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SAMMANFATTNING 
 

När vårt klimat blir varmare är det många som tror att fjällbjörkskogen kommer ta över alpina 

och arktiska områden. Högre temperaturer kan öka spridning, etablering och tillväxt av 

fjällbjörk (Betula pubescens ssp. tortuosa) men det ökar också risken för invasion av andra 

arter som exempelvis barrträd från den boreala skogen. Eftersom utbredning och abundans av 

olika trädarter kan påverkas av herbivorer är det viktigt att studera deras effekt i olika typer av 

klimat för att få en mer komplett bild av hur trädgränsområden kan komma att se ut i 

framtiden. Den här studien undersöker etableringsförmågan hos fjällbjörk, tall (Pinus 

sylvestris), gran (Picea abies) och sibirisk lärk (Larix sibirica) inom och ovanför 

trädgränsområdet i norra Fennoskandien. Jag har testat om etableringen från frön är begränsad 

av 1) spridning, 2) lämpliga mikrohabitat eller 3) herbivori. För att studera detta har jag 

återinventerat ett fältförsök som startades 1998 på fyra lokaler (Abisko, Vassijaure, Joatka 

och Seiland). På varje lokal är försöket utlagt i både fjällbjörkskogen och på den trädlösa 

tundran. I varje habitat finns tre betesbehandlingar, en som stänger ute både stora och små 

herbivorer exempelvis renar och sorkar, en som endast stänger ute stora herbivorer och en 

öppen kontroll. Inom dessa behandlingar har det såtts frön av fjällbjörk, tall, gran och sibirisk 

lärk i delytor med störd och ostörd vegetation.  

 

Resultatet visar att tall, gran och sibirisk lärk är begränsade av frötillgång eftersom de efter 

sådd kan gro, överleva och tillväxa (<50 cm) i både fjällbjörkskog och på tundran på alla 

lokaler. Generellt är plantorna fler och längre med störningsbehandling om de samtidigt 

skyddas mot sorkar och lämlar. Små herbivorer har större effekt än renar och älgar och de 

minskar antal och maximal höjd av trädplantor i båda habitaten. I studien har fjällbjörk sämre 

etableringsförmåga än barrträden vilket stämmer överens med tidigare studier som visat att 

både tall och gran etablerat sig bättre än fjällbjörk de senaste 30 åren. Under samma period 

har fjällbjörk, gran och tall även ökat i tillväxt vilket förflyttat deras trädgränser högre upp på 

tundran. Tall har nu fler trädgränsbildande individer som etablerat sig från frö än fjällbjörk 

och gran. I dagsläget har tall förmågan att invadera både fjällbjörkskog och tundra och arealen 

av dessa habitat kan komma att minska om tallens utbredningsområde expanderar.  

 

Sökord: Abisko, Vassijaure, Joatka, Seiland, fjällbjörk, tall, gran, sibirisk lärk, fjällbjörkskog, 

herbivorer, ren, sork, lämmel, bete, spridningsförmåga, etablering, invasion  
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SUMMARY 
 

At present, the climate is warmer and it is possible that the mountain birch forests will 

migrate into alpine and arctic tundra. Increasing temperatures can enhance dispersal, 

establishment and growth of Mountain birch but also raise the risk of other species to invade, 

especially Scots pine and Norway spruce from the coniferous forest at lower elevations. 

Herbivores can influence distribution and abundance of the trees and it is important to study 

their effects in different regional climates to get more information of how the tree line 

ecotones will look like in the near future. This study investigates the ability of Mountain birch 

(Betula pubescens ssp. tortuosa), Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) 

and Siberian larch (Larix sibirica) to establish from seeds, within and above the alpine and 

artic tree line ecotones in northern Fennoscandia. I chose three questions: is the establishment 

from seeds limited by 1) dispersal, 2) suitable habitats or 3) herbivores. To study this I 

reinvented a field experiment that started in 1998 at four locations, namely Abisko, 

Vassijaure, Joatka and Seiland. In each habitat there are three grazing treatments, one with a 

fence that excludes both big and small mammalian herbivores, one that only allows small 

herbivore to enter the plot and one control plot. In each treatment, seeds from the four species 

were sown in small subplots with disturbed or undisturbed vegetation.  

 

My result shows that the trees are limited by seed availability because the sown seeds can 

germinate, survive and grow (<50cm), regardless of location, habitat and treatment. In the 

disturbed plots the seedlings were more abundant and taller if they at the same time were 

protected from voles and lemmings. The small herbivores had a bigger effect than reindeer 

and moose and they decreased the amount and height of seedlings in both habitats. Seeds of 

Mountain birch had a much lower establishment than the coniferous which is in line with 

recent studies, which have shown that Scots pine and Norway spruce have had a better 

regeneration than Mountain birch for the last 30 years. Since 1975 Mountain birch, Scots pine 

and Norway spruce have increased their growth and their line position. Scots pine is the tree 

with the most successful regeneration. Today, Scots pine has the ability to invade and make a 

serious threat to the mountain birch forests and treeless tundra. 

 

Keywords: Abisko, Vassijaure, Joatka, Seiland, herbivores, grazing, dispersal, migration, 

colonization, invasion species, biogeography. 
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BAKGRUND  

 

Alpina och arktiska trädgränser i relation till klimat 

Fjällbjörkskog bildar trädgräns mot alpin och arktisk tundra i Fennoskandien (Truong et al 

2006). Det är en stabil naturskog med dominans av fjällbjörk (Betula pubescens ssp. tortuosa) 

och inslag av asp (Populus tremula), gråal (Alnus incana), sälg (Salix caprea) och rönn 

(Sorbus aucuparia) (Carlsson et al 1999). Tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) är 

mest abundant i den boreala barrskogen även om båda finns ända upp till trädgränsen och kan 

till och med vara trädgränsbildande (Carlsson et al 1999, Spribille och Chytrý 2002).  

 

Idag pågår en global klimatuppvärmning och det är viktigt att förstå dess inverkan på alpina 

och arktiska ekosystem (Groom et al 2006). I dessa områden är klimatet ofta kärvt med låga 

temperaturer och kort vegetationssäsong som dessutom avtar med ökad altitud och latitud 

(Carlsson et al 1999, Cairns och Moen 2004, Holtmeier och Broll 2005). För att växter ska 

klara av att leva och reproducera sig i denna miljö är många av dem buskformade, långlivade 

och perenna med vegetativ förökningsförmåga (Olofsson et al 2005, Moen 2008). 

Trädgränsens läge, mönster och artsammansättning i fjällen bestäms till stor del av 

temperatur, nederbörd och vegetationssäsong och kan därför vara särskilt känslig för global 

uppvärmning (Holtmeier och Broll 2005). Högre temperaturer kan gynna tillväxt och 

fröproduktion av fjällbjörk och andra trädarter, som då kan öka sin spridning och etablering 

inom och ovanför trädgränsområdet (Albert et al 2008, Dalen och Hofgaard 2005, Holtmeier 

och Broll 2005, NVV 2007, Moen 2008). 

  

Man kan få en bild av hur trädgränsområden i Fennoskandien kommer att se ut i framtiden 

genom att studera vegetationens utbredning och artsammansättning efter den senaste istiden 

(Kullman 1999). De första 4000 åren rådde torrt, snöfattigt kontinentalt klimat som gynnade 

tidig kolonisation av tall, som då växte mycket högre upp på tundran än idag (Kullman 1999). 

Björk (Betula pubecsens) begränsades till en början till lokalt blåsiga, fuktiga och snörika 

habitat långt ovanför dagens trädgränsområden. Den fjällbjörkskog vi ser idag etablerade sig 

för 9000 till 2500 år sedan när klimatet blivit svalare, fuktigare och blåsigare än tidigare 

(Holtmeier och Broll 2005). Gran missgynnas av torra somrar och snöfattiga vintrar med djup 

tjäle vilket begränsade dess förekomst i början av Holocen (Kullman 1999). Idag är gran mer 

allmän i fjällkedjans södra del än i den norra (Carlsson et al 1999).  
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För att komplettera de historiska studierna har det forskats en hel del de senaste 150 åren om 

hur trädgränsens läge och artsammansättning har sett ut i relation till klimatet (Holtmeier och 

Broll 2005, Kullman 2005, Kullman och Öberg 2009). Resultaten visar att olika 

trädgränsområden har svarat på klimatförändringar på olika sätt och att dessa förändringar är 

skalberoende i tid och rum (Holtmeier och Broll 2005, Danby och Hik 2007, Kullman och 

Öberg 2009). På lokal nivå och efter relativt kort tid av ett förändrat klimat kan enskilda träd 

påverkas och fjällbjörk, tall och gran uppvisar alla en ökad tillväxt som respons på högre 

sommartemperatur (Hofgaard et al 1991, Kullman 2003, Truong et al 2006, Grudd 2008). 

På något längre sikt och över större områden kan effekten av ett mildare klimat uppfattas 

genom att antal trädetableringar ökar, trädgränsområden förtätas och förflyttas mot högre 

höjder och längre norrut (Holtmeier och Broll 2005, Kullman 2005, Truong et al 2006). I det 

varmare klimat vi haft de senaste 30 åren har tall har haft snabbare spridning i södra delen av 

Fennoskandien än fjällbjörk och gran (Kullman 2003, 2005, Truong et al 2006, Kullman 

och Öberg 2009) men alla tre arter har haft ökad föryngring vilket förtätat fjällbjörkskog 

och fjällnära barrskog (Kullman 2003, Danby och Hik 2007). Arternas trädgränser har 

förflyttats max 200 m upp på tundran sedan 1975 och det finns unga plantor på mycket 

högre nivåer (Kullman 1999, 2003, 2005, Holtmeier och Broll 2005, Sundqvist et al 2008, 

Kullman och Öberg 2009).   

 

Alpina och arktiska trädgränser i relation till herbivori 

Även om trädgränsens position, struktur och artsammansättning är korrelerad till klimatet så 

kan herbivorer och olika former av markanvändning vara viktiga för trädens föröknings-, 

spridnings- och etableringsförmåga (Cairns och Moen 2004). Stora och små växtätande 

däggdjur kan gynna etablering och tillväxt av mossor och kärlväxter nedanför, inom och 

ovanför trädgränsen medan olika lavar, groddplantor och unga plantor kan missgynnas 

(Tømmervik et al 2009). Genom djurens bete, tramp och fröpredation kan förekomst av vissa 

växtarter minskas, konkurrenssituationen mellan arter kan förändras och näringsomsättningen 

kan öka, vilket skapar fler gynnsamma mikrohabitat som nya växter kan kolonisera och 

etablera sig i (Olofsson et al 2004, 2005, Tømmervik et al 2009). Det rådande betestrycket 

kan således både gynna och begränsa trädens och trädgränsens respons på ökande 

temperaturer (Tømmervik et al 2009, Cairns och Moen 2004). 

 

En effekt av att trädgränser påverkas av klimat och betestryck är att de har olika strukturer. På 

vissa ställen tunnas fjällbjörkskogen ut över vida områden och träden blir allt färre ju högre 
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upp på tundran man kommer, eller också kan trädgränsen vara ett smalt område med 

fjällbjörkskog som tvärt övergår till trädlös tundra (Cairns och Moen 2004). Om trädgränsen 

enbart var klimatbegränsad borde övergången mellan skog och tundra ske successivt med allt 

kortare och mer buskformade träd ju närmare tundran och artens toleransområde man befinner 

sig (Tømmervik et al 2004). Ett mer abrupt utseende skulle enligt Cairns och Moen (2004) 

skapas av bete då små plantor äts upp eller dör av gnag eller tramp medan träd som av en eller 

annan anledning lyckats bli större kan överleva. Det skarpa utseendet skulle förstärkas om 

klimatet var mer begränsande för trädens reproduktionsförmåga och överlevnad hos små 

plantor, än för tillväxten hos redan stora träd (Germino et al 2002, Truong et al 2006). 

Eftersom trädgränsernas struktur bland annat styrs av områdets historik av klimat, herbivorer, 

markanvändning, geologi och topografi går det inte förvänta sig att de ska expandera som en 

enhetlig linje om klimatet blir allt varmare. Vissa områden är dessutom omöjliga för träden att 

etablera sig i, exempelvis vindblottor, myrmark och rasbranter oavsett om klimatet blir 

mildare (Holtmeier och Broll 2005).        

 

Förutom att arter inom trädgränsområdet kan utöka sina utbredningsområden vid mildare 

klimat så kan även invasionsrisken av både inhemska och exotiska arter till fjällbjörkskog 

och tundra öka, om den temperaturberoende spridningsbarriären försvinner (Kullman 2003, 

Kullman och Öberg 2009). Det är mest sannolikt att tall och gran invaderar fjällbjörkskogen 

eftersom de redan finns i fällnära områden, men även andra arter som bildar trädgräns i 

liknande system kan bli aktuella, som exempelvis sibirisk lärk (Larix sibirica) (Kullman 

2003).  

 

Med tanke på fjällbjörkskogens och trädgränsens betydelse för det globala klimatet och 

landskapets ekologi vill vi nu försöka förutse hur Fennoskandiens trädgränsområden kommer 

att se ut i framtiden. Det är därför viktigt med interaktionsstudier mellan klimat och herbivori 

eftersom båda kan inverka på vegetationen i trädgränsområden (Cairns och Moen 2004, 

Olofsson et al 2004). Syftet med studien är att få ökad kunskap om vad som reglerar 

utbredning och artsammansättning av alpina och arktiska trädgränser. Jag har därför 

analyserat hur klimat, habitat, bete och/eller störning av markvegetation påverkar etablering 

och tillväxt av fjällbjörk och tre barrträdsarter, tall, gran och sibirisk lärk i trädgränsområdet 

mellan fjällbjörkskog och trädlös tundra. Jag har utgått från tre frågeställningar, är 

trädarternas etablering från frö begränsad av; 1) spridning, 2) lämpliga mikrohabitat eller 3) 

herbivori. För att testa detta har jag återinventerat ett fältförsök som sattes upp 1998 inom 
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EU-projektet DART (Dynamic response of the forest–tundra ecotone to environmental 

change). I försöket har frön av fjällbjörk, tall, gran och sibirisk lärk såtts i både störda och 

ostörda delytor i tre olika behandlingar, hägn som utesluter stora herbivora däggdjur, t.ex. ren, 

hägn som utesluter små herbivora däggdjur, t.ex. sork och oinhägnade kontrollytor (Suominen 

et al 2003).   

 

METOD 
 

Studieområde  

Fältförsöket är utlagt i gränsen mellan fjällbjörkskog och den trädlösa tundran på fyra lokaler, 

Abisko, Vassijaure, Joatka och Seiland, i norra Fennoskandien (Figur 1). För att kunna 

studera etablering och tillväxt i olika typer av klimat ligger lokalerna i en gradient från söder 

till norr och Abisko och Joatka har inlandsklimat medan Vassijaure och Seiland har 

kustklimat. I fjällbjörkskogen består trädskiktet av fjällbjörk medan fältskiktet har varierande 

mängd ris, gräs och örter. På tundran finns främst buskar (Betula nana, Salix spp.), ris, 

mossor och lavar. Marken är näringsfattig på alla lokaler (Olofsson et al 2004). De vanligaste 

växtätande däggdjuren är ren (Rangifer tarandus), skogshare (Lepus timidus), fjällämmel 

(Lemmus lemmus) och sork av släktena Microtus spp. och Clethrionomys spp. Både stora och 

små herbivorer påverkar vegetationen på olika sätt under olika tider på året (Mulder 1999, 

Grellman 2002, Olofsson et al 2005). 

 

 

 

Figur 1. Studiens lokaler. För att studera hur 

etablering, överlevnad och tillväxt hos fjällbjörk, 

tall, gran och sibirisk lärk påverkas av regionalt 

klimat ligger lokalerna olika långt norrut och 

därtill har Abisko (benämns Paddus i texten) och 

Joatka inlandsklimat medan Vassijaure och Seiland 

har kustklimat (Olofsson et al 2004 ).  

 

 

 



 - 8 -

Herbivorer inom studieområdet 

Renar migrerar mellan olika sommar- och vinterområden. På sommaren äter de örter och på 

vintern lavar och en del kärlväxter (Moen 2008). Renbete påverkar vegetationens 

sammansättning både genom direkt konsumtion och genom störning (Olofsson et al 2004). 

Antal arter kan öka vid måttligt betestryck men om renar förekommer i höga tätheter under 

sommaren kan deras trampande lokalt minska förekomsten av en del lavarter (Olofsson et al 

2004). Skogsharar är stationära och mer allmänna i fjällbjörkskogen än på tundran (Suominen 

et al 2003, Olofsson et al 2004), där äter de örter under sommaren och kvistar från buskar och 

träd på vintern (Ims och Fuglei 2005). Lämlar och sorkar är också stationära och aktiva året 

om (Olofsson et al 2004). Gråsiding (Clethrionomys ruficanus) och rödsork (C. rutilus) är de 

vanligaste sorkarterna inom studieområdet (Kaneko et al 1998, Olofsson et al 2005). 

Gråsiding finns ofta i tundrahabitat med blåbär- och lingonris (Vaccinium myrtillus och V. 

vitis-idaea) och lokalt kan de drastiskt minska mängden ris eftersom det är deras viktigaste 

vinterföda (Olofsson et al 2004, Dahlgren et al 2007). Gråsiding och rödsork äter förutom 

gräs och ris även frön, groddplantor och bark (Kaneko et al 1998). Lämmel äter till skillnad 

från sork mer mossa än risväxter och kan minska förekomsten av kvastmossor (Dicranum 

spp.) och björnmossor (Polytricum spp.) (Olofsson et al 2004).  

 

Studiens trädarter 

Studiens utvalda trädarter är fjällbjörk, tall, gran och sibirisk lärk som alla är bestånds- och 

trädgränsbildande i alpina och arktiska områden i Europa (Chapin et al 1992). Dessa arter har 

historiskt sätt haft trädgränser högre upp på tundran i Fennoskandien och borde därför ha 

potential att migrera vid ett gynnsammare klimat (Kullman 2003). Trots att fjällbjörken har 

frön och pollen som lätt sprids med vinden så begränsas de ofta av klimatet och blir 

buskformad med vegetativ förökning i närheten av trädgränsen, jämfört med björkar nedanför 

trädgränsområdet (Truong et al 2006, Kullman och Öberg 2009). Fjällbjörken är 

skuggintolerant och etablerar sig lättare från frön om det finns luckor i markvegetationen 

(Sundqvist et al 2008). Både tall och gran finns i fjällnära barrskogar men tall är vanligare 

inom studieområdet (Carlsson et al 1999). Eftersom tall, gran och sibirisk lärk är viktiga 

produktionsträd har de planterats långt utanför sina naturliga utbredningsområden och kan 

saknas i vissa områden på grund av avverkning (Kullman 1999, Giesecke och Bennett 2004). 

I ogynnsamma habitat kan gran precis som fjällbjörk vara buskformad och ha vegetativ 

förökning (Hofggard et al 1999, Kullman och Källgren 2000). Sibirisk lärk härstammar från 

västra Sibirien där den idag finns i mycket större bestånd än i Sverige, Norge och Finland där 
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den idag är inplanterad (Martinsson och Lesinski 2007). De är stora, snabbväxande, 

lövfällande och fröspridande barrträd som kan växa på höga altituder och är trädgränsbildande 

i bland annat Alperna och Sibirien (Martinsson och Lesinski 2007). 

 

Studiens lokaler 

Paddus (68°19´23´´N, 18°51´57´´Ö, figur 1) ligger i närheten av Abisko forskningsstation och 

har med sin årliga medelnederbörd på 304 mm (Abisko forskningsstation) ett kontinentalt 

klimat. Trädgränsområdets övergång mellan fjällbjörkskog och tundra sker successivt i en vid 

zon mellan 500 och 800 m.ö.h. Platsen för provytorna ligger i en flack sluttning mot nord-

väst. Medeldensiteten av fjällbjörk i skogen uppskattades till 746.5 ± 67.8 träd per hektar 

(Olofsson et al 2004) och det finns även enstaka unga tallar tallar (>2m) och små tallplantor 

ovanför trädgränsen (Kullman 1999). Renbete förekommer mest under vår- och höstflytt men 

ibland finns det renar i området även under sommaren (Olofsson et al 2004, 2005).    

 

Vassijaure (68°26´26´´N, 18°16´29´´Ö, figur 1) har 848 mm i medelnederbörd per år 

(Katterjåkk väderstation) och därför är klimatet mer maritimt än i Paddus trots att de ligger på 

samma breddgrad. Lokalen ligger i ett flackt område intill en stor sjö, ca 500 m.ö.h. 

Trädgränsen utgör en successiv övergång från fjällbjörkskog till tundra och landskapet är 

omväxlande av skog, öppna hedar och myrar (Olofsson et al 2004). Fjällbjörkskogen är 

nästan tre gånger tätare än i Paddus, 1996.5 ± 340.3 träd per hektar (Olofsson et al 2004) och 

tall är det dominerande barrträdet (Dalen och Hofgaard 2005). Det finns renar i Vassijaure 

året runt, men antalet renar är som störst under vintern (Olofsson et al 2004).  

 

Joatka (69°45´11´´N, 24°00´10´´Ö, figur 1) ligger i Finnmarksvidda, i norra Norges inland. 

Finnmarksvidda är Norges största fjällplatå mellan arktisk, alpin och boreal zon (Tømmervik 

et al 2009). Landskapet är öppet och har omväxlande områden med hedar, myrar, sjöar och 

små skogspartier med framförallt fjällbjörk och tall (Tømmervik et al 2009). Klimatet är torrt 

med stor temperaturskillnad mellan vinter och sommar (Tømmervik et al 2009). Joatka ligger 

ca 500 m.ö.h. och årsmedelnederbörden är bara 354 mm varav hälften under sommaren 

(Tømmervik et al 2009). I Joatka är fjällbjörkskogen gles (399.3 ± 78.6 träd per hektar) och 

de flesta träd har etablerat sig i de mer gynnsamma syd- och västsluttningarna (Olofsson et al 

2004). Finnmarksvidda är ett känt renskötselområde och de flesta renarna passerar Joatka 

under vår- och höstflytt men ett antal renar finns kvar under hela sommaren (Tømmervik et al 

2009, Olofsson et al 2004).        
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Seiland, en ö ute i Norska havet (70°30´22´´N, 23°31´41´´Ö, figur 1) har hög nederbörd, 734 

mm per år (väderstationen i Hammerfest). Lokalen har provytor på var sin sida av en älv i 

nord- och sydsluttning (Olofsson et al 2004). Trädgränsen ligger ca 100 m.ö.h. och bildar en 

smalare zon än på de övriga lokalerna. Fjällbjörkskogen är tät (3072.9 ± 746.6 träd per hektar) 

och har höga, enstammade och fröproducerande fjällbjörkar (Suominen et al 2003). Seiland 

används som sommarbetesområde för renar men i området för provytorna är renarna flest 

under vår och höst (Olofsson et al 2004).     

 

 
Figur 2. Ett hägn som stänger ute stora herbivorer som renar och älgar på tundran i Paddus 

(Abisko) (Suominen et al 2003). 
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Experimentell design 

För att kunna studera trädarternas framgång i olika regionala klimat, olika habitat och med 

olika betesbehandlingar är den experimentella designen hierarkisk med fem nivåer. Nivå 1: 

Utgör norra Fennoskandien (figur 1) och studiens fyra lokaler är Paddus, Vassijaure, Joatka 

och Seiland. De är utvalda längs två transekter, en i öst-västlig riktning vilket innebär en 

gradient från maritimt till kontinentalt klimat och en i nord-sydlig riktning vilket motsvarar en 

latitudgradient. Nivå 2: För att studera etablering i två skilda habitat, finns det provytor i både 

fjällbjörkskog och på trädlös tundra. Nivå 3: På varje lokal har tre platser valts ut i gränsen 

mellan fjällbjörkskog och tundra (figur 3) där provytorna ligger antingen i skogen och 

innehåller träd eller också på tundran och då är de trädlösa. Avstånden mellan platserna 

varierar från 0.2 till 2 km (Olofsson et al 2004). På alla platser, både i fjällbjörkskogen och på 

tundran har tre provytor slumpats ut, en kontroll, ett renhägn och ett sorkhägn (Figur 3). Nivå 

4: Alla provytor/hägn är 8 x 8 m och av tre typer, sorkhägn, renhägn och kontroll och 

förbereddes 1998. Sorkhägn utestänger både stora och små växtätande däggdjur och är byggt 

av träpålar och ett finmaskigt galvaniserat stängsel, nätstorlek 1,2 x 1,2 cm. Nätet är 1 m högt 

och ligger mellan 10 och 30 cm ner i mineraljorden för att även stänga ute grävande djur. 

Smågnagarfällor finns inom hägnet för att fånga eventuella inkräktare. Renhägn stänger ute 

stora herbivorer som ren och älg medan lämmel och sork kan röra sig fritt (figur 2). Hare kan 

passera stängslet men det kan utgöra en undvikande faktor. Renhägnet är 1,2 m högt och 

består av träpålar och ett grovmaskigt fårstängsel av standardtyp som sitter 10 till 20 cm 

ovanför marken. Kontrollen är utan stängsel och alla herbivorer kan därför passera och beta 

fritt inom provytan. Nivå 5: Sommaren 1999, 2000 respektive 2001 förbereddes varje år fyra 

parade delytor, 0,5 x 0,5 m för varje trädart inom varje hägn. Den ena delytan lämnades intakt 

medan den andra störningsbehandlades och med en spade togs all markvegetation bort och 

mineraljorden blottades. För varje år såddes frön av varje art i en enskild delyta, både störd 

och ostörd med antingen 1000 frön av fjällbjörk eller 100 frön av tall, gran och sibirisk lärk 

(Suominen et al 2003).    

 

Figur 3. En ”plats” i studiens design. På varje lokal är 

fältförsöket utlagt på tre platser vid trädgränsen. Där 

finns provytor av kontroll (c), renhägn (r) och sorkhägn 

(v) i fjällbjörkskogen och på tundran (Suominen et al 

2003).  
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Insamling av data  

Sommaren 2007, åtta år efter experimentets start sökte jag igenom alla sådda delytor. För 

varje trädplanta jag hittade mättes höjden (till närmaste centimeter) från marknivå till basen 

av det apikala årsskottet. I och med att ingen av plantorna är individmärkta är det efter 10 år 

svårt skilja mellan fjällbjörksplantor som är rotskott och vilka som är fröetablerade. Jag har 

dock inte gjort några undantag utan mätt alla plantor som fanns inom delytan. Fältarbetet ägde 

rum i Paddus 24-30 juli, Vassijaure 31 juli-5 augusti, Joatka 8-11 augusti och Seiland 13-17 

augusti. Trädplantorna artbestämdes enligt Mossberg et al (2003). På grund av en 

skogsavverkning som nyligen skett i ett av skogshabitaten och att både renhägnen och 

sorkhägnen var trasiga i de två andra skogshabitaten på Seiland är dessa uteslutna från 

datainsamlingen. Likaså uteslöts två av sorkhägnen i skogen i Vassijaure eftersom de under 

vintern 2000-2001 förstördes av uppfrysning av underliggande stenar i marken (Olofsson et al 

2005).  

 

Databearbetning och statistik  

Det insamlade datat har analyserats med en hierarkisk ANOVA i statistikprogrammet ”R” 

(Development Core Team (2007)) (tabell 1). De fem nivåerna i den statistiska modellen 

motsvarar nivåerna i den experimentella designen, d.v.s. lokal, plats, habitat, hägn och  

störningsbehandling. Eftersom fältförsöket är upplagt med behadlingar i olika storlekar, från 

delytor till regionala områden så testade jag om det finns någon skillnad i antal och maxhöjd 

av trädplantor mellan de olika nivåerna. Jag har därför valt en hierarkisk modell som tar 

hänsyn till skillnader i antal frihetsgrader på olika nivåer och undviker därmed 

pseudoreplikation. I annat fall skulle det finnas fler replikat i databearbetningen än vad som 

finns representerat i fältförsökets design. ANOVA förutsätter data med normalfördelad 

errorstruktur. Skillnaden i antalet plantor mellan olika behandlingar baseras därför på 

medelvärdet av antalet plantor i varje störd eller ostörd delyta inom sorkhägnen, renhägnen 

och kontrollerna på varje plats. Plantornas höjd har jag valt att analysera som maxhöjd 

eftersom vi främst är intresserade för hur höga träden maximalt kan bli under de första åtta 

åren och om det skiljer sig mellan olika behandlingar. Därför är resultatet av maxhöjd ett 

sammanslaget värde av det högsta trädet i ostörd samt störd vegetation inom varje provyta på 

samma plats, vilket för varje trädart blir ett medelvärde av tre träd.   

  

Först analyserades datat med alla nivåer i modellen för att se om plantornas antal och 

maxhöjd skiljer sig mellan lokaler, platser, habitat, hägn eller störningsbehandling. Resultatet 
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visar att lokal, i kombination med t.ex. habitat och hägn gav signifikanta skillnader mellan 

plantornas antal och maxhöjd, vilket förutom att resultatet blir svårtolkat även utesluter lokal 

som slumpmässig faktor (tabell 1). De signifikanta interaktionerna gör det svårt att direkt att 

avgöra vilken faktor som ger skillnader mellan plantornas antal och storlek. Då lokalerna har 

skiftande klimat- och markanvändningshistorik som kan ha effekt på plantornas antal och 

maxhöjd som inte härrör från fältförsökets olika behandlingar har jag analyserat lokalerna 

separat, utom maxhöjd av sibirisk lärk som inte har någon signifikant skillnad mellan lokaler 

(tabell 1).  

 

Ingen statistik har gjorts för det insamlade datat för fjällbjörk eller alla trädslag från Seiland. 

Fjällbjörksplantorna var oftast färre och mindre än barrträdsplantorna och många delytor var 

helt tomma. De små plantor som hittades var svåra att särskilja från dvärgbjörk (Betula nana). 

Det insamlade datat från Seiland är mycket mindre än från de övriga lokalerna och 

presenteras endast som ett stapeldiagram. Datamängden är också mindre från Vassijaure på 

grund av de två trasiga sorkhägnen men har analyserats på samma sätt som de övriga 

lokalerna. Jag har inte för någon lokal tagit hänsyn till att plantorna är sådda olika år utan alla 

tre årgångar är sammanslagna för att få fler mätvärden. I alla analyser är signifikansnivå, P= 

0.05. 

 

RESULTAT 
 

Det insamlade datat visar att frön av tall, gran och sibirisk lärk har grott, överlevt och tillväxt i 

fjällbjörkskogen och på tundran på alla lokaler men att antal och maxhöjd av plantorna 

varierar mellan trädarter och behandlingar. På många platser är trädplantorna fler samt 

längre på tundran jämfört med fjällbjörkskogen. Det är flest tallplantor, lite färre lärkplantor 

och minst antal granplantor (figur 4 a-d, 5 a-d, 6 a-d). Plantornas maxhöjd följer samma 

mönster som antal och tallplantorna är längst (figur 4 e-h) och granplantorna är kortast (figur 

5 e-h). Störst effekt av betesbehandling är att utestänga alla herbivorer eftersom det i 

många fall är både fler och längre plantor inom sorkhägnet jämfört med kontrollen. Även 

störningsbehandling ökar antal och maxhöjd av trädplantorna, framförallt i Joatka. Trots att 

jag inte gjort några statistiska tester på det insamlade datat från Seiland så kan man se att 

barrträdsplantorna är fler på tundran än i fjällbjörkskogen och att tall- och lärkplantor ökar i 

antal med störningsbehandling (figur 4d, 5d och 6d). Tallplantorna i fjällbjörkskogen på 
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Seiland är längst med en kombination av betes- och störningsbehandling eftersom 

tallplantorna är längre i störda delytor i sorkhägnen jämfört med ostörda delytor och 

kontrollen (figur 4h). Längden av granplantorna på Seiland verkar inte påverkas lika mycket 

av betes- eller störningsbehandling som tall och sibirisk lärk (figur 5h).  

 

Antal plantor  

Tall 

Störningsbehandling ökar antalet tallar i Joatka (F1,12=33.5, P<0.001, figur 4a) men inga andra 

behandlingar visar några signifikanta effekter. Tallplantorna är fler i fjällbjörkskogen och på 

tundran i Paddus om de samtidigt skyddas mot stora och små herbivorer jämfört med 

kontrollen (Tukey, tundra, sork-kontroll Padj<0.05, skog sork-kontroll, Padj<0.001). Det går 

även att se att tallplantorna i fjällbjörkskogen är fler om alla herbivorer stängs ute jämfört med 

att bara stänga ute stora herbivorer som renar och älgar (Tukey, skog, sork-ren Padj<0.05, figur 

4b). I Vassijaure är det skillnad i antal tallplantor mellan hägnen (F2,6=15.6, P=0.004) men 

inga enskilda betesbehandlingar skiljer sig åt (Tukey, P=0.225, figur 4c).  

 

Gran 

Störningsbehandling ökar antalet granplantor i Joatka (F1,12=22.1, P<0.001, figur 5a), Paddus 

(F1,12=22.1, P<0.001, figur 5b) och Vassijaure (F1,12=5.3, P=0.04, figur 5c). I Paddus skiljer 

sig antalet granar åt mellan hägnen (F2,8=14.0, P<0.05, figur 5c) men inga enskilda 

betesbehandlingar skiljer sig åt (Tukey, P=0.034, ren-kontroll Padj=1.000, sork-kontroll 

Padj=0.061, sork-ren Padj=0.057, figur 5b). 

  

Lärk 

Störningsbehandling ökar antalet lärkplantor i Joatka (F1,12=79,1, P<0.001, figur 6a) och 

Paddus (F1,12=35.7, P<0.001, figur 6b). I Paddus är förutom störningsbehandlingen också 

interaktionen mellan habitat och hägn signifikant på antalet lärkplantor (F2,8=5.8, P=0.027) 

men inga enskilda betesbehandlingar har effekt vare sig i skogen (F2,15=2.6, P=0.104) eller på 

tundran (F2,15=1.7, P=0.219) när effekten av hägn testas i varje habitat. I Vassijaure finns en 

signifikant interaktion mellan habitat och störning (F1,10=7.8, P=0.019, figur 6c) men ingen 

enskild signifikant effekt av störning finns i skogen (F1,14=1.5, P=0.241) eller på tundran 

(F1,14=0.1, P=0.790). Inom störningsbehandlade delytor finns en effekt av betesbehandling 

(F2,10=7.2, P=0.012) och det är signifikant fler lärkplantor när alla herbivorer utestängs 

jämfört med att endast utesluta ren (Tukey, Padj sork-ren<0.05) eller kontroll (Tukey, Padj 
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sork- kontroll<0.05). Att bara stänga ute renar ger ingen signifikant ökning av antalet 

lärkplantor (Tukey, Padj kontroll-ren=0.845). Det är ingen signifikant effekt av 

betesbehandling i de ostörda delytorna (F2,13=2.0, P=0.175, figur 6c). 

  

Maxhöjd  

Tall 

I Joatka ökar störningsbehandling maxhöjden på tallplantorna (F1,12=32.5, P<0.001, figur 4e). 

I Paddus finns en effekt av betesbehandling (F2,8=5.7, P=0.029, figur 4f) och utan både sork 

och ren är tallplantorna högre jämfört med både renhägn (Tukey, Padj<0.05) och kontrollen 

(Tukey, Padj<0.05), men det är ingen signifikant effekt av att bara utestänga renar (Tukey, 

Padj<0.273). I Vassijaure är interaktionen mellan habitat och hägn signifikant (F2,6=11.3, 

P=0.009, figur 4g) eftersom utestängning av ren ökar tallplantornas höjd på tundran (Tukey, 

Padj<0.05) men inte i skogen (F2,13=2.65, P=0.108, figur 4g). I Vassijaure är också 

interaktionen mellan habitat, hägn och behandling signifikant (F2,10=8.6, P=0.006) eftersom 

det i de störningsbehandlade delytorna på tundran är högre tallar när dels alla herbivorer är 

utestängda och dels när endast ren stängdes ute jämfört med kontrollen (Tukey, störda ytor på 

tundran F2,5=23.5, P=0.003, figur 4g). I övrigt finns inga signifikanta skillnader.  

 

Gran 

I Joatka ökar granplantornas höjd med störningsbehandling (F1,12=54.5, P<0.001, figur 5e). I 

Paddus finns en signifikant interaktion mellan habitat och störningsbehandling och 

granplantornas höjd ökar vid störning i skogen (F1,16=7.3, P<0.05) men inte på tundran 

(F1,16=0.5, P=0.500, figur 5f). I Vassijaure är granplantorna signifikant högre i skogen än på 

tundran (F1,1=2436.8, P=0.013) och betesbehandling har effekt på granplantornas höjd 

(F2,6=7.9, P=0.021) men inga enskilda betesbehandlingar är signifikanta (Tukey, P<0.05, ren-

kontroll Padj=0.053, sork-kontroll Padj=0.058, sork-ren Padj=0.975, figur 5b). 

 

Lärk (Alla lokaler) 

Hägn ökar höjden på lärkplantorna (tabell 1), och utan både ren och sork är sibirisk lärk högre 

än om bara ren stängs ute (Tukey, Padj<0.05, figur 6e). Effekten av betesbehandling syns bäst 

inom de störningsbehandlade delytorna (tabell 1) och lärkplantorna är högre när ren och sork 

stängs ute (Tukey, Padj<0.05, figur 6e) men också då endast ren stängs ute (Tukey, Padj<0.01, 

figur 6e) jämfört med kontrollen medan det inte finns någon effekt av hägn i de ostörda 

delytorna (envägsANOVA, F2,49=2.3, P=0.115, figur 6e).  
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Figur 4. Antal (a-d) och maxhöjd (e-h) av tall på de fyra studielokalerna. Olika bokstäver i 
stapeldiagrammet symboliserar signifikanta skillnader i antal och höjd av plantorna mellan 
olika behandlingar (P<0.05).  
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Figur 5. Antal (a-d) och maxhöjd (e-h) av gran på de fyra studielokalerna. Olika bokstäver i 
stapeldiagrammet symboliserar signifikanta skillnader i antal och höjd av plantorna mellan 
olika behandlingar (P<0.05).  
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Figur 6. Antal plantor (a-d) av sibirisk lärk på de fyra studielokalerna. Olika bokstäver i 
stapeldiagrammet symboliserar signifikanta skillnader mellan trädplantornas antal och 
maxhöjd mellan olika behandlingar (P<0.05). Eftersom det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan de fyra lokalerna på maxhöjden av sibirisk lärk presenteras datat från alla 
lokaler i figur 6e. Olika bokstäver i stapeldiagrammet symboliserar signifikanta skillnader 
mellan maxhöjden på sibiriska lärkplantor mellan olika behandlingar (P<0.05).    
 



Tabell 1. Resultatet från den statistiska analysen med hierarkisk ANOVA. Jag har testat om det finns någon signifikant skillnad i antal och 
maxhöjd av tall-, gran- och lärkplantor mellan lokaler, habitat, betes- och störningsbehandling. Eftersom det finns signifikanta skillnader av 
behandlingarnas effekter mellan de fyra lokalerna har jag valt att analysera det insamlade datat vidare med en hierarkisk ANOVA på varje lokal 
för sig (figur 4-6). Signifikansnivå (p); * = <0.05, ** = <0.01, *** = <0.001.  

 TALL 
(Pinus sylvestris) 

GRAN  
(Picea abies) 

SIBIRISK LÄRK  
(Larix sibirica) 

 

 Antal Maxhöjd Antal Maxhöjd Antal Maxhöjd 

Modellens hierarkiska nivåer Df Sum 
Sq F Sum 

Sq F Sum 
Sq F Sum 

Sq F Sum 
sq F Sum 

sq F 

Error: Lokal:Plats:Habitat              
Habitat  1 471.0 19.3** 0.0 0.0 35.6 4.4 100.0 5.81 65.7 3.5 261.8 2.9 
Lokal:Habitat 2 178.8 3.7 99.9 1.7 11.4 0.7 63.0 1.83 159.5 4.2 72.0 0.4 
Habitat:Hägn 1 3.4 0.1 14.3 0.5 0.0 0.0 5.5 0.32 0.4 0.0 19.3 0.2 
Residuals 5 121.8  151.6  40.5  86.2  93.9  449.7  
Error: 
Lokal:Plats:Habitat:Hägn 

             

Hägn 2 262.6 24.6*** 1314.5 19.2*** 25.8 10.9*** 68.1 5.36* 104.0 14.6*** 790.8 6.3** 
Lokal::Hägn 4 189.5 8.9*** 162.1 1.2 29.1 6.1** 84.6 3.33* 57.3 4.0* 325.4 1.3 
Habitat:Hägn 2 35.6 3.3 163.2 2.4 0.3 0.2 5.6 0.44 13.0 1.8 5.8 0.1 
Lokal:Habitat:Hägn 4 111.8 5.2** 557.9 4.1 * 12.9 2.7 8.6 0.34 31.6 2.2 5.6 0.0 
Residuals 22 117.6  753.6  26.1  139.8  78.2  1388.7  
Error: 
Lokal:Plats:Habitat:Hägn: 
Behandling 

             

Behandling 1 66.2 4.2* 1085.5 45.9*** 23.2 8.6** 108.0 15.86*** 435.6 91.4*** 695.8 20.84*** 
Lokal:Behandling 2 36.2 1.1 266.8 5.6** 45.5 8.4** 36.5 2.68 175.6 18.4*** 59.6 0.89 
Habitat:Behandling 1 5.7 0.4 3.1 0.1 0.5 0.2 9.8 1.45 10.1 2.1 6.0 0.18 
Hägn:behandling 2 10.4 0.3 89.8 1.9 2.5 0.5 15.7 1.16 26.7 2.8 356.9 5.34** 
Lokal:Habitat:Behandling 2 7.6 0.2 78.7 1.7 8.6 1.6 28.5 2.09 39.2 4.1* 27.2 0.41 
Lokal:Hägn:Behandling  4 7.4 0.1 121.6 1.3 4.6 0.4 46.8 1.72 20.3 1.1 125.5 0.94 
Habitat:Hägn:Behandling  2 26.8 0.8 173.0 3.7* 2.2 0.4 0.4 0.03 29.5 3.1 5.6 0.08 
Lokal:Habitat:Hägn: 
Behandling 

4 20.9 0.3 200.6 2.1 5.3 0.5 27.6 1.01 19.7 1.0 23.6 0.18 

Residuals 34 539.6  804.9  91.7  231.6  162.1  1135.3  



DISKUSSION 
 

I de senaste 150 årens studier av trädgränsområden har man i samband med en global 

uppvärmning sett ökad tillväxt av enskilda träd, förtätning och förflyttning av 

trädgränsområden mot högre höjder och allt längre norrut samt att små, nyetablerade 

trädplantor finns högt ovanför den nuvarande trädgränsen (Kullman 1999, Danby och Hik 

2005, Dalen och Hofgaard 2005, Kullman och Öberg 2009). Om den globala uppvärmningen 

fortsätter i framtiden förväntas det att träd, buskar och risväxter fortsätter invadera nya 

områden. Idag är fjällbjörken den dominerande trädarten i alpina och arktiska områden medan 

barrträdens förekomst är mindre. Många av de fjällnära granarna är buskformad och klarar av 

att överleva i ogynnsamma habitat men deras reproduktion är då vegetativ. Tall kan också 

överleva tider med mer ogynnsamt klimat men har inte samma förmåga till vegetativ 

förökning som gran. Om klimatet blir mildare kan det öka barrträdens fröetablering vilket 

idag begränsas av att fröspridningen är ojämn mellan olika år, att det är för få frön som sprids 

eller att fröna håller för låg kvalitet. Det kan också bero på att det är få av de spridda fröna 

som blir en planta (Eskelinen och Virtanen 2005, Lindgren et al 2007).  

 

Den här studien har ökat kunskapen om hur spridning, etablering, överlevnad och tillväxt 

begränsar förekomsten av tall, gran och sibirisk lärk i norra Fennoskandiens fjällbjörkskog 

och tundra i förhållande till herbivori och klimat. Mina resultat visar att dessa barrträd i 

dagsläget begränsas av frötillgång i studieområdet eftersom sådda frön klarar av att gro, 

överleva och tillväxa på alla lokaler, i såväl fjällbjörkskogen som på tundran. Utan tillförsel 

av frön är det oftast de närliggande och mest abundanta arterna som i första hand koloniserar 

lämpliga mikrohabitat (Olofsson et al 2005). Resultatet visar också att störning och herbivori 

har effekt på barrträdplantornas antal och storlek. Det är naturligtvis svårt att säga om dessa 

plantor kan bli stora träd och bilda egna bestånd men det är intressant att de har förmågan att 

etablera sig från frö.      

 

Det viktigaste resultatet är att alla tre barrträdsarterna kan etablera sig både i fjällbjörkskogen 

och på tundran på alla lokaler i det varmare klimat som varit rådande det senaste decenniet. 

Hur många plantor som etablerat sig av respektive art skiljer sig mellan lokaler (tabell 1), men 

jag ser ingen begränsning i att områden ligger mycket långt norrut eller påverkan av maritimt 

eller kontinentalt klimat eftersom det är flest plantor, oavsett art, i Paddus och på Seiland 

(figur 4-6). Joatka som har det nordligaste läget och det torraste klimatet av alla lokaler har 
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färre plantor men alla tre arter har ändå lyckas att etablera sig (figur 4a, 5a, 6a). Granplantorna 

är färre till antal och mindre till storlek (figur 5) än tall (figur 4) och sibirisk lärk (figur 6) och 

därför verkar gran ha sämre förmåga att gro, överleva och tillväxa, vilket Suominen et al 

(2003) såg redan 2002. Det är mindre skillnad i maxhöjd mellan plantor av samma art mellan 

de olika lokalerna än vad det är för antal plantor (figur 4e-f, 5e-f, 6e) och därför verkar lokal 

ha större effekt för hur många plantor som etablerar sig än för hur snabbt de växer. 

Följaktligen kommer invasionsrisken av tall, gran och sibirisk lärk till fjällbjörkskog och 

tundra skilja sig mellan olika trädgränsområden. Hur många plantor som finns och deras 

maxhöjd skiljer sig inte bara mellan lokaler utan också mellan fjällbjörkskog och tundra. Både 

tall och sibirisk lärk är skuggkänsliga och finns i större antal på tundran än i skogen (figur 4 

och 6 a-d) men varje planta är mindre (figur 4 och 6 a-d). Sibirisk lärk kräver mycket ljus men 

är samtidigt känslig för uttorkning och kan därför tillväxa bättre i skogen med lägre 

instrålning och högre vattentillgång (Martinsson och Lesinski 2007). Med tanke på att 

”grannar” kan ha positiv effekt på etablering i karga miljöer (Carlsson et al 1999, Callaway et 

al 2002) var förväntningen att plantorna skulle vara fler i fjällbjörkskogen trots ökat 

konkurrenstryck (Lindgren et al 2007) men det har inte varit tydligt i den här studien. Till 

exempel har Seiland fler plantor på tundran än i skogen (figur 4d, 5d och 6d) vilket 

förmodligen beror på högt konkurrenstryck från den höga och enstammade fjällbjörkskogen 

med tät lågörtsvegetation. 

 

I enlighet med studien av Suominen et al (2003) visar mina resultat att små herbivorer i 

många fall har effekt på trädantal, framförallt tall och sibirisk lärk (figur 4b, 6c) men det 

varierar mellan lokaler och är inte alltid signifikant. Att det är fler plantor innanför sorkhägnet 

jämfört med den öppna kontrollen kan bero på sorkarnas direkta konsumtion av frön, 

groddplantor och bark (Kaneko et al 1998, Nystrand och Granström 2000). Deras inverkan på 

vegetationen kan förstärkas av att de är stationära året om och att de under vissa år har mycket 

höga tätheter. År 2001 hade Paddus och Vassijaure en sork- och lämmeltopp och de åt upp de 

flesta frön som såddes det året (Suominen et al 2003), vilket också syns i mina resultat (figur 

4b, 6c). Effekten av att utestänga alla växtätande däggdjur ökar i delytor med störd 

markvegetation. Frön och plantor sådda på den bara mineraljorden är mer synliga för 

växtätande djur och det kan dessutom locka till sig fler herbivorer (figur 6c).  

 

Trots att experimentet pågått längre tid och att plantorna är större än vid den inventering som 

gjordes av Suominen et al (2003) ger det små effekter av att stänga ute renar och älgar. Endast 
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med störningsbehandling på tundran i Vassijaure är tallplantorna signifikant högre i renhägn 

jämfört med den öppna kontrollen men det ger ingen ytterligare effekt att även stänga ute små 

herbivorer (figur 4g). Hägnen skyddar antagligen mot älgbete och kanske är plantorna 

fortfarande för små för att attrahera stora herbivorer.    

 

Förutom konsumtion har herbivorer en indirekt effekt på vegetationens sammansättning. De 

kan minska förekomst av studieområdens tre vanligaste arter, blåbär lingon och kruståtel 

(Deschampsia flexuosa) och därigenom skapas luckor för frön att etablera sig i (Olofsson et al 

2005, Dahlgren et al 2007). Herbivorer kan därför underlätta för främmande arter att invadera 

nya ekosystem (Rose och Hermanutz 2004). Redan 2002 såg Suominen et al (2003) att 

störningsbehandling ökade antalet plantor och i likhet med studien av Lindgren et al (2007) 

ger störningsbehandling fler och högre plantor än ytor med sluten vegetation vilket syns allra 

tydligast i Joatka (figur 4a, 5a, 6a). Joatka har stor del lavar och kråkris i markvegetationen 

som med sina kemiska toxiner hämmar frögroning av andra arter (Olofsson et al 2004).   

 

Fjällbjörksplantorna som jag fann vid fältarbetet är både mycket färre och mindre än 

barrträdsplantorna. Förekomst och storlek av fjällbjörksplantorna varierade stort mellan 

lokalerna och många delytor är helt tomma trots att de såtts med 1000 frön. Detta resultat är 

lite oväntat eftersom fjällbjörken är trädgränsbildande i Fennoskandien (Suominen et al 

2003). I en del av studiens provytor är maxhöjden av fjällbjörksplantorna relativt stora (<30 

cm) men det är troligtvis rotskott från de fjällbjörkar som finns inom provytorna. Det är flest 

och störst fjällbjörksplantor på Seiland och många av dem är nog fröetablerade eftersom 

fjällbjörkarna inom lokalen är träd istället för buskformad med vegetativ förökning som ses på 

de andra tre lokalerna (Suominen et al 2003). Dagens utbredningsområde av fjällbjörkskog i 

Fennoskandien kan avspegla en tid med ett annat klimat än vad vi har idag. I närheten av 

trädgränsen är fjällbjörken ofta buskformad med vegetativ förökning och har låg 

spridningsförmåga och kan överleva långa perioder även om frö- och pollenproduktion 

misslyckas. Fjällbjörkar nedanför trädgränsen sprider större mängder frön och pollen, men 

det ger få etablerade plantor (Dalen och Hofgaard 2005, Truong et al 2006). Enligt Weih 

och Karlsson (1999) kan det bero på begränsad kvävetillgång men enligt Kullman och 

Öberg (2009) kan det vara en effekt av klimat. Om klimatet blir allt mer kontinentalt under 

den närmsta tiden kan det få effekter på artsammansättning av den fjällnära skogen (Chapin et 

al 1992, Kullman och Öberg 2009). Kanske kommer de vintergröna arterna gynnas och 

möjligtvis även sibirisk lärk som visat god etableringsförmåga i den här studien.   
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I motsats till mina resultat visar andra studier att fjällbjörkskogen är på väg att expandera 

(Truong et al 2006, Sundqvist et al 2008, Tømmervik et al 2009). Denna utökning av arealen 

för fjällbjörkskog kan vara en effekt av ökad tillväxt och en ökad vegetativ spridning genom 

fler och större rotskott. Kullman och Öberg ser samma mönster som jag, att tall och gran är 

mer gynnade idag än fjällbjörk framförallt i mer kontinentala områden. Seiland som har ett 

maritimt klimat som passar fjällbjörken har också studiens högsta antal av fjällbjörksplantor 

men det är svårt att veta om dessa plantor härstammar från de frön som är sådda eller lokalt 

spridda frön.  

 

SLUTSATSER 
 

Våra nationella miljömål om storslagen fjällmiljö och biologisk mångfald har lett till ökat 

fokus på fjällvärlden (Länsstyrelsen Norrbottens län 2006). För att försäkra oss om att 

fjällbjörkskogen ska finnas kvar behövs mer kunskap om vad ett förändrat klimat kommer att 

innebära för denna unika skogstyp. Denna kunskap kan användas för framtidens förvaltning 

av nationalparker och naturskyddsområden så vår inhemska flora och fauna bevaras (Rose 

och Hermanutz 2004). Att värna om alpina och arktiska habitat är till nytta för vårt samhälle 

om vi tar tillvara på de resurser som finns i vår skandinaviska fjällkedja, så som vatten, 

energi, mineraler, skogsbruk och rekreationsområden (Beniston 2003).   

 

Om spridningsförmågan hos tall, gran och sibirisk lärk ökar kan de invadera alpina och 

arktiska områden och hota fjällbjörkskogen. Fortast går spridningen om frö- och 

pollenproduktionen ökar vilket kan vara möjligt med ett varmare klimat som ökar tillväxten, 

frömängden och frökvaliteten (Chapin et al 1992, Truong et al 2006). Barrträdens relativt 

långa generationstid kommer att ge en viss fördröjning av invasionen till fjällområden, men 

redan nu kan trädgränsbildande tallar producera och sprida nya frön i södra delen av 

Fennoskandien (Truong et al 2006, Kullman och Öberg 2009). Om klimatet blir allt mer 

kontinentalt kommer det att gynna barrträden för fjällbjörken är bättre anpassad till mäktiga 

snödjup, blåsigt klimat och låga sommartemperaturer (Chapin et al 1992).   

 

Kullman och Öbergs studie (2009) visar att gran och tall expanderat och förflyttat sina 

trädgränser mer än fjällbjörk de senaste 30 åren i samband med högre sommar- och 
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vintertemperaturer. Efter 1995 har det varit elva av de varmaste somrarna sedan 1850 (NVV 

2007) i norra Fennoskandien vilket sammanfaller med tiden för fältförsöket. Det finns några 

saker som gör det troligt att det är främst tall som kommer att hota fjällbjörkskogen i 

framtiden. Både björk och gran har i första hand fått högre trädgränspositioner genom ökad 

tillväxt av lägre och mera buskformade träd som fanns i området redan när klimatet blev 

mildare (Kullman och Öberg 2009). De trädgränsbildande tallarna däremot är fröetablerade 

och har redan börjat producera egna frön som snabbt kan öka spridning och etablering av nya 

plantor till skillnad från de vegetativt förökande fjällbjörkarna och granarna (Kullman och 

Öberg 2009). Min studie visar som komplement till detta att tallar är mycket bättre än både 

fjällbjörk och gran att etablera sig från frön så om tillgången på frön ökar i området kan deras 

utbredningsområde förtätas och expandera. Eftersom tall kan etablera sig i både fjällbjörkskog 

och tundra har den förmåga att invadera båda habitaten och i framtiden kan en ny 

trädzonering i fjällen skapas, och landskapet kan påminna om hur det såg ut när inlandsisen 

drog sig tillbaka för 10 000 år sedan (Kullman 1999).  

 

För att tolka hur trädgränsområden kommer att se ut i framtiden måste man trots sambandet 

med klimat även ta hänsyn till herbivori som också påverkar trädens spridning och etablering 

(Cairns och Moen 2004). Studien är utförd i dagens rådande klimat och betestryck och vi vet 

inte hur förutsättningarna kommer att se ut i framtiden. Trots att det på förhand ser ut som om 

tall är framtidens vinnare kan den missgynnas om sork och lämmel ökar i abundans eftersom 

de påverkar hur många tallar som etablerar sig. Små växtätande däggdjur kan beröras av 

klimatförändringen om det i framtiden blir ett alltmer kontinentalt klimat. Då kan det 

skyddande lagret av snö minska och tidig höstfrost kan skapa en tjock isskorpa över 

markvegetationen och detta ökar risken för att dessa djur fryser ihjäl, fångas av predatorer 

eller dör av svält vilket i sin tur kommer att få återkopplingseffekter på både vegetationen och 

andra djur i fjällområdet. Denna studie har visat att träden har potential att invadera 

fjällbjörkskog och tundra i det klimat vi har idag, men för att veta om de kan växa upp och 

bilda stora bestånd och utvärdera deras stabilitet i alpina och arktiska områden behövs studier 

av andra mekanismer så som intern konkurrens och påverkan från bete och klimat när träden 

är så stora att de sticker upp ovanför vinterns skyddande snötäcke.  
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