två kontrollytor med 12-
14 träd som inte är täckta av ett tält (Westerström et al. 2011). I denna undersökning har två 
träd tillhörande samma klon (AC1075) valts ut: Ett träd som står i ett tält där det även har 
lagts till pollen från fem träd och ett träd som står inom en kontroll yta. I tältet står det även 
kloner av AC3056, Z2081, Y3014, Y3012, AC3040, AC3015, Y4103. Det pollen som lades till 
kom ifrån klonerna AC1006, Z4003, AC4221, Z3029 samt Z4022. Detta pollen samlades in 
2009 och förvarades i -20ºC och användes under pollineringen både 2010 och 2011 utan att 
blandas först. Pollenet lades till enligt proportionerna: 6 x AC1006, 4 x Z4022, 4 x AC4221, 3 
x Z4003, 3 x Z3029.  
 
I denna undersökning analyserades 48 frön från vardera träd som kommer ifrån kottar som 
plockades under hösten 2011.  

2.3 DNA-extrahering 
Fröna lades ut på fuktigt filterpapper i petriskålar för att börja gro. När grodden var cirka tre 
centimeter lång lades varje frö mellan två keramikpärlor i en mikrotiterplatta med 96 
brunnar. I varje brunn tillsattes sedan 300µl SP1 och 1 µl Rnase. Brunnarna förslöts med lock 
och hela plattan skakades i en homogenisator, först två + sju minuter sedan vändes plattan 
och skakades ytterligare fem + tre minuter. Plattan ställdes sedan in i ett värmeskåp för att 
inkuberas i 65°C i 15 minuter. Plattan centrufugerades sedan för att få ner all vätska från 
väggar och lock. Till varje brunn tillsattes sedan 70µl SP2 innan locken sattes tillbaka och 
plattan skakades noggrant för att sedan inkuberas i frysen i 10 minuter. Efter inkuberingen 
centrifugerades plattan i 10 minuter i 3700 varv/minut. Den supernatant som bildats förs 
över till nya microtubes och 300µl SP3 tillsätts i varje brunn innan lock sätts på. Tuberna 
skakas i 20 sekunder och centrifugeras sedan i 10 sekunder. I en DNA-binding column med 
96 brunnar tillsätts 150µl equilibration buffertlösning  i varje tub som får stå i cirka 5 
minuter innan den centrifugeras i 30 sekunder. DNA-mixen från microtubes fördes över till 
DNA-binding columns som förslöts med en plastfilm och centrifugerades sedan i 5 minuter i 
3700 varv/min. Det som rann  igenom filtret slängdes bort. 500µl washing buffertlösning 
tillsattes i varje brunn innan de täcktes av plastfilm igen och centrifugerades i 5 minuter i 
3700 varv/minut. Det som rann igenom filtret kastades bort innan 500µl washing 
buffertlösning på nytt tillsattes i varje brunn och stegen med centrifugering  upprepades igen 
och det som rann igenom filtret slängdes bort. De nu tomma DNA-bidning columns 
centrifugerades i ytterligare 12 minuter för att all vätska från filtren skulle kunna gå igenom 
och fick sedan stå öppet i luften i cirka tio minuter för att få eventuella alkoholrester att 
avdunsta. DNA-binding columns placerades sedan över DNA microtubes och 100µl elution 
buffertlösning som var uppvärmd till 65°C tillsattes i varje brunn. Brunnarna förseglades 
med plastfilm och hela plattan ställdes in i ett värmeskåp för att inkuberas i 65°C i 5 minuter. 
Hela plattan centrifugerades sedan i 5 minuter för att tvinga ner DNAt i microtuberna genom 
filtret. Tuberna förslöts med lock och förvarades sedan i -4°C när de inte användes. 

2.4 Gel-elektrofores 
För att se om DNA-extraheringen var lyckad testades några av proverna med en gel-
elektrofores. Först blandades gelmixen till genom att väga upp 1,2g agaros och blanda detta 
med 120ml Tris-borate-EDTA (TBE) i en bägare. Bägaren körs i en microvågsugn för att få 
innehållet att börja koka och tas ut med jämna mellanrum för att omblandas tills all agaros 
har lösts upp. 8 µl Etidiumbromid tillsattes och innehållet blandades en sista gång. Mixen 
förvarades i 65°C, stängd med både plastfilm och aluminiumfolie. Gelplattor gjordes i 
plastformar där kanterna stängdes med svarta gummibitar och 2 plastkammar användes för 
att göra två rader med hål i gelen som sedan skulle användas som brunnar där proverna 
kunde laddas. Plattan placerades i den TBE-fyllda behållaren med brunnarna närmast 
minuspolen. λDNA tillsattes i den första brunnen i båda raderna som kontroll. 3 µl av varje 
DNA-prov från de tre första raderna i plattan med 96 brunnar blandades med laddnings 
buffertlösning och laddades sedan i de övriga brunnarna i gelen. Locket placerades över 
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boxen och spänningen slogs på. En körning tog cirka tio minuter. Resultatet avlästes sedan 
med hjälp av UV ljus.  

2.5 DNA kvantifiering 
Innan koncentrationen av DNA i de olika proverna mättes förflyttades 40µl av varje prov 
över till en ny platta med grundare brunnar för att förenkla hanteringen. Orginalplattan med 
kvarvarande DNA placerades i en frys utifall mer DNA prov skulle behövas. En NanoDrop 
användes sedan för att mäta koncentrationen av DNA i de olika proverna för att 
säkerhetsställa att det varit en lyckad extrahering.  

2.6 PCR - Polymeraskedjereaktion 
Det första som gjordes var att späda de olika DNA proverna till en koncentration av 10ng/µl 
och en total mängd av 30µl lösning. De prover som hade en koncentration under 10 ng/µl och 
upp till 18ng/µl behövdes ej spädas ut. Av dessa togs 30µl direkt från grundlösningen. Nästa 
steg var att blanda 9 olika master mix, en för varje lokus som skulle amplifieras. Detta 
blandades till på en isbädd för att förhindra att några reaktioner startade i förtid. I tabell 1 
finns innehållet för grundblandningen för ett prov och en primer samt mängden när denna 
grundblandning multiplicerades med 25: 
 
Tabell 1. Innehållet samt mängderna som krävdes för att blanda till de 9 olika mastermixarna. 

Ämne Mängd(µl)/prov Mängd(µl)/rör 
10x buffertlösning 1,6 40 
2.5 mM dNTP 1 25 
Forward-primer 10µM 0,2 5 
Reverse-primer 10µM 0,2 5 
ddH2O 10,95 273,75 
TAG 5U/µl 0,05 1,25 
 
Grundblandning multiplicerades med 25 för att fylla upp ett rör. Fyra rör med mix gjordes 
för varje lokus vilket resulterade i nog med blandning för att kunna köra 100 prov. De nio 
olika loci som amplifierades i detta försök, deras två primers, deras sekvenser, längden på 
PCR produkten samt deras olika touch down temperaturer (de temperaturer lösningen får 
svalna till för att göra det möjligt för primers att kopplas till DNA strängen) redovisas i tabell 
2. 
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Tabell 2. Alla loci med deras forward och reverse primers, längdintervallet på PCR produkten, den färg som 
kommer användas under genotyp analysen samt touch down (TD) temperaturerna för PCR körningen (Wang, 
muntl. 2013). 

Locus Primer Sequence (5'-3') 
PCR-
product 
(bp) 

Dye 
TD 
(oC) 

SsrPt_ctg1376 ct1376-F CGATATTATGGATTTTGCTTGTGA 88-124 Cy5.5 60-50 

  ct1376-R AAATGCATGCCAAACTTAAATAC       

PtTX4001 PtTX4001-F CTATTTGAGTTAAGAAGGGAGTC 198-229 Cy5 60-50 

  PtTX4001-R CTGTGGGTAGCATCATC       

PtTX3107 PtTX3107-F AAACAAGCCCACATCGTCAATC 150-174 D2 55-45 

  PtTX3107-R TCCCCTGGATCTGAGGA       

SPAC12.5 SPAC12.5-F CTTCTTCACTAGTTTCCTTTGG 118-184 Cy5.5 55-45 

  SPAC12.5-R TTGGTTATAGGCATAGATTGC       

SsrPt_ctg4363 ctg4363-F TAATAATTCAAGCCACCCCG 95-106 Cy5 55-45 

  ctg4363-R AGCAGGCTAATAACAACACGC       

PtTX3025 PtTX3025-F CACGCTGTATAATAACAATCTA 211-305 D2 64-54 

  PtTX3025-R TTCTATATTCGCTTTTAGTTTC       

LOP1 LOP1-F GGCTAATGGCCGGCCAGTGCT 153-189 Cy5.5 64-54 

  LOP1-R GCGATTACAGGGTTGCAGCCT       

PtTX3116 PtTX3116-F CCTCCCAAAGCCTAAAGAAT 115-169 Cy5 60-50 

  PtTX3116-R CATACAAGGCCTTATCTTACAGAA       

PtTX2146 PtTX2146-F CCTGGGGATTTGGATTGGGTATTTG 176-264 D2 60-50 

  PtTX2146-R ATATTTTCCTTGCCCCTTCCAGACA       

 

 
Ämnena i mixen tillsattes i samma ordning som de står uppskrivna i tabell 1. När allt var 
tillsatt skakades rören ca 100 gånger och centrifugerades sedan några sekunder för att blanda 
allt ordentligt och få ner all vätska. 
 
Plattor med 96 brunnar placerades i kylda behållare och 14µl av en master mix tillsattes i 
varje brunn och sedan 2µl av varje DNA prov ifrån de utspädda lösningarna. Lock sattes på 
på plattorna som skakades och centrifugerades två gånger. Detta repeterades nio gånger, en 
för varje primer för att kunna amplifiera alla nio loci. De nio plattorna kördes sedan i tre 
olika PCR maskiner för att tre olika touch down temperaturer användes, efter detta 
centrifugerades plattorna ytterligare en gång för att få ner eventuell ånga till botten. För att 
kontrollera att det blev en lyckad PCR gjordes en ny gel-elektrofores med samma typ av gel 
och samma tillvägagångssätt som första gången men denna gång valdes 2 kolumner från 
varje platta ut och den kontroll som användes heter ikb marker. Beroende på hur starkt 
resultatet blev bestämdes sedan hur mycket av varje PCR produkt som skulle användas i 
kapillär analysen i Beckman coulter maskinen. 

2.7 Genotyp 
I en PCR micro plate kunde tre olika loci blandas då längden på PCR produkten var olika. 
Mängden av produkt som behövdes för varje lokus berodde på vilken av infärgningarna de 
skulle motsvara. I de tre olika plattorna blandades de olika loci enligt tabell 3.  
 
Tabell 3. De tre körningarna som gjordes i Beckman coulter, vilket lokus som infärgade med vad och mängden 
som krävdes. 

Platta/Färg Cy5 Cy5.5 D2 
1 Pt4001 – 0,6 µl  ctg1376 – 3 µl Pt3107 – 6 µl 
2 ctg4363 – 0,6 µl SPAC 12,5 – 2 µl PtTX3025 – 4,5 µl 
3 PtTx3116 – 0,7 µl LOP1 – 5,5 µl  PtTX2146 – 4,5 µl 
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Efter detta tillsattes 30 µl Hi-Di, med en fluorescensmärkt storleksmarkör (storleksstandar-
400, Beckman Coulter), till i varje brunn som blandades genom att vätskan sögs upp och ned 
i pipetten. En plastfilm placerades över plattan som sedan centrifugerades i 30 sekunder. I en 
buffertplatta med platt botten förbereddes 250 µl separationsbuffertlösning i varje brun. 
 
Analysen som användes var en CEQ 8000 kappilär sekvensering. I Beckman coulter 
maskinen togs den vattenfyllda brickan ut och sköljdes för att sedan fyllas på med nytt 
vatten. Sedan lades plattan med buffertlösning samt plattan med DNA in på dess platser i 
maskinen innan en spruta med gel installerades. En ny databas skapades med en excelfil för 
brunnarnas beteckning. Efter analysen sparas resultatet i en databas som sedan exporteras 
till en egen mapp.  
  
Med CEQ fragment analysis kunde allelerna identifieras för varje lokus och sedan 
sammanställas för att få en komplett genotyp över de nio loci för varje frö.  

2.8 Faderskapsanalys 
De statistiska metoder som användes var de som togs fram av Torimaru et al. (2009) när de 
analyserade genotypen för alla 28 kloner över de 9 loci. Alla analyser utfördes även i ett add-
in program till Excel skapat av Torimaru. Då trädet som fröna plockades ifrån var känt gav 
detta en på förhand känd genotyp av mammaträdet. Då en av föräldrarnas genotyp var känd 
användes en ”simple exclusion” metod som jämförde den genotyp som fastställts för fröet 
med den genotyp som mammaträdet har med genotyperna för alla de 28 kloner som finns på 
fröplantaget. När alla kloner förutom en var uteslutna som den möjliga fadern ansågs den 
klonen att vara fadern. Om inga av de kloner som finns på fröplantaget kunde kombineras 
med mammaträdets genotyp för att matcha fröets genotyp anses fröet vara pollinerat av ett 
träd utanför fröplantaget.   
 
Sannolikheten att den klon som matchar är pappan till fröet räknades ut genom en 
sannolikhetskvot där två olika hypoteser ställs emot varandra i något som kallas ”paternity 
index” (PI) . De två hypoteserna är: 
 
H1: kandidatpappan är den riktiga pappan. 
H2: kandidatpappan är en ett okänt träd utanför fröplantaget. 
 
Sannolikheten PIl = H1/H2 för locus l räknas ut med en metod som tar hänsyn till noll alleler 
och där mammans genotyp är känd (Brenner, 1997). Sannolikheten (W) för H1 räknas ut med 
Bayes´ theorem (Evette och Weir, 1998). 
 

        ∏   

 

   

        ∏   

 

   

 (        )  

Pprior är sannolikheten för H1 innan de genetiska datat tas med i beräkningarna. I detta fall 
räknades den ut som en proportion av antalet träd av varje klon i förhållande till 
fröplantagets totala antal träd (3811). 

3 Resultat 
Alla 48 frön grodde bra och gick att använda i analysen, och även DNA-extraheringen var 
lyckad. När alla frön fick en genotyp upptäcktes det att vissa frön inte hade klonen AC1075 
som mammaträd. Det var ett frö från tältet och nio frön från kontrollen. På grund av detta 
plockades dessa frön bort från det totala antalet när självpollineringen samt 
pollenkontamineringen räknades ut.  
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3.1 Tilldelade fäder 
I tabell 4 redovisas vilka olika fäder fröna tilldelats med hjälp av ”simple exclusion” metoden 
samt med hur stor sannolikhet detta stämmer. Det var med hög sannolikhet som de 78 frön 
som inte pollinerats med pollen utifrån eller haft ett annat träd än AC1075 som mamma 
tilldelats en korrekt pappa. Alla frön förutom ett tilldelades en pappa med sannolikheten 
W>0,95, det sista fröet tilldelades med W>0,78. 68 av alla frön tilldelades med W>99. 

Tabell 4. Den tilldelade fadern för alla frön som testats från kontroll och tält + pollen samt sannolikheten (W) att 
dessa stämmer. De grå markeringarna indikerar att det är pollenkontaminering. De gröna markeringarna är frön 

som är självpollinerade och de blå markeringarna är frön som inte plockades ifrån klonen AC1075. 

Kontroll 
  

Tält+pollen 
  

Frö ID 
 
Kandidat_pappa W_index Frö ID 

 
Kandidat_pappa W_index 

4-1-a Y4507 0,99889 101-1-a Y4103 0,99999 

4-2-a Y3014 0,99739 101-2-a Y3012 0,99856 

4-3-a     101-3-a AC3056 0,99977 

4-4-a Z3007 0,99963 101-4-a AC1006 0,99993 

4-5-a AC2064 0,98718 101-5-a Z4022 0,99923 

4-6-a Z4022 0,99995 101-6-a AC1006 0,99804 

4-7-a Z3029 0,99999 101-7-a AC3056 0,99661 

4-8-a Y3001 0,99998 101-8-a AC3056 0,99253 

4-9-a     101-9-a Z4003 0,9986 

4-10-a Y4507 0,99904 101-10-a AC1006 0,99998 

4-11-a     101-11-a AC1006 0,99996 

4-12-a Z3007 0,99954 101-12-a     

4-13-a Y3014 0,99991 101-13-a Y4103 0,99994 

4-14-a AC4221 0,999 101-14-a AC4221 0,99915 

4-15-a Y4507 0,99413 101-15-a Z2081 0,97399 

4-16-a     101-16-a Z4003 0,99984 

4-17-a Y3014 0,98063 101-17-a AC3056 0,99974 

4-18-a Z4022 0,9997 101-18-a AC1006 0,99985 

4-19-a Z2081 0,99984 101-19-a Z4003 0,99783 

4-20-a AC3056 0,99965 101-20-a AC3015 0,99785 

4-21-a     101-21-a Y4103 0,99947 

4-22-a     101-22-a Y4103 0,99987 

4-23-a AC1075 0,99586 101-23-a Z4003 0,95629 

4-24-a Y4507 0,9996 101-24-a AC1075 0,98165 

4-25-a Y4507 0,98788 101-25-a Y3012 0,9733 

4-26-a Y3001 0,99076 101-26-a AC3056 0,99946 

4-27-a Z3029 0,99992 101-27-a Z3029 0,99981 

4-28-a     101-28-a Y4103 0,99146 

4-29-a Y4016 0,99734 101-29-a Y4103 0,99707 

4-30-a Y4507 0,98425 101-30-a AC1006 0,99999 

4-31-a     101-31-a AC4221 0,99887 

4-32-a     101-32-a AC3040 0,98326 

4-33-a Y4507 0,99758 101-33-a Z4003 0,99868 

4-34-a     101-34-a AC3056 0,99266 

4-35-a     101-35-a Z2081 0,99848 

4-36-a AC2064 0,99408 101-36-a Y4103 0,78221 
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4-37-a     101-37-a Y3012 0,99996 

4-38-a Y4507 0,98967 101-38-a AC3015 0,94636 

4-39-a Y3014 0,98215 101-39-a Z2081 1 

4-40-a     101-40-a Z2081 0,9999 

4-41-a Y4507 0,99625 101-41-a AC1075 0,99926 

4-42-a AC3056 0,99789 101-42-a Z3029 0,99992 

4-43-a     101-43-a Y4103 0,99974 

4-44-a     101-44-a AC1006 0,99999 

4-45-a AC3056 0,99285 101-45-a AC1006 0,99612 

4-46-a Y4507 0,99899 101-46-a Y4103 1 

4-47-a     101-47-a Y4103 0,99994 

4-48-a     101-48-a AC1006 0,99888 

 

3.2 Självpollinering 
Det var en liten mängd av de testade fröna som självpollinerats. I kontrollen var det endast 
1/39= 2,56% och i tältet var det 2/47= 4,26% 
 

3.3 Pollenkontaminering 
I tältet fanns det ingen pollenkontaminering då alla frön pollinerats av de andra träden eller 
av det extra pollen som spreds ut från fem kloner som ej fanns representerade i tältet. I 
kontrollen däremot fanns det 8 frön som inte matchade någon av de kloner som finns på 
fröplantaget, kontamineringen var därför 8/39 = 20,5%. 
 

3.4 Pollineringsmönster 
För kontrollträdet har 12 olika fäder inklusive självpollinering hittats, samt att åtta frön 
pollinerdes ifrån träd utanför fröplantaget. Eftersom det hittades 12 olika fäder inklusive 
självpollinering även för trädet som står i tältet går det inte att urskilja någon skillnad i 
antalet olika pappor från plantaget men inget av fröna från tältet var pollenkontaminerade. I 
tältet där pollen lagts till syns det däremot att klonen med störst andel pollen (AC1006) 
lyckades pollinera flest frön men de övriga visar inget samband mellan mängd och antalet 
pollinerade frön. Fördelningen av de träd som pollinerat går att se i figur 1 och 2.  

 
Figur 1. Antal pollinerade frön från de olika klonerna från kontroll trädet. 
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Figur 2. Antal pollinerade från från de olika klonerna i tält + pollen, * indikerar att det är tillsatt pollen. 

4 Diskussion 
Resultaten för självpollineringen, pollineringskontamineringen och antalet tilldelade 
pappaträd kommer att jämföras med resultaten från en studie av Torimaru et. al (2012). I 
den studien gjordes jämförelser mellan alla sex tält samt den öppen pollinering på Västerhus 
fröplantage. För att ge mer styrka åt mina resultat jämförs dessa med de resultat Torimaru et. 
al (2012) fick fram i den öppna pollineringen samt resultaten från de två tälten med tillagd 
pollen. 

4.1 Metoden/data analysen 
I kontrollen var nio av fröna från en annan mamma än klonen AC1075, i tältet var det endast 
ett frö från en annan mamma än AC1075. Detta skedde mest troligt redan när kottarna från 
de olika träden plockades. Analysen av frön är väldigt noggrann och det finns många 
kontroller som görs innan proceduren går vidare till nästa steg vilket förhindrar att det ska 
bli fel i slutändan då ett steg görs om om en kontroll skulle visa att det tidigare steget inte 
blivit lyckat. Sannolikheten att de tilldelade fäderna är frönas sanna fäder är hög, W >95.  

4.2 Självpollinering 
Självpollinering är oönskad då detta är en form av inavel vilket minskar den genetiska 
variationen och ökar risken för att homozygoter bildas. Om både pollenet samt mammaträdet 
bär på samma skadliga mutation, vilket är mycket troligt om de kommer ifrån samma klon, 
kan det leda till att de recessiva alleler som bär på den skadliga mutation paras ihop. Detta 
leder till ett ökat uttryck av den skadliga egenskapen. För hög andel självpollinering kan leda 
till inavelsdepression, det vill säga nedsatt vitalitet och fortplantningsförmåga (Begon et al.).   

I detta försök var självpollineringen 2,56% i kontrollen och 4,26% i tältet. Resultatet kan 
jämföras med Torimaru et al. (2009) som på samma plantag i öppen pollinering fick en 
självpollineringsandel på 2,3% och med Torimaru et al. (2012) som i öppen pollinering fick 
4% självpollinering och i tälten med tillagd pollen 6,6% 

4.3 Pollineringskontaminering 
Pollenkontaminering minskar den positiva effekt som kommer av att bara ha testade kloner 
på ett fröplantage. Pollenkontamineringen gör att de utvalda generna späds ut och blandas 
med andra gener vilket leder till att det inte är en lika jämn kvalité på de frön som produceras 
och den potentiella vinsten från fröplantaget minskar. Därför är det viktigt att minska 
pollenkontamineringen så mycket som möjligt. I studien av Torimaru et al. från 2009 visade 
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de att pollenkontamineringen i öppen pollinering i Västerhus fröplantage var 52%. I en 
senare studie av Torimaru et al. från 2012 var resultatet att i öppen pollinering var 
pollenkontamineringen 23% och ingen pollenkontaminering hittades i något av tälten.  
 
I denna undersökning var det ingen pollenkontaminering i tältet och i den öppna kontrollen 
var det en pollenkontaminering på 20,5%. Detta resultat passar väldigt bra ihop med de 
resultat som Torimaru et al. fick från 2012 vilket stärker det resultat som framkommit i 
denna undersökning.   
 
Anledningen till skillnaden mellan pollenkontamineringen i den öppna kontrollen och i tältet 
skulle kunna bero på att det pollen som finns utanför tältet har en mer begränsad möjlighet 
att ta sig in i tältet än vad pollen som inte kommer ifrån fröplantaget har att ta sig till de träd 
som står öppet på plantaget. Sedan kan det även bero på, som Wennström et al. (2012) 
skriver, att tältet agerar som ett växthus och höjer temperaturen i tältet vilket medför att 
träden som står i tältet blommar tidigare och pollineras innan träden utanför tältet har börjat 
släppa pollen och blomma.      

4.5 Pollineringsmönster 
Antalet olika pappor för kontrollen samt trädet inne i tältet var i denna undersökning lika 
många. Detta kan bero på att många av de frön som pollinerades blev pollinerade av träd som 
stod nära mammaträdet, både i tältet och in kontrollen. Detta gör att de träd som står långt 
ifrån mammaträdet på plantaget inte har samma inverkan på pollineringen. När antalet 
möjliga pappor ökade genom den tillagda pollen, som fick en närhet till mammaträdet när 
den spreds i hela tältet, kan det ha varit nog för att få lika många pappor som i den öppna 
pollineringen. Någon större analys av detta kan dock inte göras då det skulle kräva fler 
replikat och jämförelser med träd isolerats utan tillagd pollen. Det kan även nämnas att 
Torimaru et al. (2012) fick ett resultat på 12,8 olika pappor i kontrollen och i de två tälten 
med tillagd pollen 9,3 respektive 11,4 pappor. 
  
I tältet pollinerades 19 frön av det tillagda pollenet, ett frö hade ett annat mammaträd, 2 frön 
var självpollinerade och 26 frön pollinerades av de andra träden som stod i tältet. Avståndet 
mellan mammaträdet samt de olika pappaträden i tältet verkar ha en stor effekt på hur 
många frön som pollineras av respektive klon. I tabell 5 visas hur träden stod i tältet samt hur 
många frön som pollinerades av respektive klon. 
 
Tabell 5. En ritning över trädens placering i tältet samt hur många frön som pollinerades av de olika sorters 
klonerna. Mammaträdet är gulmarkerat.  

Död 
AC3056 = 6 
Z2081 = 0 
Y3014 = 0 
Död 
Y3012 =3 
AC3040 = 1 
AC3015 = 2 
AC3056 = 6 
Y3012 = 3 
Z2081 = 4 

Y4103 = 10 
AC1075 = 2 

AC3056 = 6 

 
Av de 26 frön som pollinerades av träd inom tältet var 20 pollinerade av träd som stod direkt 
brevid eller med endast ett träd mellan sig och mammaträdet. De kloner som endast förekom 
längre bort ifrån mammaträdet bidrog till färre frön och de  kloner som stod längst bort fanns 
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inte representerade alls i denna undersökning. Om det faktum att klonen AC3065 förekom 
tre gånger i tältet påverkade mängden frön som pollinerades går inte att säga men de kloner 
som förekommer mer sällan eller endast en gång hade färre pollinerade frön med större 
avstånd till mammaträdet. 
 
Det går även att konstatera att en stor del av fröna, 19/47, pollinerats av det tillagda pollenet. 
Alla fem kloner som lades till finns representerade bland dessa 19 frön, skillnaden i antal 
varierar däremot från endast ett till nio frön. Där klonen med störst andel pollen står för flest 
antal frön.  
 
För kontrollen går det inte, precis som i tältet, att med säkerhet säga vilket specifikt träd som 
bidragit med pollen. Men av de 30 frön som pollinerats av kloner från plantaget pollinerades 
17 stycken av kloner som fanns representerade direkt brevid mammaträdet  

4.6 Slutsatser 
Trots att detta är en liten undersökning där endast ett träd ifrån kontrollytan samt ett träd 
ifrån tältet har analyserats med 48 frön vardera är resultatet jämförbart med andra större 
undersökningar som har gjorts på samma sätt och på samma fröplantage. Det tydligaste 
resultatet är den mycket stora skillnaden i mängden pollenkontaminering mellan den öppna 
pollineringen i kontrollen  samt pollineringen i den mer slutna miljön inne i tältet. Den stora 
skillnaden kan dels bero på att tältet fungerar som en barriär mot omgivningen men också på 
att det skapas en varmare miljö inne i tältet som gynnar blomningen. Denna nya miljö kan 
även ha effekter på kvaliteten av de frön som produceras, till exempel fröets vikt och de unga 
plantornas livskraft. En närmare undersökning skulle behöva göras över de effekter den nya 
miljön har på både parningssystemet samt frönas kvalité. Det skulle krävas en intensivare 
provtagning med dels ett mycket större urval och fler replikat, samt en flerårig tidsserie för 
att kunna göra en ordentlig jämförelse mellan tältet och det öppna fröplantaget.  
 
Denna undersökning visade inte några större skillnader i antalet olika fäder eller mängden 
självpollinering mellan de två olika träden vid isolering med tillagd pollen från fler kloner. 
Dessa resultat talar också för att isolering kan vara ett bra sätt att minska mängden 
pollenkontaminering utan att förlora för mycket av den genetiska variationen. Isolering kan 
med andra ord vara en lovande metod för att producera frön av hög kvalité från våra 
fröplantage i Sverige där pollenkontamineringen är oönskad och försämrar skörden. Men för 
att säkerställa att denna metod är bra och inte har några bieffekter på de frön som 
produceras bör en större studie göras där biologiska fördelar och nackdelar, både kortsiktiga 
och långsiktiga, ses över och vägs mot kostnaderna för insatsen. 

 



12 

 

5 Referenser 
Anderberg Arne, 2013. Den virtuella floran. Naturhistoriska riksmuseet. 
http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinusyl.html Hämtad 2013-12-05 
 
Begon, M., Townsend, C. R. och Harper, J. L. 2006. Ecology: From Individuals to 
Ecosystems. Forth edition. Blackwell Publishing. Sida 206-207.    
 
Brenner C. H. 1997. Symbolic kinship program. Genetics 145:535-542. 
 
Evett I. W. och Wier B. S. 1998. DNA evidence. Sinauer Associates, Sunderland, MA. 
 
Fries A, Lindgren D, Andersson B. 2008. The Swedish Scots pine seed orchard Västerhus. 
Sida 70-77. Proceedings of Seed Orchard Conference, edited by D. Lindgren, Umeå, Sweden, 
26-28 September 2007. 
 
Lindgren, D. och A. C. Matheson (1986): An algorithm for increasing the genetic quality of 
seed from seed orchards by using the better clones in higher proportions. Silvae Genetica. 
35: 173-177. 
 
Lindgren D, Karlsson B, Andersson B, Prescher F. 2008. Swedish seed orchards for Scots 
pine and Norway spruce. Proceedings of Seed Orchard Conference, edited by D. Lindgren, 
Umeå, Sweden, 26-28 September 2007, pp. 142-154. 
 
Robledo-Arnuncio, J. J. 2011. Wind pollination over mesoscale distances: an investigation 
with Scots pine. New Phytologist, 190: 222–233. 
 
Rosvall O, Wennström U, Almqvist C, Andersson B, Karlsson B, Sonesson J 2003. Underlag 

för operativ planering av tredje omgången fröplantager (TreO) i Sverige. Skogforsk 

Arbetsrapport 550:45. 
 
Skogforsk, 2011, kunskap direkt, Fröplantage 
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Plantval/Genvag-till-battre-
skog/Froplantager/ Hämtad 2013-11-14 
 
Skogforsk, 2012, kunskap direkt, Så här går föräldningen till. 
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Plantval/Genvag-till-battre-
skog/Borjade-pa-1930-talet/ Hämtad 2014-01-11 
 
Skogsindustrierna. Skogsindustrin – En faktasamling, 2012 års branschstatistik, 2013. 
Produktion: Curt Lundberg 
 
Torimaru T, Wang X-R, Fries A, Andersson B, Lindgren D. 2009. Evaluation of pollen 
contamination in an advanced scots pine seed orchard. Silvae Genetica 58:262-269 
 
Torimaru T, Wennström U, Andersson B, Almqvist C, Wang X-R, 2013. Reduction of pollen 
contamination in Scots pine seed orchard crop by tent isolation. Scandinavian Journal of 
Forest Research, 28: 715-723. 
 
Varis, S., Pakkanen, A., Galofré, A., & Pulkkinen, P. 2009. The extent of south-north pollen 
transfer in Finnish Scots pine. Silva Fennica, 43: 717-726.  
 
Wennström U, Almqvist C, Andersson B 2012. Reduced background pollination by isolation? 
In: Proceedings of seed orchards and breeding theory conference, Antalya, Turkey, 21-25 May 
2012. Forestry Faculty of Suleyman Demirel University sida 74-78. 
 

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/pinus/pinusyl.html
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Plantval/Genvag-till-battre-skog/Froplantager/
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Plantval/Genvag-till-battre-skog/Froplantager/
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Plantval/Genvag-till-battre-skog/Borjade-pa-1930-talet/
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Plantval/Genvag-till-battre-skog/Borjade-pa-1930-talet/


13 

 

Xiao-Ru Wang, tabell 2, via mail 2013-12-05 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


