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Vascular plant communities on non-sorted circles in Abisko   
How changes in cryogenic activity can affect species composition and richness 
 
 
Louise Berglund 
 
 

Abstract 
 
Non-sorted circles are patterned ground features created by cryogenic activity in alpine and 
arctic areas. In these features, cryogenic activity controls vegetation communities by causing 
repeated disturbance and therefore provides habitat for species that are poor competitors but 
can tolerate disturbance. A recent study has shown that there is a trend where shrub 
vegetation overgrows the bare soil found within non-sorted circles. The aim of this study was 
to assess how the vascular plant communities on non-sorted circles have changed since 1985 
and determine to what extent cryogenic activity affect vegetation communities. The study was 
conducted in Abisko and the point frame method was used to re-investigate how the plant 
species composition and richness have changed between 1985 and 2012, while a visual frame 
method was used to investigate how the plant communities change along a gradient of 
cryogenic activity. The results showed that the vascular plant communities on non-sorted 
circles in Abisko have changed since 1985 with a decrease in poorly competitive species, and 
an increase in competitive species. My results suggest that species richness is favoured by 
cryogenic activity, as the highest species richness was found on intermediately disturbed sites 
and on the transition zone between bare soil and fully developed vegetation cover. My 
findings indicate that poorly competitive species will lose habitat and become outcompeted 
by other species when cryogenic activity decreases, and therefore I conclude that there is a 
risk of local loss in vascular plant species richness in alpine areas. 
 
Key words: Non-sorted circles, vascular plant communities, alpine areas, cryoturbation, 
climate change.   
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Årsmedeltemperaturen i arktiska och alpina områden har stigit under de senaste årtiondena 
på grund av klimatförändring, och det är en trend som befaras fortsätta under kommande 
decennier, enligt IPCC´s klimatrapport (2007). Då permafrosten tinar kan kryogen aktivitet 
öka i Arktis men riskera att minska i alpina områden (Walker m. fl. 2004; Johansson m. fl. 
2006; Bockheim 2007; Becher m. fl. 2013). I den här studien används kryogen aktivitet som 
ett samlingsnamn för nettoeffekten av alla markprocesser orsakad av frostaktivitet så som 
markhävning och kryoturbation men även isbildning i form av pipkrake (iskristallbildning 
som uppstår i fuktig ytjord vid nollgradig temperatur (SMHI 2013)) (Washburn 1956). 
Kryogen aktivitet är en viktig del i skapandet av olika markformationer i arktiska och alpina 
områden (Washburn 1980). Aktiviteten gynnas av permafrost och omväxlande tö och frost 
(Washburn 1980) och påverkas därför av ett varmare klimat (Walker m. fl. 2004). Redan på 
1950-talet visade en studie av Hopkins och Sigafoos (1951) att högre temperatur påverkar 
kryogen aktivitet men fortfarande finns inga säkra resultat om vad som faktiskt händer. 
Walker m. fl. (2004) hävdar att högre temperatur potentiellt kan gynna upptining av de 
djupare jordlagren men att det samtidigt ökar växternas tillväxt vilket isolerar marken och 
därmed förhindrar en djupare tiningsprocess. Den studien visar att ett varmare klimat 
minskar kryogen aktivitet men det finns andra studier som visar på motsatsen; Hjort och 
Luoto (2009) hävdar att ökad växtbiomassa och täckningsgrad av växter skulle kunna vara 
positivt korrelerat med kryogen aktivitet.  
 
1.2 Osorterade cirklar 
Strukturmark som bildas av kryogen aktivitet innefattar mer eller mindre symmetriska 
former så som cirklar och polygoner och karaktäriseras ofta av starka froströrelser 
(Washburn 1956). Osorterade cirklar (figur 1), även kallade ”frost boils” (Walker m. fl. 2004) 
eller ”mud boils” (Shilts 1978), är en vanligt förekommande form av strukturmark som 
återfinns över hela Arktis (Washburn 1956). I dessa geomorfologiska enheter hålls 
koloniseringen av vegetation tillbaka i cirkulära formationer (0.5-3 m stora) av kraftig 
kryogen aktivitet så som isbildning och tjälskjutning (Hopkins och Sigafoos 1951; Jonasson 
1986). Graden av kryogen aktivitet i osorterade cirklar beror till stor del av mängden lera och 
silt, hur sluttande marken är och jordens fuktighetsgrad (Shilts 1978). Osorterade cirklar 
omges av en kant av vegetation och har ingen stenring kring sig så som sorterade cirklar har 
(Washburn 1956). Från cirkelns centrum trycks jord och sten upp på grund av kryogen 
aktivitet (Walker m. fl. 2004). Cirklarna har mer blottad jord, tunnare humuslager och lägre 
fuktighetsgrad än omgivande mark (Kade m. fl. 2005). Becher m. fl. (2013) visar med 
flygbildsstudier att 16 % av landskapet i Abisko-området, ovan trädgränsen, utgörs av mark 
med osorterade cirklar med en diameter större än 1.5 m. 
 

 
 
Figur 1. Lågaktiva osorterade cirklar i Abisko. 
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1.3 Kärlväxtfloran på osorterade cirklar 
Kärlväxtfloran på osorterade cirklar förändras från en dominans av graminider och vedartade 
Ericaceae-arter på den yttre delen av cirkeln där kryogen aktivitet är frånvarande, med en 
övergångsfas bestående mest av Ericaceae-arter längre in mot mitten. Längst in i cirkeln där 
störningen är som störst kan oftast inte de arterna växa, humuslagret är nästan obefintligt 
och bar jord dominerar (Jonasson 1986). Exempel på arter som påträffats i cirkelns centrum 
i tidigare skandinaviska studier är Diapensia lapponica och Loiseleuria procumbens 
(Makoto och Klaminder 2012; Klaus m. fl. 2013), medan andra arter är dominerande i 
exempelvis Nordamerika  (Kade m. fl. 2005). Buskvegetation växer successivt inåt mot 
centrum på lågaktiva cirklar då den kryogena aktiviteten inte längre håller tillbaka 
kolonisering av konkurrenskraftiga växter (Becher m. fl. 2013). Osorterade cirklar där bar 
jord hålls öppen fyller en viktig funktion som groningsplats för växter som inte klarar av 
fullständigt vegetationstäcke och bidrar därigenom till högre genetisk diversitet (Sutton m. fl. 
2006). Frosthävning är en av de viktigaste störningsfaktorerna för kärlväxtfloran i arktiska 
och alpina områden, enligt Jonasson (1986). Vegetation på kryogent aktiv mark kontrolleras 
främst av (i) den störningseffekt som uppkommer på växternas underjordiska delar; och (ii) 
ökat pH och näringstillgång efter störningen (Jonasson 1986). Näringstillgången är högre på 
kryogent aktiv mark än på mark med frånvaro av kryogen aktivitet av samma 
mineraluppsättning (Jonasson och Sköld 1983) och Jonasson (1981) visade på att floran på 
kryogent aktiv mark skiljer sig från den på kryogent inaktiv mark. Kryogen aktivitet fyller en 
viktig funktion genom att hålla marken vid högt pH i lågarktiska områden (Walker m. fl. 
2004). Basofila arter gynnas av ett högre pH-värde och en högre näringstillgång i cirklarnas 
centrum (Jonasson och Sköld 1983; Walker m. fl. 2004). I Jonassons studie från 1986 
undersöktes två områden; på näringsfattig berggrund i Kamasjaure och på kalkrik berggrund 
i Abisko. I Kamasjaure fanns fler arter och högre diversitet på kryogent aktiv mark än på 
inaktiv mark, medan i Abisko fanns fler arter på kryogent inaktiv mark än på de osorterade 
cirklarna men diversiteten var lika hög på både mark med frånvaro som med närvaro av 
kryogen aktivitet. Högre näringstillgång verkar bara påverka växtsammansättningen på 
silikat-berggrund, som ger näringsfattiga jordar, medan växter på kalkrik berggrund inte 
påverkas av den extra näringstillgången (Jonasson 1986). Av de lokaler som Jonasson 
undersökte var den som hyste mest avvikande flora även den med mest kryogent aktiv mark 
och kalkrik berggrund. Jonasson visade att förutom förändrad artsammansättning minskade 
kryogen aktivitet också kärlväxttäckningen och biomassan. Underjordsbiomassan minskade 
också då artsammansättningen förändrades med en övergång från växter med rhizomer och 
vedartad stam med stora underjordiska rötter på kryogent inaktiv mark till växter med 
fibrösa tunnare rötter på kryogent aktiv mark. Då starkt dominerande vedartade och rhizoma 
arter (exempelvis Betula nana och Vaccinium uliginosum) försvinner för att de inte kan rota 
sig på grund av kryogen aktivitet (Jonasson 1986) så minskas konkurrensen (Grime 1977) 
varvid mindre konkurrenskraftiga arter kan breda ut sig och därför leder den minskade 
konkurrensen till högre diversitet (Jonasson 1986). Arter med fibrösa rötter är ofta dåliga 
konkurrenter och är därför beroende av ståndorter med högre kryogen aktivitet för att kunna 
överleva lokalt (Jonasson 1986). Makoto och Klaminder (2012) visar i sin studie att 
pionjärarter som Carex capillaris, Salix reticulata och Bistorta vivipara redan lokalt kan ha 
försvunnit från platser de för några decennier sedan växte på.  
 
Kärlväxtsamhällena på osorterade cirklar kommer troligen att förändras på grund av ökad 
årmedeltemperatur och lägre kryogen aktivitet (Jonasson m. fl. 1999). Kryogen aktivitet 
driver till stor del växtsuccessionen eftersom det hindrar kolonisation av konkurrenskraftiga 
växter genom att orsaka upprepad störning då de bryter sönder rötter och ovanjordsdelar på 
växterna (Jonasson 1986; Anderson och Bliss 1998). Osorterade cirklar hyser därför ofta 
växtsuccessionens alla stadium från pionjärväxter till växter som representerar det högsta 
stadiet av succession på liten yta (Hopkins och Sigafoos 1951). Kryogen aktivitet anses därför 
viktig för att främja diversitet av arktiska och alpina växter (Jonasson 1986; Haugland och 
Beatty 2005; Sutton m. fl. 2006; Kade och Walker 2008; Makoto och Klaminder 2012). 
Växtsamhällen på kryogent aktiv mark har studerats under lång tid (exempelvis Jonasson 
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1986). Kade m. fl. (2005) har gjort en klassificering av växter på osorterade cirklar i 
lågarktiska Nordamerika och Vonlanthen m. fl. (2008) har beskrivit vegetationen på 
strukturmark i högarktiska Kanada. Det finns studier som visar hur växter kan påverka 
kryogen aktivitet (t. ex. Kade och Walker 2008) och om vegetation kan användas som proxy 
för att bedömma kryogen aktivitet (Klaus m. fl. 2013). Dock finns få studier som undersöker 
det motsatta; hur arktiska och alpina växtsamhällen kan påverkas av förändrad kryogen 
aktivitet som en konsekvens av klimatförändring (Makoto och Klaminder 2012). Becher m. fl. 
(2013) hävdar utifrån studier av flygbilder att stora områden av osorterade cirklar i Abisko 
området vuxit igen och förbuskats sedan slutet av 1950-talet, vilket kan tyda på att 
växtsamhällena är i förändring till följd av en minskande kryogen aktivitet. Minskande 
kryogen aktivitet stöds bland annat av en studie av Callaghan m. fl. (2010) som fann att 
permafrosten i Abisko-området har minskat sedan 1970-talet. Ett varmare klimat och med 
det även en ökad växtutbredning kan minska kryogen aktivitet och potentiellt kan 
strukturmarkerna komma att försvinna lokalt, vilket kan leda till att växtsamhällen som 
växer på de osorterade cirklarna konkurreras ut och i förlängningen till en förlust av 
biodiversitet och en minskad heterogenitet i landskapet (Kade m. fl. 2005; Kade och Walker 
2008). För att förstå hur växtsamhällena på osorterade cirklar påverkas av lägre kryogen 
aktivitet är det viktigt att studera om floran har förändrats de senaste decennierna och hur 
den skiljer sig mellan kryogent aktiva och mindre aktiva osorterade cirklar.  
 

1.4 Syfte och hypoteser 
För att jämföra hur dagens växtsamhällen skiljer sig från tidigare decennier så har jag 
återinventerat osorterade cirklar i Abisko som finns dokumenterade i en artikel av Jonasson 
från 1986 och har sedan jämfört dessa i min studie. Jag har även inventerat täckningsgrad 
och artrikedom av kärlväxter på kryogent låg-, medel- och högaktiva cirklar inom samma 
område för att förstå om kryogen aktivitet påverkar växtsamhällena. Syftet med studien är att 
se hur kryogen aktivitet i de osorterade cirklarna påverkar växtsammansättning och 
artrikedom och genom det få en ökad förståelse för hur de alpina växterna kommer att 
påverkas av klimatförändringarna. 
 
Mina hypoteser var;  
1) Växtsammansättningen på osorterade cirklar har förändrats sedan 1985, med ett minskat 
inslag av störningsgynnade arter. 
2) Artrikedom av kärlväxter påverkas positivt av kryogen aktivitet. 
 
Om hypoteserna är korrekta så betyder det att det blir färre störningsgynnade pionjärarter 
och därmed en minskad artrikedom tillföljd av minskad kryogen aktivitet. Detta är en effekt 
som inte beaktats i någon stor utsträckning i debatten rörande klimatförändringarnas 
effekter på vegetationen i alpina områden. 
 
 

2 Material och metoder 
 
2.1 Studieområde 
Växtinventeringen utfördes på osorterade cirklar belägna intill Torneträsk i Abisko (figur 2), 
norra Sverige, den 11 – 16 augusti 2012. I Abisko var årsmedeltemperaturen -0.5oC och 
årsmedelnederbörden var 304 mm under perioden 1913-2010 (uppmätt vid Abisko 
naturvetenskapliga station). Berggrunden i området utgörs huvudsakligen av granit och 
kvarts- fältspatrika bergarter med inslag av kalkberggrund (SGU 2013). Delar av Abisko-
området har osammanhängande permafrost beroende på mikroklimatet (Johansson m. fl. 
2006). Lokalerna för studien är belägen på en altitud mellan 340 – 360 m.ö.h. och i 
nordöstlig riktning. Tre olika lokaler nyttjades under undersökningen (figur 2); (1) Lokal 
TSA, belägen mellan Abisko Naturvetenskapliga station och Torneträsk. Lokalen utgörs av en 
torr Empetrum nigrum/ B. nana hed med inslag av mindre block och med gamla, kryogent 
lågaktiva osorterade cirklar på en sluttning mot nord-ost. Lokalen är vindexponerad från 
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norr och öster. (2) Lokal TSB ligger öster om lokal TSA, svagt lutande ner mot Torneträsk i 
nord-östlig riktning. Vegetationen är av samma karaktär som lokal TSA men de osorterade 
cirklarna är kryogent aktivare. (3) Lokal AS ligger på ön Abiskosula i Torneträsk. Lokalen 
ligger i en svacka i terrängen med myr i mitten, där de osorterade cirklarna återfinns i den 
inre delen där terrängen är platt och med inslag av block. Cirklarna är något mindre än på de 
andra lokalerna och kryogent högaktiva. Koordinater för alla inventerade osorterade cirklar 
presenteras i bilaga 1. 
 
a)     b)                    c) 

 
 
Figur 2. a) Sverigekarta med studieområdet Abisko markerat med rött. b) Flygbild (©Lantmäteriet) visande 
Abisko östra och Abisko naturvetenskapliga station med de tre lokalerna TSA, TSB och AS markerade med rött. 
c) bilder från lokal TSA, TSB och AS. 

 
2.2 Fältmetod 
 
2.2.1 Metod 1 - Punktfrekvensmetoden (hypotes 1) 
För jämförelse av kärlväxtfloran på osorterade cirklar i Abisko gjordes en återupprepning av 
Jonassons (1986) kärlväxtinventering från 1985. Liksom i Jonassons (1986) studie 
tillämpades punktfrekvensmetoden (Levy och Madden 1933) för att mäta relativ träff-
frekvens av respektive kärlväxtart.  Till undersökningen användes en 1 meter lång ställram 
(figur 3), försedd med jämt fördelade hål för att släppa ner en lång nål genom, som flyttades 
runt längs transekterna. I Jonassons (1986) studie fanns bara data från lokal TSB så endast 
den lokalen inventerades med den här metoden. Punktfrekvensmetoden gjordes på fem 
cirklar (1250 punkter) i lokal TSB, trots att Jonasson (1986) endast inventerat två cirklar 
(500 punkter), men vilka av cirklarna som han inventerat är inte känt. För varje cirkel drogs 
10 transekter och 250 nålar stacks ner per cirkel, med 25 punkter jämt fördelade längs varje 
transekt. Transekterna var 2.5 m långa vardera och lades ut med jämna mellanrum längs ett 
måttband, anpassat efter cirkelns storlek; 2.5 x 2.5 m för cirkel TSB 10; 2.5 x 2 m för 
cirklarna TSB 6, 7 och 9; och cirkel TSB 8 var 2 x 2 m lång. Antal träffar (på blad eller 
blomma) för respektive kärlväxtart noterades. Relativ träff-frekvens av nålarna gav en 
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uppskattning av kärlväxternas täckningsgrad i cirklarna.Växter mindre än 5 mm, dött eller 
visset material noterades inte i undersökningen. Svårbestämda arter samlades in och 
bestämdes senare eller sorterades in under släkte (Carex sp. och Pinguicula sp.) 
 
a)                b)  

 
  
Figur 3. a) föreställer en schematisk bild av metod 1, Punktfrekvensmetoden (Levy och Madden, 1933), 
tillämpad för att mäta relativ träff-frekvens av respektive kärlväxtart. För varje cirkel drogs 10 transekter med 
25 punkter jämt fördelade längs varje transekt. b) visar en osorterad cirkel som inventeras genom 
punktfrekvensmetoden med hjälp av en ställram, en lång nål och ett måttband. 

 
2.2.2 Metod 2 - Visuella kvadratinventeringen (hypotes 2) 

På de tre lokalerna inventerades kärlväxter i fem osorterade cirklar vardera. I varje cirkel 
inventerades tre provrutor. De placerades enligt markeringar för att anpassas till pågående 
studie av Becher m. fl. (2013, under bearbetning) sammanfattat i figur 4. Metoden som 
användes finns beskriven av Dethier m. fl. (1993), där varje provruta var 50 x 50 cm och 
uppdelad i 25 smårutor (10 x 10 cm). Täckningsgraden av respektive art uppskattades 
visuellt, något modiferat från metoden beskriven av Dethier m. fl. (1993), genom att räkna i 
hur många smårutor som varje art förekom varefter en artlista sammanställdes. Bar jord och 
lav- eller mossbevuxen mark räknades för ytor större än 1 cm2. Växter mindre än 5 mm, dött 
eller visset material noterades inte i undersökningen. Svårbestämda arter samlades in och 
bestämdes senare eller sorterades in under släkte (Pinguicula sp.) och som den funktionella 
gruppen graminider, där alla starr (Carex), gräs (Poaceae) och tåg (Juncaceae) placerades. 
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a)               b) 

 
 
Figur 4. a) visar en schematisk bild av metod 2 (visuella kvadratinventeringen), tre provrutor per cirkel, 
placerade som bilden visar: inre zonen, i mitten av cirkeln, märkt med blått; övergångszonen, kanten där bar 
jord övergår till en dominans av vegetation, märkt med gult; yttre zonen, utanför cirkeln där vegetation 
dominerar, märkt med rött. Varje provruta var uppdelad i 5 x 5 smårutor. Rutan placerades enligt Bechers m. 
fl. (2013, under bearbetning) markeringar; lång pinne i småruta E1 och kort pinne i småruta B1. b) föreställer 
en osorterad cirkel med en provruta på inre zonen (markerad med blå pinnar), längre bort syns pinnarna som 
markerar övergångszonen (gult) och yttre zonen (rött).  

 
2.2.3 Material 
Utöver specifika hjälpmedel för de olika metoderna (ställram, lång nål och måttband för 
metod 1) och inventeringsruta för metod 2) nyttjades följande; anteckningsmaterial, 
insamlingskuvert och lupp. Som bestämningslitteratur användes Krok och Almquist (1994) 
och Mossberg och Stenberg (2008). Nomenklaturen följer Mossberg och Stenberg (2008). 
 
2.3 Statistiska analyser 
 
2.3.1 Test av metod 1 (hypotes 1) 
Punktfrekvensmetoden gav täckningsgrad (träff-frekvens) av respektive art. Ett medelvärde 
beräknades för respektive art per transekt (10 transekter per cirkel). Artlistan från denna 
studie (med 1250 provpunkter från punktfrekvensmetoden) sammanställdes med 95 % 
konfidensintervall och jämfördes med artlistan från Jonasson (1986). För att testa skillnad i 
artrikedom mellan åren 1985 och 2012 utfördes ett Welch Two Sample t-test på antal arter 
funna per cirkel.  
 
2.3.2 Test av metod 2 (hypotes 2) 
Täckningsgrad 0 – 25 användes som mått för respektive art, utifrån förekomst i smårutorna. 
Medelvärde av total täckningsgrad av alla arter (ej av lav/moss-abundans) och medelvärde av 
artantal för de olika lokalerna och per ruta sammanställdes i stapeldiagram. För att testa 
skillnader i total täckningsgrad och artantal mellan lokalerna och rutorna utfördes Anova-
test med cirklarna som errorfaktor. Eftersom ingen interaktion kunde bekräftas mellan ruta 
och lokal så gjordes ett ”Tukey's signifikans test” (Tukey HSD) på total täckningsgrad och 
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artantal mot ruta och lokal. För de arter som förekom i fler än 25 rutor (graminider, 
Arctostaphylos alpinus, B. nana, E. nigrum, Equisetum arvense, Pinguicula sp. och V. 
uliginosum) och för lav- och mossbeklädd mark testades skillnader mellan rutor respektive 
lokaler med Kruskal-Wallis ranksumma-test. För de arterna som förekom i fler än 25 rutor 
gjordes en sammanställning av arternas medeltäckningsgrad per ruta och lokal för att få en 
uppfattning över deras utbredning. Detta gjordes också för täckningsgraden av bar jord. För 
att koppla samman hypoteserna sammanställdes även medeltäckningsgraden av de arter som 
hade signifikant förändrats i täckningsgrad sedan 1985 (B. vivipara, Equisetum scirpoides, S. 
reticulata, Saxifraga aizoides, Saxifraga oppositifolia och Tofieldia pusilla).  
 
De statistiska analyserna utfördes i R version 2.15.2 (R Core Team 2012). 
 
 

3 Resultat 
 
3.1 Jämförelse av kärlväxtsamhällen från 1985 (metod 1) 
21 arter kunde artbestämmas med punktfrekvensmetoden. Utöver dessa återfanns även 
Pinguicula sp. och Carex sp. som troligen innehåller flera arter men som har kategoriserats 
till släkte och därför i detta fall räknas som ett taxon vardera. Det medför att artlistan från 
metod 1 uppgår till totalt 23 arter, sammanställt i bilaga 2.  
 

 
Figur 5. Täckningsgrad av arter i lokal TSB, enligt Punktfrekvensmetoden, från Jonassons inventering 1985 och 
från denna undersökning (2012). Täckningsgraden (träff-frekvens) är angiven som medelvärde av 
täckningsgraden för respektive art per transekt (25 provpunkter). Error bars anger ett 95 % konfidensintervall 
av medelvärdena från 2012 års inventering. Se bilaga 2 för förklaring av artnamnens förkortningar. 

 
I figur 5 redovisas täckningsgrad (träff-frekvens) av alla arter i lokal TSB, funna med metod 1, 
från 1985 och 2012. För de arter där staplarna med täckningsgraden från båda åren finns 
inom konfidensintervallet för arten från 2012 (exempelvis Carex sp., Dryas octopetala, E. 
arvense), kan ingen signifikant skillnad påvisas. 11 arter återfinns bara i 2012 års inventering 
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(exempelvis B. nana och E. nigrum), medan endast en art (Minuartia stricta) var påträffad 
1985 som sedan inte återfanns år 2012. T. pusilla är den enda art som signifikant har ökat 
sedan 1985. Flera arter har signifikant minskat sedan 1985; B. vivipara, E. scirpoides, 
Juncus biglumis, S. reticulata, S. aizoides och S. oppositifolia. 
 
I tabell 1 listas artrikedom per cirkel, detta har testats i ett T-test som inte visade någon 
signifikant skillnad (p = 0.365) mellan artrikedomen från 1985 och 2012. 
 
Tabell 1. Artrikedom för åren 1985 och 2012, redovisat som artantal per cirkel och med p-värde testat för 
skillnaden mellan de två oberoende årgångarna. 

 

Artrikedom T-test 

1985 2012 p-värde 

8 10 0.365 

13 11 
 

 
16 

 

 
16 

 
  17   

 
3.2 Växtsuccession längs en kryogen aktivitetsgradient (metod 2) 

Den totala artlistan från metod 2 finns sammanställd i bilaga 3, och består av totalt 33 arter. 
En av arterna är ej bestämd. 7 arter har samlats till en grupp kallad graminider där 
Calamagrostis lapponica, Carex sp. 1, Carex sp. 2, Carex vaginata, Festuca ovina, J. 
biglumis, Juncus triglumis och eventuellt andra obestämda starr (Carex), gräs (Poaceae) och 
tåg (Juncaceae) ingår. Det medför att 27 arter/taxa ligger till grund för resultaten. 
 
I figur 6 redovisas medelvärde av total täckningsgrad av alla kärlväxter för de olika lokalerna 
och per respektive ruta och signifikanta skillnader finns utmärkta från Tukeys HSD test. 
Resultaten från Anova testet visade att den totala täckningsgraden skiljer sig signifikant (p = 
0.009) mellan lokalerna. Det finns även en signifikant skillnad mellan rutorna (p < 0.001). 
Däremot detekteras ingen interaktion mellan lokal och ruta (p = 0.412). Lokal TSB är 
signifikant skild från både lokal AS (p < 0.001) och TSA (p = 0.006). Täckningsgraden 
mellan rutorna skiljer sig inte mellan övergångszonen och yttre zonen men i inre zonen 
skiljer den sig från täckningsgraden i både övergångszonen (p < 0.001) och yttre zonen (p < 
0.001). 
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Figur 6. Medelvärde av total täckningsgrad av alla kärlväxter (graminider är inräknat men inte lavar eller 
mossor) i de olika lokalerna (AS, TSA och TSB) och per ruta (inre zonen, övergångszonen, yttre zonen). Kryogen 
aktivitet är lägst i lokal TSA och högst i lokal AS.  Error bars visar SE. Bokstäver ovan error bars visar 
huruvida signifikant skillnad (p=0.05, testat med TukeyHSD) föreligger mellan grupperna enligt följande; små 
bokstäver visar skillnad mellan de olika rutorna medan stora bokstäver visar skillnad mellan de olika 
lokalerna. Lika bokstav betyder ej signifikant skillnad, olik bokstav betyder signifikant skillnad mellan 
grupperna.  

 
Tukey HSD testet finns redovisat i figur 7 där medelvärde av artantal per lokal och ruta 
illustreras. Resultatet från Anova testet för artrikedom (artantal) ger inte en signifikant 
skillnad mellan lokalerna, men ett p-värde (p = 0.062) som ligger väldigt nära 
signifikansgränsen. Artantal per ruta är signifikant skild (p < 0.001). Ingen interaktion kan 
påvisas mellan lokal och ruta. Artantalet i lokal TSB skiljer sig från lokal TSA (p = 0.026) och 
AS (p = 0.008). I inre zonen är artantalet signifikant skild från artantalet i övergångszonen (p 
= 0.002), medan resultatet för yttre zonen endast visar tendenser till föreliggande skillnad 
mot inre zonen (p = 0.074). Ingen skillnad mellan övergångszonen och yttre zonen kan 
bekräftas. 
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Figur 7. Medelvärde av artantal (graminider är inräknat men inte lavar eller mossor) per lokal (AS, TSA och 
TSB) och per ruta (inre zonen, övergångszonen, yttre zonen). Kryogen aktivitet är lägst i lokal TSA och högst i 
lokal AS. Error bars visar SE. Bokstäver ovan error bars visar huruvida signifikant skillnad (p=0.05, testat med 
TukeyHSD) föreligger mellan grupperna enligt följande; små bokstäver visar skillnad mellan de olika rutorna 
medan stora bokstäver visar skillnad mellan de olika lokalerna. Lika bokstav betyder ej signifikant skillnad, olik 
bokstav betyder signifikant skillnad mellan grupperna. 

 
För kärlväxter och lavar och mossor förekommande i fler än 25 rutor presenteras p-värde 
från Kruskal Wallis test för täckningsgrad per ruta respektive lokal i tabell 2. Graminid-
gruppen och E. arvense skiljer sig signifikant i täckningsgrad mellan lokalerna. De andra 
arterna skiljer sig signifikant i rut-avseende medan ingen signifikant skillnad kan fastställas 
för lav- och mossbeklädd mark.  
 
Tabell 2. Resultat av Kruskal Wallis test för arter med förekomst i fler än 25 rutor. Art-täckningsgrad är testat 
mot lokal respektive ruta.  Signifikans koder: *** < 0.001, ** < 0.01, * < 0.05.  
 

              Kruskal Wallis p-värde 

Art Förekomster   Lokal Ruta 

Lav och mossa 45   0.377 0.824 

Graminider 34 
 

<0.001*** 0.890 

Arctostaphylos alpinus 26 
 

0.088 <0.001*** 

Betula nana 26 
 

0.164 <0.001*** 

Empetrum nigrum 30 
 

0.120 <0.001*** 

Equisetum arvense 29 
 

0.002** 0.397 

Pinguicula sp.  28 
 

0.133 <0.001*** 

Vaccinium uligionosum 38   0.561 <0.001*** 
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Täckningsgrad för lav- och mossbeklädd mark och för graminid-gruppen illustreras i figur 8. 
Man kan där se en tydligt hög täckningsgrad för lav- och mossbeklädd mark (figur 8a) vid 
alla lokaler och rutor medan graminider (figur 8b) visar på avvikande låg täckningsgrad på 
lokal TSA. Täckningsgraden av de andra arterna från tabell 2 redovisas i bilaga 4, figur 1.  De 
arter som förändrats i abundans sedan 1985 (metod 1) redovisas också i bilaga 4, figur 2. 
 
a)                  b)  

 
Figur 8. Medelvärde av täckningsgrad (0-25) för a) lav- och mossbeklädd mark och b) graminider, per lokal 
(AS, TSA och TSB) och per ruta (inre zonen, övergångszonen, yttre zonen). Kryogen aktivitet är lägst i lokal TSA 
och högst i lokal AS. Error bars visar SE. Se tabell 2 för signifikansnivå. 

 
Figur 9 visar täckningsgrad av bar jord. Där syns en tydlig ökning av bar jord med ökad 
kryogen aktivitet (högst i lokal AS, lägst i lokal TSA). Kruskal Wallis test visar en signifikant 
skillnad mellan rutorna (p < 0.001) och mellan lokalerna (p = 0.017).  

 
Figur 9. Medelvärde av täckningsgrad (0-25) av bar jord, per lokal (AS, TSA och TSB) och per ruta (inre zonen, 
övergångszonen, yttre zonen). Kryogen aktivitet är lägst i lokal TSA och högst i lokal AS.  Error bars visar SE. 
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4 Diskussion  
 
4.1 Förändringar i växtsamhällena mellan 1985 och 2012 
 
4.1.1 Förändrad artrikedom och artsammansättning 
Jämförelsen mellan kärlväxtsamhällena (metod 1) som fanns på de osorterade cirklarna i 
Abisko för snart 30 år sedan och de som återfinns nu visade på en ökning i artrikedom (figur 
5). Den högre artrikedomen kan bero på: (i) att växtförutsättningarna har ändrats sedan 
1985; (ii) att det fanns en osäkerhet i metoden; (iii) att inventerarna inte var kalibrerade i 
noggranheten av sina bedömningar; (iv) skillnader i inventeringstidpunkt; eller (v) att jag 
undersökte fler cirklar än Jonasson (1986) så att ytterligare arter observerades i min 
inventering. 
  
Det mesta tyder dock på att förändringen i arter mellan 1985 och 2012 inte är ett resultat av 
metodskillnader, då frekvensvärdena för de flesta arterna stämmer väl överens mellan de 
olika inventeringarna (figur 5) och att inventeraren i den tidigare undersökningen med färre 
arter är en mycket van inventerare av fjällvegetation (Jonasson 1981; Jonasson och Sköld 
1983; Jonasson 1986; Jonasson och Callaghan 1992; Jonasson m. fl. 1999). Att fler cirklar 
(fem)  inventerades kan dock ha bidragit till skillnader i totala artantalet då det observerades 
en viss skillnad i artantal mellan cirklarna (som minst 10 arter och som mest 17 arter funna 
2012, tabell 1). Det finns dock flera indikationer på att det faktiskt har skett en förändring i 
växtsamhällena på de osorterade cirklarna under de senaste decennierna. För det första, 
tidigare studier har visat att växtsamhällen på osorterade cirklar påverkas av klimatet 
(Walker m. fl. 2004) och att temperaturen i Abisko har ökat sedan 1980-talet (uppgifter från 
Abisko naturvetenskapliga station) medan permafrosten har minskat (Callaghan m. fl. 2010). 
Det indikerar att den kryogena aktiviteten har förändrats i Abisko, vilket kan resultera i 
ändrade växtförutsättningar på osorterade cirklar (Jonasson 1986). För det andra, 
växtsamhällena på de osorterade cirklarna från 1985 hade ingen art gemensamt med mark 
där kryogen aktivitet saknades (Empetrum/Betula-heden i Kamasjaure) (Jonasson 1986). I 
min återinventering hittades emellertid flera arter på de osorterade cirklarna som också 
fanns på Empetrum/Betula-heden. Det sistnämda indikerar att växtförutsättningarna på 
cirklarna idag mer liknar den på typisk hedmark. De arter som hittades nu var bland andra B. 
nana, E. nigrum, F. ovina, Salix myrsinifolia och V. uliginosum vilka i Jonassons (1986) 
inventering dominerade på mark där kryogen aktivitet var frånvarande. Resultaten från 
Jonassons (1986) inventering visade att både V. uliginosum och B. nana försvann där 
marken var kryogent aktiv. Med andra ord, en igenväxning av cirklarna med arter som är 
kopplade till mark med frånvaro av kryogen aktivitet tyder på att betydelsen av den kryogena 
aktiviteten på de osorterade cirklarna troligen nu har minskat. För det tredje, cirklarna var 
antagligen mer kryogent aktiva 1985 än 2012, baserat på att den kryogena aktiviteten verkar 
minska i Abisko enligt Becher m. fl. (2013). Resultat från andra delen av min studie visar att 
artrikedomen är högst i kryogent medelaktiva cirklar (figur 7), och eftersom de här cirklarna 
antagligen har förändrats från kryogent högaktiva till medelaktiva så kan artrikedomen ha 
ökat, med stöd från metod 2 i den här studien. För det fjärde, en förändring av 
växtsamhällena på osorterade cirklar i Abisko-området stöds av studier av Makoto och 
Klaminder (2012) och Becher m. fl. (2013).  
 
4.1.2 Arter med förändrad abundans  
I min undersökning hade åtta arter signifikant förändrats i abundans sedan 1985 (figur 5), 
varav S. reticulata är en av de arter som signifikant minskat i utbredning. Den minskade 
abundansen tyder på att det är en art som gynnas av den kryogena aktivitetens 
undanhållande av konkurrenskraftig vegetation, vilket stöds av: (i) Jonasson (1986), som 
hävdar att den enda vedartade växt som kan växa på kryogent aktiv mark är S. reticulata; (ii) 
att S. reticulata är en kalkgynnad art (Mossberg och Stenberg 2008) och därför antagligen är 
gynnad av den ökade näringen som frigörs på kryogent aktiv mark (Jonasson 1986); (iii) att 
Jonasson (1986) fann att S. reticulata fanns på båda lokalerna i Abisko, men dominerade på 
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kryogent aktiv mark jämfört med på mark där kryogen aktivitet saknades, medan arten 
endast återfanns på den kryogent aktiva marken på den näringsfattiga lokalen i Kamasjaure. 
Det kan tyda att på näringsfattig mark är de kryogent aktiva områdena väldigt viktiga för 
arter som S. reticulata, men eftersom det syns en minskning i artens abundans även på de 
kalkrikare (SGU 2013) osorterade cirklarna i Abisko, visar det att arten även behöver kryogen 
aktivitet för att kunna etablera sig bland de konkurrenskraftigare växterna. Detta visar på 
samma resultat som Makoto och Klaminder (2012) funnit att pionjärarten S. reticulata 
riskerar att försvinna från de osorterade cirklarna då växtsuccessionen kan nå längre in mot 
cirklarnas centrum vid lägre kryogen aktivitet. Risken att försvinna lokalt finns också för B. 
vivipara som även den minskat sedan 1980-talet och inte heller återfanns av Makoto och 
Klaminder (2012). Även S. oppositifolia har minskat sedan Jonassons (1986) inventering. 
Båda Saxifraga-arterna funna i den här studien är pionjärarter (Haugland och Beatty 2005) 
och enligt Walker m. fl. (2004) och Kade och Walker (2008) är S. oppositifolia basofil och 
vanligt förekommande på bar, frosthävd mark men den verkar nu tydligt ha minskat i 
abundans på de osorterade cirklarna i Abisko under de senaste decennierna. E. scirpoides, J. 
biglumis och S. aizoides har även de minskat i abundans. J. biglumis är också enligt Walker 
m. fl. (2004) typisk för kryogent aktiv mark. Det är dock svårt att tolka den förändrade 
abundansen på de osorterade cirklarna då arten har minskat signifikant samtidigt som en 
annan Juncus-art hittades som inte finns dokumenterad från 1985. Antingen har en annan 
art faktiskt tillkommit eller så kan det vara ett resultat av osäkerheten i metoden då det är 
ovisst om Jonasson (1986)  kan ha klassificerat in flera Juncus sp. som samma art. E. 
scirpoides och S. aizoides anses vara kalkgynnade och av alla lokaler inventerade av 
Jonasson (1986) så återfanns de endast i Abisko och inte på näringsfattigare mark, så i likhet 
med S. reticulata riskerar en minskad kryogen aktivitet missgynna dessa arter. 
 
Den enda art som fanns 1985 men som inte återfinns nu var M. stricta, som Jonasson (1986) 
endast påträffat i de osorterade cirklarna i Abisko. Det är en kalkberoende art (Mossberg och 
Stenberg 2008) som verkar ha försvunnit helt från platsen på mindre är 30 år. Eftersom hela 
Abisko-området är kalkrikt så borde den inte påverkas i lika hög grad av den extra 
näringstillgången som finns på cirklarna, utan snarare av den minskade konkurrensen. 
Eftersom flera konkurrenskraftiga arter har tillkommit så har den här arten antagligen 
konkurrerats ut lokalt på grund av den minskade störningen vid lägre kryogen aktivitet. Även 
T. pusilla är kalkgynnad (Mossberg och Stenberg 2008), men det är den enda art som 
signifikant har ökat i utbredning sedan 1985. Den är kanske inte lika hämmad av konkurrens 
som de tidigare arterna, utan mer kalkberoende, då den var mer abundant på mark där 
kryogen aktivitet var frånvarande än på de osorterade cirklarna i Abisko men saknades på 
den näringsfattiga marken utan kryogen aktivitet i Kamasjaure enligt Jonasson (1986).  
 
4.1.3 Arter som inte har förändrats i abundans 
A. alpinus, D. octopetala och E. arvense har inte förändrats i täckningsgrad sedan 1985. I 
Jonassons (1986) inventering fanns de på både kryogent aktiv och icke kryogent aktiv mark 
vilket tyder på att de klarar både ett visst konkurrenstryck och störning från kryogen 
aktivitet. Dessa påverkas troligen inte i någon stor utsträckning av en förändrad kryogen 
aktivitet och kommer antagligen att tillhöra de arter som kan dra fördel av en minskad 
kryogen aktivitet. Av de arter som inte har förändrats sedan 1985 är Carex sp. och Pinguicula 
sp. svåra att utvärdera då olika arter av dessa släkten kan ha olika preferenser (Mossberg och 
Stenberg 2008). Av Carex-arterna fanns endast C. capillaris på lokalen 1985, vilken är en 
pionjärart och som enligt studier av Makoto och Klaminder (2012) har försvunnit lokalt från 
osorterade cirklar i Abisko. Andra Carex-arter kan ha ersatt denna eller så finns den 
fortfarande kvar. Samma sak gäller för Pinguicula-arterna där endast Pinguicula alpina 
fanns 1985. Bristen i artbestämningen av Carex- och Pinguicula-arterna gör att det inte går 
att dra någon entydig slutsats. 
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4.1.4 Hypotes 1  
 
Växtsammansättningen på osorterade cirklar har förändrats sedan 1985, med ett minskat 
inslag av störningsgynnade arter. 
 
Eftersom det inte helt kan uteslutas att den ökade artrikedomen är en effekt av att fler cirklar 
inventerats så bör slutsatser primärt dras från de arter som fanns vid båda 
inventeringstillfällena (1985 och 2012). Sammanfattningsvis är förändringen i artrikedom 
tvetydig, men en signifikant minskning i abundans för flera störningsgynnade arter har skett 
någon gång mellan 1985 och 2012 på de osorterade cirklarna. Därmed kan hypotes 1 
bekräftas. Om Becher m. fl. (2013) har rätt i att de kryogena processerna minskar så visar 
mina resultat att störningsgynnade arter skulle påverkas positivt av kryogen aktivitet. 
Resultaten styrker även observationerna gjorda av Becher m. fl. (2013) som visar att de 
osorterade cirklarna i Abisko håller på att växa igen då större konkurrenskraftiga arter som 
B. nana och E. nigrum har vuxit in över cirklarna. Det indikerar att de störningsgynnade 
arterna som nu minskat i utbredning riskerar att försvinna helt från de osorterade cirklarna i 
Abisko i framtiden. Studier av Makoto och Klaminder (2012) och Becher m. fl. (2013) visar 
på att koloniseringen av kärlväxter på den tidigare kryogent aktiva marken sker långsamt 
(hundraårig skala), men att arter kan försvinna på bara några decennier. Förändringen av 
växtsamhällena i min studie har skett på mindre än 30 år och kan förväntas fortsätta i 
samma takt eller ännu fortare med en ökande temperatur på grund av klimatförändringar. 
 
4.2 Störning av kryogen aktivitet och dess inflytande på växtsamhällen  
 
4.2.1 Skillnader i artantal och täckningsgrad 
Även om det är troligt att en förändrad kryogen aktivitet i de osorterade cirklarna troligtvis 
påverkat artrikedom och abundans av specifika arter mellan 1985 och 2012 (figur 5), så kan 
inte betydelsen av kryogen aktivitet kvantifieras utifrån skillnader mellan de två 
inventeringarna. Betydelsen av kryogen aktivitet kan dock utläsas utifrån skillnader i 
växtsamhällena längs den studerade gradienten av kryogen aktivitet. Att gradienten verkligen 
fungerar som en störningsgradient orsakad av kryogen aktivitet är tydligt utifrån den ökade 
täckningsgraden av bar mineraljord (figur 9). Den totala täckningsgraden av alla kärlväxter 
(figur 6) visar på hur mycket av marken som är täckt av kärlväxter (d.v.s. inte lavar eller 
mossor) och kan också ses som ett indirekt mått på hur kraftig markstörningen är då 
vegetationstäckningen minskar med hög kryogen aktivitet (Kade och Walker 2008). Nedan 
följer en beskrivning hur växtsamhällena skiljer sig längs gradienten med ökad störning från 
kryogen aktivitet. 
 
De olika lokalerna hade en tydlig skillnad i täckningsgrad av kärlväxter (figur 6) och artantal 
(figur 7). Täckningsgraden av kärlväxter och artantal var högst i lokal TSB med en 
intermediär påverkan från kryogen aktivitet och är signifikant skild från de andra lokalerna. 
Att lokalen med medelhög kryogen aktivitet hade högst artantal är inte förvånande enligt 
Intermediära störningshypotesen (Wilkinson 1999) men det vore rimligt att anta att total 
täckningsgrad borde vara högst i lokalen med lägst kryogen aktivitet där störning inte 
hindrar vegetation i lika hög grad och mängden bar jord var minst. Att så inte är fallet kan 
bero på osäkerhet i metoden då även enstaka små individer räckte för att den specifika arten 
skulle anses som närvarande i en småruta och det gav då samma täckningsgrad som för en 
art som täckte hela smårutan. Något som bör tas i beaktning är att artantalet kan vara något 
missvisande då starr (Carex), gräs (Poaceae) och tåg (Juncaceae) sorterades in som 
graminider och bara räknades som ett taxon, men eftersom det gäller för alla lokaler så borde 
resultaten ändå vara jämförbara. Täckningsgrad av lavar och mossor (figur 8a) verkar inte 
spela någon större roll för skillnader mellan lokal eller ruta, detta skulle säkert vara 
annorlunda om de istället hade artbestämts och inte kategoriserats till ett gemensamt taxon. 
Att medeltäckningsgraden är nästan lika hög i alla kategorier beror antagligen på att lavar 
och mossor tar ut varandra eftersom kryogent aktiv mark ofta hyser fler lavar och mark med 
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frånvaro av kryogen aktivitet fler mossor (Kade m. fl. 2005). Täckningsgraden av graminider 
(figur 8b) och E. arvense (bilaga 3, figur 1) skiljer sig mellan lokalerna och hade minst 
abundans på lokalen med lägst kryogen aktivitet. Det resultatet stämmer dock inte överens 
med Jonassons (1986) som fann att graminider tillsammans med vedartade växter 
dominerar på yttre delen av cirklarna där störning från kryogen aktivitet är lägre. Om 
skillnaden mellan resultaten beror av (i) osäkerhet i metoden; (ii) något som faktiskt har 
förändrats i växtsammansättningen; eller (iii) stor inverkan från andra faktorer som gör att 
mikroklimatet skiljer sig mellan lokalerna, kan inte bedömmas då inget alternativ kan 
uteslutas. Ett exempel på en annan påverkande faktor skulle kunna vara skillnad i betestryck. 
Antagligen finns ingen skillnad i betestryck mellan de olika zonerna av cirklarna men en viss 
skillnad kanske finns mellan lokalen på ön jämfört med de två lokalerna på fastlandet men 
det är inget som har observerats i den här studien. 
 
Inre zonen, övergångszonen och yttre zonen, med i den ordningen fallande kryogen aktivitet, 
i de osorterade cirklarna skiljde sig åt i både täckningsgrad och artantal av kärlväxter. 
Täckningsgraden av kärlväxter var hög i både övergångszonen och yttre zonen jämfört med 
inre zonen, men artantalet var högst i övergångszonen. Skillnaden mellan dessa utgörs 
antagligen av den höga störningen från kryogen aktivitet som ger plats för arter som 
Pinguicula sp., S. aizoides och S. oppositifolia (bilaga 4, figur 1 och 2) som övervägande bara 
fanns i inre zonen och övergångszonen. Övergångszonen hyste ofta flest arter, med kärlväxter 
från både störningsgynnade arter och konkurrenskraftiga arter. I övergångszonen och yttre 
zonen dominerade E. nigrum och V. uliginosum på samma sätt som i den lågaktiva lokalen. 
Flera arter visade signifikant skillnad mellan rutorna (tabell 3) men det är svårt att tolka 
något mönster mer än att övergångszonen oftast hade hög täckningsgrad. Av de arter som är 
presenterade i bilaga 4, figur 1 så verkar E. arvense och Pinguicula sp. ha funnits 
huvudsakligen i den inre zonen och övergångszonen och var dominerande på den kryogent 
högaktiva lokalen, vilket tyder på att man kan jämföra växtförutsättningarna i den innersta 
delen av en osorterad cirkel med växtförutsättningarna på kryogent högaktiva områden. Den 
jämförelsen kan man dock inte göra för arterna i bilaga 4, figur 2. För att koppla resultatet 
från metod 1 till metod 2 så finns där sammanställt de arter som hade förändrats i abundans 
sedan 1985 med abundansdata från metod 2. T. pusilla, den enda art som ökat, fanns inte alls 
på den kryogent högaktiva lokalen vilket stödjer teorin att den ökar när de osorterade 
cirklarna blir mindre kryogent aktiva men i de andra lokalerna där den återfanns var den 
vanligast i inre zonen som är den mest kryogent aktiva delen av en osorterad cirkel. Detta kan 
bero på att mikroklimatet är ett annat på lokal AS eller att bar jord som inte är lika kryogent 
aktiv längre är en fördelaktig ståndort, och att allt för kryogent aktiv jord resulterar i för hög 
störning. Det förklarar dock inte varför arten har ökat sedan 1985. De andra arterna (bilaga 
4, figur 2) som istället minskat sedan 1985 verkar inte heller ha funnits på den kryogent 
högaktiva lokalen utan fanns i de mindre kryogent aktiva lokalerna men främst på inre zonen 
och övergångszonen. Det gör att det finns skäl att tro att eftersom lokal AS är belägen på ön 
så finns där ett annat mikroklimat som gör att dessa arter inte hunnit kolonisera de 
osorterade cirklarna där men att de annars övervägande återfinns på de mer kryogent aktiva 
platserna. Det hade varit lämpligare för undersökningen om det funnits en kryogent högaktiv 
lokal i anslutning till de två andra lokalerna på fastlandet, då det finns en stor risk att 
mikroklimatet skiljer sig åt i större utsträckning när lokalen ligger på ön.  
 
4.2.2 Hypotes 2  
 
Artrikedom av kärlväxter påverkas positivt av kryogen aktivitet. 
 
Alla resultat pekar på att de kryogent medelaktiva cirklarna och övergångszonen i cirkeln 
hyser högst artrikedom. Mönstret är i enlighet med Intermediära störningshypotesen 
(Wilkinson 1999). Resultaten stöds av: (i) Kade m. fl. (2005) som visar att det finns flest arter 
på mitten av en latitudgradient för att sedan minska både norrut och söderut; (ii) Klaus m. fl. 
(2013) som fann att längs en altitudgradient hyser lokaler på medelhög höjd flest arter; och 
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av (iii) studien av Makoto och Klaminder (2012) som redovisar högst diversitet av kärlväxter i 
övergångszonen mellan bar mineraljord och fullt växttäcke. 
 
Mina resultat stödjer delvis hypotes 2) att artrikedom av kärlväxter påverkas positivt av 
kryogen aktivitet, men visar att medelhög kryogen aktivitet ger högst artrikedom.  En förlust 
av artrikedom kan bli en framtida konsekvens av ännu lägre kryogen aktivitet eftersom den 
kryogent lågaktiva lokalen i min studie har färre arter än den kryogent medelaktiva lokalen, 
men det går inte att säga med den här studien hur artrikedomen kommer förändras med 
ännu lägre störning. Något som är tydligt är att artsammansättningen är annorlunda längre 
in mot cirkelns centrum än i ytterkanten. Flera arter (ex. Saxifraga-arterna) som även i 
tidigare studier befaras bli utkonkurrerade på de osorterade cirklarna vid lägre kryogen 
aktivitet (Haugland och Beatty 2005) återfanns också bara mot cirkelns centrum (inre zonen 
och övergångszonen). Det är inte så troligt att de störningsgynnade arktiska/alpina växterna 
kommer att försvinna på en global skala inom en rimlig framtid eftersom att nya lokaler 
antagligen kommer bildas av olika typer av störningsprocesser. Osorterade cirklar ger dock 
en viktig tillflyktsort för konkurrenssvaga kärlväxter och därigenom är det troligt att en lokal 
förlust av artrikedom är något som riskerar att ske på fler platser i alpina miljöer om 
cirklarna växer igen till följd av minskad kryogen aktivitet (Haugland och Beatty 2005; Kade 
m. fl. 2005; Sutton m. fl. 2006; Kade och Walker 2008; Makoto och Klaminder 2012).  
 
4.3 Metodutvärdering och förslag till framtida studier 
De två metoderna som användes ger båda en typ av frekvens/täckningsgrad av arter och 
resulterade i ungefär lika många arter i lokal TSB (där båda metoderna användes) och skulle 
därför kunna anses som likvärdiga. Visuella kvadratinventeringen har dock svagheten att när 
det är små växter utspritt men ej täckande så kan täckningsgraden ändå bli hög, vilket är 
något missvisande. Punktfrekvensmetoden passar bäst för tät vegetation vilket inte är fallet 
här, då mycket är stor yta med bar jord. Båda metoderna fungerade dock bra att använda och 
har gett ett jämförbart dataset. Enligt Dethier m. fl. (1993) är dock den visuellt uppskattade 
kvadratmetoden mer tillförlitlig än punktfrekvensmetoden.  
 
En utveckling av studien skulle vara att artbestämma alla mossor och lavar. Studien av Kade 
och Walker (2008) visade att mossor påverkar den kryogena aktiviteten då ett mosstäcke 
försenar och minskar tining vilket visar att det skulle kunna vara befogat att studera 
mosstäckning mer grundligt. Framtida studier om vegetation på kryogent aktiv mark borde 
fortsätta följa upp redan inventerade osorterade cirklar för att kartlägga vad som händer när 
den kryogena aktiviteten förändras. 
 
4.4 Slutsatser 
Växtsamhällena på osorterade cirklar i Abisko har förändrats sedan 1985 med ett ökat antal 
arter men med en minskning av konkurrenssvaga arter och en ökning av konkurrenskraftiga 
arter. Högst artantal påträffades på kryogent medelaktiv mark och vid övergången 
(övergångszonen) från bar jord till fullt växttäcke. Det indikerar att kärlväxtrikedomen är 
gynnad av kryogen aktivitet, men att mångfalden inte uppnår sitt maximum förrän 
störningen har avtagit något. Om den kryogena aktiviteten försvinner från de alpina 
områdena så kommer antagligen de konkurrenskraftiga arterna konkurrera ut den större 
mångfalden av arter som annars kan samexistera på en lokal med medelhög störning från 
kryogen aktivitet, vilket även stöds av studier från Kade och Walker (2008) och Makoto och 
Klaminder (2012). De osorterade cirklarna utgör en viktig ståndort för konkurrenssvaga arter 
och bidrar därigenom till en ökad biologisk mångfald. Resultaten från den här studien stödjer 
Bechers m. fl. (2013) observationer att de osorterade cirklarna håller på att växa igen till följd 
av minskad kryogen aktivitet och en viktig tillflyktsort för alpina växter kan därigenom 
försvinna. Det riskerar att lokalt minska artrikedomen av kärlväxter i alpina miljöer i 
framtiden på grund av en högre årsmedeltemperatur.  
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Bilaga 1. Koordinater för de osorterade cirklarna vid 

Torneträsk i Abisko 
 
Tabell 1. Koordinater för alla inventerade osorterade cirklar. 
 

  Koordinater    Altitud 

Cirkel N E  m.ö.h. 

TSA1 7587702 656571 352 

TSA2 7587695 656556 353 

TSA3 7587712 656574 351 

TSA4 7587742 656576 348 

TSA5 7587744 656562 349 

TSB6 7587783 656635 345 

TSB7 7587777 656643 346 

TSB8 7587766 656641 346 

TSB9 7587764 656634 346 

TSB10 7587752 656645 347 

AS1 7588492 657808 344 

AS2 7588497 657823 344 

AS3 7588506 657831 344 

AS4 7588488 657811 344 

AS5 7588492 657823 344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Artlista med kärlväxtsamhällen från 1985 

(Jonasson 1986) och från 2012 
 
Tabell 1. Artlista med täckningsgrad av kärlväxter angivet som träff-frekvens per transekt, från 2012 (denna 

studie) och från 1985 (Jonasson´s inventering (1986)), från lokal TSB i Abisko (motsvarande lokal AC enligt 

Jonasson, 1986). Täckningsgraden är baserad på medelvärden av 250 points per 5 cirklar för 2012 och per 2 

cirklar för 1985, här angivet per transekt (10 transekter per cirkel). 

 

Arter     Täckningsgrad 95%Konfidensintervall 

Svenska namn Latinska namn Förkortning 1985 2012   2012   

Rosling Andromeda polifolia Andr_pol 0 0.02 
 

0.0555 

 Ripbär Arctostaphylos alpinus Arcto_alp 0.2 0.16 
 

0.2858 

 Fjällvedel Astragalus alpinus Astra_alp 0 0.22 
 

0.3331 

 Svarthö Bartsia alpina Barts_alp 0 0.12 
 

0.1618 

 Dvärgbjörk Betula nana Betu_nan 0 0.3 
 

0.34 

 Ormrot Bistorta vivipara Bist_viv 0.6 0.04 
 

0.111 

 Starr  Carex sp. Carex 4.2 4.26 
 

1.5473 

 Fjällsippa Dryas octopetala Drya_oct 2.4 1.94 
 

1.4308 

 Kråkbär Empetrum nigrum Empe_nig 0 0.2 
 

0.2633 

 Åkerfräken Equisetum arvense Equi_arv 1.2 1.18 
 

1.1188 

 Trådfräken Equisetum scirpoides Equi_sci 1 0.1 
 

0.152 

 Fårsvingel Festuca ovina Fest_ovi 0 0.1 
 

0.1755 

 Polartåg Juncus biglumis Junc_big 0.4 0.2 
 

0.152 

 Lapptåg Juncus triglumis Junc_tri 0 0.12 
 

0.3331 

 Raknörel Minuartia stricta Minu_str 0.4 0 
 

0 

 Lappspira Pedicularis lapponica Pedi_lap 0 0.02 
 

0.0555 

 Tätört Pinguicula sp. Ping_sp. 0.2 0.32 
 

0.2831 

 Lapsk alpros Rhododendron lapponicum Rhod_lap 0 0.18 
 

0.2691 

 Svartvide Salix myrsinifolia Sali_myr 0 0.04 
 

0.111 

 Nätvide Salix reticulata Sali_ret 1.2 0.52 
 

0.4247 

 Gullbräcka Saxifraga aizoides Saxi_aiz 2.8 0.58 
 

0.204 

 Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia Saxi_opp 0.8 0.04 
 

0.068 

 Björnbrodd Tofieldia pusilla Tofi_pus 0.4 0.78 
 

0.1618 

 Odon Vaccinium uliginosum Vacc_uli 0 0.02   0.0555   
 

 
 
 

       

 

       
        
        

        
         

       



 

 

Bilaga 3. Artlista för lokalerna TSA, TSB och AS 
 
Tabell 1. Artlista över arter funna på lokal TSA, TSB och AS, genom metod 2. 
 

Svenska namn Latinska namn     

Rosling 
 

Andromeda polifolia 
  

Ripbär 
 

Arctostaphylos alpinus 
 

Fjällvedel 
 

Astragalus alpinus 
  

Svarthö 
 

Bartsia alpina 
  

Dvärgbjörk Betula nana 
  

Fjällbjörk 
 

Betula pubescens ssp. Czerepanovii 

Ormrot 
 

Bistorta vivipara 
  

Lapprör 
 

Calamagrostis lapponica 
 

Starr 1 
 

Carex sp. 1 
  

Starr 2 
 

Carex sp. 2 
  

Slidstarr 
 

Carex vaginata 
  

Kantljung 
 

Cassiope tetragona 
  

Fjällsippa 
 

Dryas octopetala 
  

Kråkbär 
 

Empetrum nigrum 
  

Åkerfräken Equisetum arvense 
  

Trådfräken Equisetum scirpoides 
  

Fjällögontröst Euphrasia frigida 
  

Fårsvingel  Festuca ovina 
  

Polartåg 
 

Juncus biglumis 
  

Lapptåg 
 

Juncus triglumis 
  

Krypljung Loiseleuria procumbens 
 

Lappspira 
 

Pedicularis lapponica 
  

Tätört 
 

Pinguicula sp. 
  

Lapsk alpros Rhododendron lapponicum 
 

Svartvide 
 

Salix myrsinifolia 
  

Nätvide 
 

Salix reticulata 
  

Gullbräcka Saxifraga aizoides 
  

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
 

Fjällglim 
 

Silene aqaulis 
  

Björnbrodd Tofieldia pusilla 
  

Odon 
 

Vaccinium uliginosum 
 

Lingon 
 

Vaccinium vitis-idaea 
  

Okänd   Okänd       

 
 

         
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Artutbredning 

 
Figur 1. Medelvärde av täckningsgrad (0-25) för respektive art, per lokal och ruta. Error bars visar SE. Se tabell 2 för signifikansnivå för respektive art. 



 

 

 

Figur 2. Medelvärde av täckningsgrad (0-25) för respektive art, per lokal och ruta. Error bars visar SE. 
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