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Förord 
 
 
Jag vill tacka Enetjärn Natur och Boliden Mineral AB för att jag har fått ta del av deras försök 
och fått följa med till Stekenjokk. Ett särskilt tack riktas till Åsa Granberg som var min 
kontaktperson på Enetjärn Natur och Ulla Carlsson-Granér, min handledare på universitetet. 
 
 

Abstract  
 
 
The aim of this study was to evaluate restoration methods used in a revegetation project for 
the heavily disturbed area around the abandoned underground mine Stekenjokk, located in 
an alpine area in Västerbotten County, Sweden. The studies were initiated in 2013 by 
Enetjärn Natur AB on behalf of Boliden Mineral AB and several methods were adopted in the 
purpose of investigating the feasibility of different restoration methods. Seeding, plantation 
of adult plants and transplantation of vegetation turfs were performed in combination with 
addition of organic matter. In addition, ‘safe sites’ were created either by addition of cobbles 
to the surface, creation of holes in the ground or by putting out coconut mats. All plant 
material, e.g. seeds, plantation of adult plants and transplantation of vegetation turfs, 
resulted in new establishment of plants in the area. Spontaneous establishment of plants was 
also observed in several of the examined plots. Several of the methods used are probably 
suitable for restoration of the old industrial area in Stekenjokk. However, the success varied 
among different methods and there was a tendency for higher survival of plants in 
experimental plots to which soil had been added. A combination of addition of plant material 
(seeds or adult plants), addition of organic matter and creation of ‘safe sites’ seemed most 
effective in accelerating revegetation in the heavily degraded area in Stekenjokk. However, 
sample sizes were small and more studies should be conducted to confirm the generality of 
this conclusion. 
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1 Inledning 
 
 
Människans strävan efter ekonomisk och social utveckling påverkar jordens ekosystem på 
många olika sätt; i form av bland annat klimatförändringar och biodiversitetsförlust 
(Rockström m fl 2009). Människors ingrepp i naturen leder till störningar både i marken och 
på vegetationen vilket kan resultera i förlust av flora och fauna, samt en rubbning i 
ekosystemfunktionerna. När det organiska lagret tas bort, till exempel vid en gruvbrytning då 
mineral hämtas upp från under jord (Bradshaw 1997), kan bland annat fosfor- och 
kvävehalten och den naturliga fröbanken i marken minska drastiskt (Forbes och Jefferies 
1999). Vissa ingrepp kan vara oåterkalleliga och överexploateringen av olika ekosystem kan i 
slutändan leda till att människans utveckling begränsas (Rockström m fl 2009). Att bruka 
jordens resurser är dock oundvikligt men bör göras på ett långsiktigt hållbart sätt så att 
framtida generationer också har möjlighet att använda naturens resurser. En del i att bruka 
jorden mer hållbart kan vara att restaurera degraderade områden efter avslutad 
markanvändning så att naturen återskapas till ett mer ursprungligt tillstånd och därigenom 
minskas de permanenta skadorna i naturen. På grund av den stora antropogena påverkan på 
ekosystemen i världen blir ekologisk restaurering allt mer viktig (Hagen m fl 2013b, Prach m 
fl 2001).  
 
Vilken typ av restaureringsmetod som är mest lämplig bör baseras på typen av ekosystem och 
habitat som restaureringen utförs i (Hagen m fl 2013b), samt hur kraftigt ett område är 
påverkat och vilken typ av verksamhet som bedrivits. Gruvor är en verksamhet som kan 
lämna stor påverkan på naturen. Mineralerna som hämtas vid gruvbrytning finns under jord 
vilket resulterar i att jordlager och vegetation som täcker dessa ofta måste avlägsnas helt och 
därmed förstörs ekosystemet (Bradshaw 1997). Vissa störda områden kan med tiden, om 
störningen upphör, återgå till mer naturlig status så länge växter och djur har möjlighet till 
spridning och nyetablering i området (Begon m fl 2006). I alpina miljöer med korta och kalla 
växtperioder kan den naturliga vegetationssuccessionen efter en kraftig störning ta lång tid 
då nya växter kan ha svårigheter att etablera sig i den störda miljön (Carlsson m fl 1999). 
 
Stekenjokksgruvan, vilken Boliden Mineral AB bröt bland annat koppar i under 1970- och 
1980-talen, är belägen i en alpin miljö. Platsen där den numera nedlagda gruvan finns är än 
idag oerhört karg och den befintliga vegetationen på industriområdet är minimal (Enetjärn 
Natur 2014). Enetjärn Natur AB blev därför anlitade av Boliden Mineral AB för att ta fram en 
ekologisk efterbehandlingsplan för industriområdet och sedan 2013 har Enetjärn Natur 
bland annat utfört ett antal pilotförsök för att utvärdera vilka metoder som kan vara lämpliga 
för att påskynda vegetationssuccessionen i Stekenjokk. I detta arbete kommer 
restaureringsmetoder för grovt påverkade områden i alpin miljö lyftas fram och diskuteras. 
Dessutom kommer utvalda delar av pilotförsöken utförda av Enetjärn Natur i Stekenjokk 
analyseras och diskuteras.  
 

1.2 Restaureringsmetoder  

 
Eftersom många växter är spridningsbegränsade (Münzbergová och Herben 2005) måste 
ofta växter tillföras artificiellt då ett stört område ska återvegeteras och restaureras. Detta 
kan ske antingen genom att plantera växter, så ut frön eller transplantera vegetationstorvor. 
Det är dock inte alltid helt lätt att få växter att etablera sig i områdens som finns i kärva 
miljöer som alpina områden. Ett sätt som kan öka chansen till etablering för planterade 
växter och frön är att skapa s.k. ’säkra platser’ där förhållandena för växter är gynnsammare 
än omgivningen. I och med skapandet av ’säkra platser’ med mer gynnsamt mikrohabitat kan 
exempelvis frön ha en större chans att spridas, gro och överleva i områden som är i ett tidigt 
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successionsstadie. Då spridning och groning av frön ofta är den känsligaste fasen i många 
växters livscykel kan det vara viktigt att sådana ’säkra platser’ finns (Jumpponen m fl 1999). 
Om det är den omgivande miljön som begränsar groningsframgång anses en växt vara 
'mikrosite’-begränsad (Munzbergova och Herben 2005), d.v.s. växter begränsas av tillgången 
på lämpliga plaster för groning och etablering av frön. I störda miljöer kan växters etablering 
förbättras genom att skapa s.k. ’säkra platser’. ’Säkra platser’ kan vara konkava ytor i marken 
som resulterar i att vind- och vattenhastigheten minskas vilket kan generera högre 
fröackumulation. De konkava ytorna kan också hålla högre fuktighet än omgivande mark 
vilket gynnar frögroning. En annan typ av ’säker plats’ kan vara omgivningen nära stenar då 
denna miljö kan hålla högre markfuktighet än öppna markytor, vilket kan vara mer gynnsamt 
för frön tidigt i livscykeln (Jumpponen m fl 1999). I studien av Jumpponen m fl (1999) 
undersöktes ’säkra platser’ för fem arter: berggran (Abies lasiocarpa), tågväxterna’ (Juncus 
drummondii) och (J. mertensianus), och rosettbräckorna (Saxifraga ferruginea) och (S. 
tolmiei), vilka är tidiga kolonisatörer. Studien utfördes i delstaten Washington, USA, på det 
nyligen framtinade området i utkanten av Lymanglaciären. I studien återfanns fler 
växtindivider nära stora stenar än på öppnare markytor, och detta var särskilt tydligt när 
omgivningen hade väldigt ogynnsamma förhållanden. Om viss vegetation redan finns i ett 
område som ska restaureras kan det också vara nödvändigt att barlägga mineraljorden i 
mindre ytor för att skapa lämpliga groningsplatser för arter som saknas i området 
(Münzbergová och Herben 2005). 
 
Ytterligare en metod för att påskynda återvegeteringsprocessen i ett stört område kan vara att 
placera ut vegetationstorvor. Dessa torvor bör samlas in från en liknande miljö som det 
område som ska restaureras och bör bestå av lokala arter. Det spekuleras att torvor på längre 
sikt kan bidra till en ökad täckningsgrad av växter samt att dessa kan fungera som en viktig 
frökälla i störda områden (Hagen och Evju 2013). Då jordmån och klimatförhållanden kan 
påverka torvornas överlevnadschanser kan det vara fördelaktigt att välja torvor från 
närområdet. För att inte orörd vegetation ska ta skada bör torvor samlas in från någon typ av 
verksamhet där marktäcket redan banats av, exempelvis vid någon typ av täktverksamhet. 
Val av torvtorlek bör bland annat baseras på den tillgängliga vegetationen och de olika 
arternas förutsättningar att överleva en förflyttning. I alpina områden med risdominerad 
vegetation bör minst 20-30 cm i diameter stora torvor bestående av olika risarter användas, 
medan gräsdominerade torvor bör vara minst ca 5 cm i diameter (Aradottir 2012). Att fördela 
ut torvmassor kan vara att föredra för snabbare återvegetering av mossdominerade områden, 
då det inte finns möjlighet att samla in och placera ut hela vegetationstorvor (Aradottir 
2012). I en studie av Hagen och Evju (2013) placerades torvor ut på en påverkad yta i en 
alpin miljö i Norge. Utplantering av torvorna ökade artrikedomen i området vilket kan 
indikera att torvorna är en potentiell frökälla i det påverkade området.  
 
Vid uppstarten av en verksamhet som förstör det naturliga vegetationslagret kan eventuellt 
det översta vegetationslagret som banas av tas tillvara. Det tillvaratagna vegetationslagret 
kan vara möjligt att använda vid en senare restaurering av samma verksamhet eller vid en 
restaurering av något annat påverkat område som har liknande miljöförhållanden (Aradottir 
2012). Om vegetationstorvorna måste inhämtas från etablerad vegetation i närområdet, bör 
dessa användas för mindre restaureringsprojekt för att minimera skadlig påverkan på 
befintlig vegetation (Hagen och Evju 2013). Att använda sig av vegetationstorvor är alltså inte 
alltid lämpligt eftersom det kan påverka närområdet negativt, med undantag för om torvorna 
hämtas från ett redan uppgrävt område (Hagen och Evju 2013).  
 
Istället för hela torvor kan s.k. ’nurse plants’ eller ’skyddande växter’ användas, d.v.s. växter 
som erbjuder skydd för anda växter som växer nära. Etablering av ’skyddande växter’ föreslås 
därför som en restaureringsmetod, särskilt i områden med mer extrema klimatförhållanden, 
eftersom ’skyddande växter’ har vistats ha störst positiv effekt på andra arter i dessa miljöer 
(Padilla och Pugnaire 2006, Soliveres och Maestre 2014, Callaway m fl 2002). Genom att 
växa nära en ’skyddande växt’ kan målarten få ökad överlevnadschans och bättre tillväxt. Det 
som avgör den slutgiltiga effekten av en ’skyddande växt’ är bland annat omgivningens 
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fysiologiska egenskaper samt olika arters konkurrensförmåga och förmågan att utvecklas i 
närhet till andra arter (Padilla och Pugnaire 2006). Där klimatförhållandena är gynnsamma 
verkar inte ’skyddande växter’ ha övervägande positiva effekter, utan vissa ’skyddande växter’ 
kan konkurrera mer än att gynna andra arter (Hagen m fl 2013a, Padilla och Pugnaire 2006, 
Callaway m fl 2002). I studien av Hagen m fl (2013a) visade sig t.ex. dvärgbjörk (Betula 
nana) klara sig bäst utan de ’skyddande växtarterna’ rödsvingel (Festuca rubra) och 
fårsvingel (F. ovina), som användes i studien som utfördes i alpin miljö. 
 
Facilitering, att en art ändrar den abiotiska miljön så att den blir mer gynnsam att leva i, är 
förmodligen ett fenomen som i viss mån gynnar succession (Begon m fl 2006). Det är inte 
bara etablerande växter som kan gynnas av ’skyddande växter’, utan även frön kan ha fördel 
av att gro nära andra vuxna plantor på grund av att ett bättre mikroklimat kan finnas nära 
den vuxna plantan. Organiskt material ackumuleras intill den vuxna plantan vilket kan 
resultera i mer näring och vatten till frön som gror nära (Padilla och Pugnaire 2006). 
Temperaturen kan även vara högre nära ’skyddande växter’ (Antonsson m fl 2009) och 
’skyddande växter’ kan dessutom fungera som skydd mot betande herbivorer för de mindre 
intillväxande plantorna. Det är även viktigt att välja rätt art som ’skyddande växt’. Förslagsvis 
bör lokala arter som har förmågan att förbättra miljöförhållandena för frön väljas. Vissa arter 
har en negativ inverkan på närliggande vegetation, exempelvis kråkbär som kan utsöndra 
allelopatiska ämnen. Dessa bör undvikas som ’skyddande växt’. Det går en fin gräns mellan 
huruvida olika plantor gynnar och konkurrerar med varandra. På grund av detta bör flera 
avvägningar göras vid val av ’skyddande växter’, exempelvis hur långt ifrån plantor ska växa 
från den skyddande plantan, samt hur stor och gammal den skyddande plantan bör vara. 
Överlag kan ’skyddande plantor’ potentiellt gynna vegetationen i restaureringsprojekt, 
särskilt i karga miljöer. För att kunna fastställa detta krävs det dock mer forskning i ämnet. 
Olika arters förmåga att fungera som ’skyddande växt’ bör också testas mer i detalj (Padilla 
och Pugnaire 2006). I en studie av Antonsson m fl (2009) testas arten fjällglims (Silene 
acaulis) förmåga att fungera som ’skyddande växt’ i ett alpint klimat i norra Sverige. Fjällglim 
växer i kuddliknande sjok vilket har visat sig vara ett effektivt sätt att växa på i arktiska och 
alpina regioner. Det visade sig att fjällglim är en effektiv ’skyddande växt’ i en öppen alpin 
miljö. I studien diskuteras det även att fjällglim kan konkurrera mer med omgivande 
vegetation på lägre altituder, men som tidigare nämnts, gynna andra arter på högre altituder. 
Detta indikerar att positiva interaktioner mellan plantor kan öka med ökad altitud och 
kargare förhållanden (Callaway m fl 2002). 
 
I alpina områden med låg tillgång på näringsämnen kan gödsling vara en åtgärd som 
används vid restaurering för att föra in mer näring i systemet och därigenom påskynda 
återvegeteringen (Hagen och Evju 2013). Hagen och Evju (2013) hittade däremot bara en 
svag tendens till skillnad mellan gödslade ytor och kontrollytor i ett restaureringsförsök i ett 
gammalt militärt träningsområde, beläget i alpin miljö i Norge. I samma studie testades även 
huruvida gödsling tillsammans med sådd av frön kunde generera ett stabilt vegetationslager. 
Resultatet var en hög täckningsgrad av vegetation med behandlingen gödsel och frön jämfört 
med obehandlade kontrollytor. Däremot resulterade behandlingen i låg artrikedom jämfört 
med kontrollytorna (Hagen och Evju 2013). Gödsling antas även kunna påskynda 
acklimatisering och utbredning av utplanterade vegetationstorvor dock krävs mer forskning 
för att bekräfta detta (Aradottir 2012). 
 
Sådd av kommersiella gräsarter för efterbehandling och återvegetering av ett stört område 
kan resultera i en väldigt frodig plats under en kort tid efter åtgärden, vilket också skedde i 
ett första skede i de gamla restaureringsförsöken i Stekenjokk (Enetjärn Natur 2014). Hög 
täckningsgrad kan också ofta observeras en lång tid efter sådd. Dock gynnas inte de lokala 
arterna av denna metod, eftersom sådd av kommersiella gräsfröer kan förhindra den 
naturliga vegetationssuccessionen (Hagen m fl 2013a). I fallet Stekenjokk var såning med 
kommersiella fröer ingen lyckad metod då vegetationen försvann med tiden (Enetjärn Natur 
2014). Invasiva arter med hög tillväxthastighet kan också konkurrera ut mer långsamväxande 
lokala arterna. Gödsling i kombination med sådd av kommersiella gräsfröer gynnar de redan 
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konkurrenskraftiga gräsen ytterligare, vilket leder till ännu högre konkurrens för de lokala 
arterna. Detta leder i sin tur till att den naturliga vegetationens återhämtning bromsas desto 
mer (Hagen m fl 2013a). Att däremot så frön av lokala arter kan gynna återvegeteringen 
(Hagen m fl 2013a). 
 
Förutom sådd av frön kan groddknoppar samlas in från vivipara arter och sättas ut för att 
påskynda återvegeteringsprocessen i alpina miljöer. Groddknoppar kan vara en anpassning 
till stress och störningar eftersom det ökar växtens förmåga att föröka sig även när 
växtperioden är kort och ogynnsam (Carlsson m fl 1999). Ett försök med ormrot (Bistorta 
vivipara), i ett arktiskt område på Svalbard, resulterade exempelvis i snabb och hög 
grobarhet för arten, dock var även mortaliteten hög efter några dagar. Höga temperaturer 
och uttorkning kan vara orsaken till den höga mortaliteten (Hagen 2002). Vissa fröväxter 
klarar inte alltid av att föröka sig vid ogynnsamma år, därför kan vivipara arter vara en fördel 
att använda i alpina klimat, då dessa kan producera groddknoppar även vid ganska korta och 
kalla somrar (Forbes och Jefferies 1999).  
 
Sticklingar kan även vara ett alternativ att använda sig av vid återvegeteringsförsök och 
många videarter är relativt lätta att föröka genom att ta sticklingar. I ett försök med 
dvärgvide (Salix herbacea) och polarvide (S. polaris) i arktisk och alpin miljö hade de båda 
arterna en hög förmåga att rota sig. Hur bra sticklingar kan rota sig beror förmodligen på 
årstiden de tas från moderväxten samt vilket kön moderplantan har. Lingon är ytterligare en 
art som kan användas vid förökning genom sticklingar (Hagen 2002). 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
De ovan beskrivna metoderna har i viss utsträckning använts i de pilotförsök som initierades 
2013 av Enetjärn Natur i Stekenjokk. I pilotförsöken studerades dels etableringsframgång för 
olika växtkällor; utsättning av plantor/sticklingar, sådd av frön (kommersiella frön eller frön 
från växter i området) och spontan nyetablering av växter. Dessutom testades några av de 
åtgärder som antas kunna förbättra växtetablering i kärva alpina miljöer; skapande av ’säkra 
platser’ som förbättrar överlevnad av frön och plantor och tillförsel av organiskt material i 
form av trädgårdsjord, pelleterad kogödsel eller torv. Syftet med detta examensarbete är att 
undersöka vilka restaureringsmetoder som lämpar sig för efterbehandlingen av det kraftigt 
påverkade industriområdet i Stekenjokk, samt att utvärdera de pilotförsök som påbörjades 
2013 och 2014 i Stekenjokk. Mer specifikt behandlas frågorna:  
 

 Är det nödvändigt att så frön och/eller plantera plantor för att påskynda 
vegetationssuccessionen i hela det störda området?  

 Kan ’säkra platser’ i form av stenar och/eller gropar skapas för att förbättra 
förhållandena för vegetationen. 

 Ökar tillförsel av organiskt material växters chans till etablering i området?  

2 Material och Metod 
 
 

2.1 Studerat område 

 
Stekenjokksgruvan är belägen ovan trädgränsen på en högplatå 820 meter över havet i 
Vilhelminas kommun, Västerbottens län (65°05'24.5"N, 14°27'27.0"E). Stekenjokksgruvan 
var en underjordsgruva som Boliden Mineral AB förvaltade och bröt koppar, zink och silver i 
mellan åren 1976-1988. Ett försök till efterbehandling av den störda marken utfördes åren 
1990-1992. Industriområdet täcktes med morän och gräsfröer såddes samt tillfördes 
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förmodligen näringstillförsel. År 1997 kunde det dock konstateras att den naturliga 
successionen ännu inte inletts (Enetjärn natur 2014). 
 
I närområdet till den gamla Stekenjokkgruvan finns fjälltoppar som sträcker sig ca 1200 
m.ö.h. och jordarterna är främst morän och torv. Vegetationen är alpin och har generellt 
fattiga näringsförhållanden. Vädret kan även vara väldigt hårt med höga vindhastigheter, 
låga temperaturer och mycket snö (Enetjärn Natur 2014) Arter som finns i området är bl.a. 
dvärgbjörk (Betula nana), kråkbär (Empetrum nigrum), olika buskviden (Salix spp.), lingon 
(Vaccinium vitis-idaea), ripbär (Arctostaphylos alpina), blåbär (Vaccinium myrtillus) och 
lappljung (Phyllodoce caerulea), men även olika örter så som skogsstjärna (Trientalis 
europaea), gullris (Solidago virgaurea), och kattfot (Antennaria dioica). Området är viktig 
renbetesmark och nyttjas av Vilhelminas södra sameby och Voernese sameby. och på grund 
av Stekenjokksgruvan har renbetesmark gått förlorad. Området är även populärt för turister 
och det gamla industriområdet har använts frekvent som parkering under barmarksperioden. 
På grund av att miljön är lättillgänglig med bil har området en hög turistström och därmed är 
störningarna i området många(Enetjärn Natur 2014). 
 
Ytan som ska efterbehandlas är ca 28 hektar och inom området finns plana partier, sänkor 
och slutningar av olika grad. Markytan i området är i princip helt slät och hårt packad (figur 
1a). Moränlagret som lades ut under efterbehandlingen 1990-1992 består av en blandning av 
sten och grus men även en del finare material. I dagsläget har mycket av finmaterialet blåst 
bort på grund av att området är påverkat av starka vindar. Större delen av området saknar 
vegetation (figur 1b), dock täcks en del av ytan av ett kompakt mosstäcke. På vissa ställen i 
området kan ”sprickor” i mosstäcket observeras och där noteras mer ny vegetation än i 
omgivningen som täcks av mossan. En del levande gräsarter kan observeras i det påverkade 
området men i större delen av området hittas döda grästuvor, vilka troligen är rester av 
tidigare återvegeteringsförsök. Viss spontan nyetablering av andra växter kan noteras i 
området (bl.a. dvärgbjörk (Betula nana) och kråkbär (Empetrum nigrum)) och de 
nyetablerade arterna tycks ha grott i svackor och/eller nära stenar.  
 

 
Figur 1. a) En del av markytan i industriområdet. b) En översikt över en del av industriområdet. Foto : Åsa 
Granberg. 

2.2 Försök anlagda 2013 
 
Enetjärn Natur AB har på uppdrag av Boliden Mineral AB tagit fram en efterbehandlingsplan 
för den nedlagda gruvan i Stekenjokk. I efterbehandlingsplanen föreslås metoder för att 
återetablera vegetationen med målet att området ska kunna användas som renbetesmark 
igen. Som en del i den ekologiska efterbehandlingsplanen utförde Enetärn Natur AB under 
2013 en grundlig inventering av befintlig vegetation på den karga marken i Stekenjokk. 
Enetjärn Natur initierade då också pilotförsök där olika metoder för återvegetering testades i 
totalt 35 provytor som var 1*1 m stora. Etableringsframgången för olika växtkällor 
studerades, t.ex. utsättning av plantor, sådd av frön och spontan nyetablering av växter i 
ytorna som inte planterats med frön. Dessutom testades några av de åtgärder som antas 
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kunna förbättra växtetablering i kärva miljöer. I vissa ytor skapades s.k. ’säkra platser för 
frögroning’ genom att lägga dit stenar/kokosmatta, gräva en liten grop eller blotta 
mineraljorden i ytan. I ett urval av ytorna lades också organiskt material ut i form av 
trädgårdsjord eller pelleterad kogödsel. Trädgårdsjord bestod av gödslad torv och spreds ut i 
ett tunt lager i ytorna. Några kontrollytor anlades också där varken säkra platser skapats 
(intakt markyta) och/eller inget organiskt material tillförts. Provrutorna anlades spritt över 
området på så sätt att de skulle representera de olika förutsättningarna som återfinns i det 
störda området i Stekenjokk, d.v.s. på plan och sluttande mark, samt med och helt utan 
vegetation. En översikt av de olika försöken som anlades 2013 finns i tabell 1. Metoderna 
presenteras mer i detalj i kommande avsnitt av rapporten. 
 
I detta examensarbete användes data från försöken som initierades både 2013 och 2014. 
Avläsningar av försöksytorna utfördes i slutet av augusti 2014 och i mitten av september 
2015, men jag deltog endast i 2015 års avläsningar. I detta arbete redovisas resultaten från 
både 2014 och 2015 års avläsningar.  
 
Tabell 1. En översikt av de pilotförsök som anlades 2013 i Stekenjokk. Olika källor för etablering av växter 
studerades. Totalt studerades 35 provytor och den spontana nyetableringen studerades i alla ytor utom de med 
sådda fröer (därav överstiger den totala mängden ytor 35 i denna tabell). Sifforna anger vilka kombinationer av 
behandlingar som anlades och provstorleken och/eller antal provytor för varje kombination. Varje provyta var 1*1 
m stor. För mer detaljer av de olika behandlingarna se material och metod. *Mineraljorden blottades antingen 
genom att marken skårades med en spade, eller i samband med plantering av plantor. 
 

Källor för 
växtmaterial 

Behandling  
Stenar 

 
Grop 

 
Kokosmatta 

 
Mineraljord* 

 
Intakt markyta 

Utsättning 
av plantor 

Trädgårdsjord 10 (2 ytor) 10 (2 ytor) 10 (2 ytor) - 10 (2 ytor) 

 Kogödsel 10 (2 ytor) 10 (2 ytor) -  10 (2 ytor) 
 Inget 

organiskt 
material 

    10 (2 ytor) 

       
Frösådd Trädgårdsjord 2 ytor 2 ytor 2 ytor  2 ytor 
       
       
Spontan 
etablering 

Trädgårdsjord 2 ytor 2 ytor 2 ytor 4 ytor - 

 Kogödsel 2 ytor 2 ytor - 7 ytor 1 yta 
 Inget 

organiskt 
material 

- - - 3 ytor 3 ytor 

 

2.2.1 Utsättning av plantor 
 
Faktorer som försvårar den naturliga successionen i industriområdet är avsaknaden av säkra 
platser, frökällor och organiskt materia. Plantering av adulta plantor bedöms kunna 
påskynda den naturliga etableringen genom att plantorna fungerar som frökällor, ’säkra 
platser’ skapas samt att de tillför organiskt material i och med lövnedfall bland annat. För att 
undersöka om utsättning av plantor kan vara ett sätt för att påskynda återvegeteringen i det 
nedlagda gruvområdet i Stekenjokk så samlades videplantor (Salix spp.) och 
dvärgbjörksplantor (Betula nana) in i Stekenjokks närområde (framförallt längs 
vägkanterna). Insamlingen och planteringen utfördes sensommaren 2014 och plantorna 
planterades i totalt 16 stycken 1 m2 stora ytor. Plantorna varierade i storlek, men generellt var 
det ca 1-3 dm stora. Plantorna sattes i ytor med olika behandling för att se om ’skapandet av 
säkra platser’ i form av stenar, gropar eller utplacerad kokosmatta, samt tillskott av jord och 
gödsel kan påverka överlevnaden av plantor med två upprepningar för varje behandling som 
testades (se Tabell 1). I varje ruta planterades fem plantor, antingen tre videplantor och två 
björkplantor, eller tre björkplantor och två videplantor. Försöket följdes upp år 2014 och 
2015, varav överlevande plantor noterades vid båda tillfällena.  
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Eftersom det vara få upprepningar i detta försök och alla kombinationer av behandlingar inte 
gjorts så var det inte möjligt att göra en komplett analys av överlevnaden av utsatta plantor 
på hela datat. Istället gjordes två separata analyser. I ett chi-två-test (i Microsoft Excel 2013) 
testades först om andelen överlevande plantor skiljde mellan plantor som såtts i ytor med 
stenar, gropar och ytor med intakt mark. Analysen gjordes i två omgångar, en för att 
analysera plantöverlevnaden första året(2013-2014) och en analys för att analysera 
plantöverlevnaden andra året efter plantering(2014.2015). I ett separat chi-två-test testades 
sedan om överlevnaden av plantor skiljde sig beroende på om de planterats i ytor där jord 
lagts ut eller i ytor med pelleterad kogödsel. Även här analyserades resultatet i två omgångar, 
en för första året efter plantering (2013-2014) och en för plantöverlevnaden andra året efter 
planteringen (2014-2015). Notera att ytor med kokosmatta inte fanns replikerade över alla 
behandlingar (Tabell 1) och dessa uteslöts därför från analyserna.  
 

2.2.2 Sådd av frön 
 
I totalt åtta 1m2 stora ytor där ett tunt lager trädgårdsjord spritts ut testades om frösådd 
fungerar att använda som återvegeteringsmetod. Frösådden bestod av en blandning av 
kommersiella gräsfröer och lokala fröer av bland annat dvärgbjörk, klynnetåg, gräs och örter. 
Fröerna såddes i kombination med de olika behandlingarna stenar, grop, kokosmatta samt 
ingen behandling. Varje behandling upprepades två gånger (tabell 1). År 2014 och 2015 
bedömdes täckningsgraden av vegetationen i de sådda ytorna samt hur stor andel som hade 
sitt ursprung i de lokala fröerna. På grund av få upprepningar av detta försök var en statistisk 
analys inte möjlig att utföra, de enskilda värdena presenteras därför i en tabell (tabell 4). 
 

2.2.3 Spontan nyetablering 
 
Under uppföljningen år 2014 och 2015 noterades dessutom den spontana nyetableringen av 
växter i de olika provytorna med olika behandlingar. Nyetableringen studerades i totalt 28 
provytor förutom i de ytor där frön såtts, men i ett antal nya ytor där mineraljorden blivit 
blottad med hjälp av en spade (tabell 1). Alla växter noterades men eftersom undersökningen 
utfördes relativt översiktligt kan mycket små växter ha förbisetts. Den spontana 
nyetableringen studerades i alltför få provytor för att på ett robust sätt kunna analyseras hur 
de olika behandlingarna sten, grop, kokosmatta och intakt markyta påverkar spontan 
växtetablering. I resultatet redovisas antal provytor där spontan nyetablering noterats för de 
olika behandlingarna (tabell 5). Dessutom testades om behandlingarna jord och gödsel för 
åren 2014 och 2015 påverkat om nyetablering skett i ytorna eller ej. Eventuell skillnad i 
nyetablering mellan de två olika behandlingarna testades i ett chi-två-test i Microsoft Excel 
2013.  
 

2.3 Försök anlagda 2014 

 
Under sensommaren 2014 anlades ett antal nya pilotförsök för att ytterligare testa olika 
återvegeteringsmetoder i det nerlagda industriområdet i Stekenjokk. En ca. 0,4 ha stor 
markyta rördes om av en grävmaskin, vilket skapade en mer heterogen miljö med gropar, 
små kullar, samt att det synliggjorde stenar och block av olika storlekar som kan underlätta 
för växter att etablera sig. Inom den omrörda markytan anlades ett antal provytor och olika 
växtkällor (videsticklingar från närområdet, utplacering av vegetationstorvor, samt sådd av 
fröer av dvärgbjörk insamlade ovan och nedan trädgränsen) planterades i ytor med olika 
behandlingar (utlagd trädgårdsjord, humus och gödsel). Slutligen anlades även några 
kontrollytor utan behandling. Dvärgbjörksfröer insamlade ovan trädgränsen (OT) och nedan 
trädgränsen (NT) såddes separat i kombination med jord eller humus, samt utan organiskt 
material. Några ytor med jord eller gödsel lämnades osådda för kontroll. 120 stycken 
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videsticklingar planterades i 10 rader med 12 sticklingar i varje rad och hälften av 
sticklingarna planterades med några korn gödsel. Vegetationstorvor samlades in från 
avbanisngsmassorna från moräntäkten och transplanterades inom det omgrävda området. 
En översikt av de olika försöken som anlades 2014 hittas i tabell 2. Insamling och behandling 
av de olika växtkällorna presenteras i mer detalj på nästkommande sidor. 
 
Tabell 2. En översikt av de pilotförsök som anlades 2014 i Stekenjokk. Olika källor för etablering av växter 
studerades (sådd av frön, plantering av videsticklingar och utsättning av vegetationstorvor) på den omgrävda 
markytan. Sifforna anger vilka kombinationer av behandlingar som anlades och provstorleken och/eller antal 
provytor för varje kombination. Varje provyta var 1*1 m. För mer detaljer av de olika behandlingarna se material 
och metod. 
 

  Omrörd markyta 
 

Intakt 
markyta 

Källor 
för växt-
material 

Behandling  
Dvärg-
björksfröer 
NT 

 
Dvärg-
björksfröer 
OT 

 
Ingen 
sådd  

 
 

 

Vide-
stick-
lingar 

Gödsel 
Inget organiskt 
material 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30 st 
30 st 

30 st 
30 st 

Vege-
tations-
torvor 

Inget organiskt 
material 

- - - 50 st varav 9 
märktes ut  
för 
uppföljning 

 

 Trädgårdsjord 1 yta 1 yta 2 ytor   
Frösådd Humus 1 yta 1 yta 2 ytor   
 Inget organiskt 

material 
1 yta 1 yta 3 ytor   

 

2.3.1 Sticklingar 
 
120 videsticklingar av olika arter (Salix spp.) samlades in lokalt och planterades i 12 rader 
med 10 sticklingar i varje rad (Figur 2a). Området där videsticklingarna planterades 
utgjordes både av intakt markyta och mark omrörd av grävmaskin. Videsticklingarna 
planterades med 1 meters mellanrum och för att undersöka om gödsling kan öka 
överlevnaden av sticklingarna placerades några korn gödsel i botten av hålet vid varannan 
stickling innan sticklingen placerades där. För att förhindra uttorkning klipptes halva bladen 
av på de insamlade sticklingarna (Enetjärn Natur 2014). År 2015 noterades om sticklingarna 
överlevt samt deras plantstatus enligt plantstatustabellen i bilaga 1. Plantstatus 0 innebär att 
plantan är helt död och plantstatus 6 (den högsta graden) innebär att plantan lever och har 
vuxit. Ett chi-två-test utfördes (i Microsoft Excel 2013) för att jämföra hur många plantor 
som överlevt planterade med eller utan gödsel.  
 

2.3.2 Vegetationstorvor 
 
För att undersöka om utplacering av vegetationstorvor kan påskynda återvegeteringen 
samlades torvor in från avbaningsmassorna av en närliggande moräntäkt och placerades ut 
på det omgrävda området. Torvorna hade olika artsammansättning och varierade i storlek 
(figur 2b, bilaga 2). Totalt placerades 50 torvor ut varav nio märktes med plastpinnar för 
uppföljning nästkommande år. År 2015 studerades de nio torvornas tillväxt samt de olika 
växtarternas överlevnadsgrad i varje torva. Statusen av vegetationstorvornas olika arter 
rankades enligt en plantstatustabell (bilaga 1), vilket visar de olika växternas 
överlevnadsgrad. Ett medelvärde av de olika arternas överlevnadsgrad per tuva skattades och 
därefter testades om den genomsnittliga överlevnadsgraden av arterna i vegetationstorvorna 
är korrelerat till tuvans storlek (Pearson korrelationstest) . 
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2.3.3 Sådd av dvärgbjörksfrön  
 
Inom en 2 m2 stor ruta i den 0,4 ha omgrävda området spreds 40 liter trädgårdsjord ut. 
Rutan delades sedan in i fyra stycken 1 m2 ytor och i två av dessa, diagonalt placerade, såddes 
dvärgbjörksfröer, insamlade ovan trädgränsen i den ena och insamlade nedan trädgränsen i 
den andra. De resterande två diagonalt placerade ytorna inom 2 m2 rutan lämnades osådda 
för kontroll (tabell 2). I en del av det omgrävda området spreds humus och döda växtdelar ut 
för att undersöka om förekomst av humus påverkade fröns groningsframgång. Fyra 1 m2 ytor 
placerades ut i området med humus. I en av dessa såddes dvärgbjörksfröer insamlade nedan 
trädgränsen och i en annan såddes dvärgbjörksfröer insamlade ovan trädgränsen. De 
resterande två lämnades osådda. Ytterligare fem 1 m2 ytor placerades ut i det omgrävda 
området, i dessa applicerades inget organiskt material. I två av de fem ytorna såddes 
dvärgbjörksfröer, en med fröer insamlade nedan trädgränsen och en med fröer insamlade 
ovan trädgränsen. De resterande tre ytorna utan organiskt material lämnades obehandlade 
för kontroll, dvs inga frön såddes. En överblick av de olika behandlingarna med frön och 
organiskt material återfinns i tabell 2. Antal plantor i varje 1m2 yta uppskattades genom att 
räkna ut medelvärdet av antal plantor i fem 1dm2 stora ytor slumpvis placerade i de större 
1m2 stora ytorna.  
 

 
Figur 2. a) Videstickling planterad inom det omgrävda området. b) En av de större vegetationstorvorna som 
transplanterades ut inom det omgrävda området. Foto: Åsa Granberg. 

 
 

3 Resultat 
 
 

3.1 Försök anlagda 2013 
 

3.1.1 Utsättning av plantor 
 
Av de totalt 80 plantor som planterades 2013 överlevde 52 stycken till 2014 och 2015 levde 
fortfarande 45 stycken av dessa (Tabell 3). Året efter plantering (2014) var överlevnad högre 
för vide- och dvärgbjörksplantorna som planterades i ytor med ditlagda stenar jämfört med 
ytor där en grop grävts, eller ingen åtgärd på marken utförts (χ2= 6,31, df = 2, P = 0,043, 
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överlevande plantor sten = 18 st, överlevande plantor grop = 11 st, överlevande plantor intakt 
markyta = 15 st). De plantor som planterades vid stenar visade en överlevnadsgrad på 90 % 
jämfört mot en överlevnadsgrad på 55 % för de plantor som planterats i en grop. Vid andra 
avläsningstillfället (år 2015) hade överlevnadsgraden jämnats ut mellan behandlingarna 
(tabell 3) och ingen signifikant skillnad påträffades vid Chi-två-testet (χ2= 1.87, df = 2, P = 
0,93, överlevande plantor sten = 12 st, överlevande plantor grop = 11 st, överlevande plantor 
intakt markyta = 15 st). Notera att överlevnaden var låg i ytor med kokosmatta men dessa 
ytor var inte med i analysen. 
 
Plantorna som planterades med jord utspridd i ytan visade totalt sett en högre överlevnad 
(70 % år 2014 och 67,5 % 2015) än plantor i gödslade ytor (63 % 2014 och 46,7 % 2015) 
(tabell 3). Chi-två-testet där behandlingarna grupperats in i trädgårdsjord och kogödsel (ytor 
med kokos och ingen markbehandling uteslutna) resulterade dock i ett signifikant χ2-värde 
endast för 2015 års data (χ2 = 7,18, df=1, P = 0,0074, överlevande plantor jord = 24 st, 
överlevande plantor gödsel = 14 st) även om det också fanns en liknande trend i 2014 års data 
(χ2 = 3,07 df = 1, P = 0,08, överlevande plantor jord = 25 st, överlevande plantor gödsel = 19 
st). Kombinationen stenar och jord är i detta pilotförsök det som verkar generera högst 
överlevnad hos plantorna även om detta inte gick att analysera statistiskt p.g.a. få 
upprepningar. 2014 överlevde 100 % av de alla 10 plantorna som planterats i ytor med 
ditlagd jord och stenar och 2015 hade endast en planta dött (tabell 3). Behandlingen med 
kokosmatta resulterade i lägst antal överlevande plantor, med endast 30 % överlevnad av de 
tio planterade plantorna både år 2014 och 2015. Ytorna med intakt mark och som inte 
tillförts något organiskt material och där ingen behandling genomförts hade också relativt låg 
plantöverlevnad och 4 av de 10 planterade plantorna levde vid avläsning 2015 (tabell 3).  
 
Tabell 3. Antal och andel överlevande plantor för de olika behandlingarna vid uppföljning år 2014 och 2015. 
Kursiva siffror visar de variabler som inte var fullt replikerade och som därför uteslöts från analyserna. 
 

Plantor överlevnad 

 2014 2015 

Behandling Jord Gödsel Inget 
organiskt 
material  

Total Jord Gödsel Inget 
organiskt 
material 

Total 

Stenar  100 % 
10/10 

80 % 
8/10 

 - 90 % 
18/20 

90 % 
9/10 

30 % 
3/10 

 - 60 % 
12/20 

Grop 70 % 
7/10 

40 % 
4/10 

 - 55 % 
11/20 

70 % 
7/10 

40 % 
4/10 

 - 55 % 
11/20 

Kokos-
matta  

30 % 
3/10 

 - -  30 % 
3/10 

30 % 
3/10 

 -  - 30 % 
3/10 

Intakt 
markyta 

80 % 
8/10 

70 % 
7/10 

50 % 5/10 67 % 
20/30 

80 % 
8/10 

70 % 
7/10 

40 % 4/10 63,3 % 
19/30 

Total 70 % 
28/40 

63 % 
19/30 

50 % 5/10 65 % 
52/80 

67,5 % 
27/40 

46,7 % 
14/30 

40 % 4/10 56,3 % 
45/80 

 

3.1.2 Sådd av frön  
 
I alla ytor som såtts med frön 2013 observerades växter året därpå även om täckningsgraden 
av växterna och andelen lokala arter varierade mellan provytorna och även mellan provytor 
inom samma behandling (Tabell 4). Ett år efter frösådd (2014) med behandlingen ’stenar 
som skydd’ resulterade i en total täckningsgrad på 30 % i en av provytorna och 10 % i den 
andra ytan. Andel lokala arter av den totala täckningsgraden uppskattas vara 1 % i provyta ett 
respektive 25 % i provyta två (tabell 4). Generellt sett över alla ytor var andel lokala arter låg i 
ytorna utom kanske i stenyta 2 år 2014. Året efter (2015) hade ingen större förändring av den 
totala täckningsgraden i någon behandling skett. På grund av för få upprepningar av försöket 
kunde dock inga statistiska analyser genomföras.  
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Tabell 4. Totala täckningsgraden (%) och andel lokala arter (%) för behandlingarna: sten, grop, kokosmatta och 
obehandlad markyta. Varje behandling upprepas två gånger och både 2014 och 2015 års avläsningar visas. 
 

   Sten Grop Kokos Intakt markyta 

   
Täcknings-
grad % 

Andel 
lokala 
arter % 

Täcknings-
grad % 

Andel 
lokala 
arter % 

Täcknings-
grad % 

Andel 
lokala 
arter % 

Täcknings-
grad % 

Andel 
lokala 
arter % 

2
0

1
4

 Provyta 
1 30 1 5 30 10 - 10 1 
Provyta 
2 10 25 2 25 10 5 10 7 

2
0

1
5

 Provyta 
1 25 3 8 - 20 1 27 - 
Provyta 
2 7 5 2 25 20 5 15 7 

 

3.1.3 Spontan nyetablering 
 
Spontan nyetablering, dvs etablering av växter utan att plantera eller så artificiellt, 
observerades i totalt 18 av 28 ytor år 2014 och i 21 av 25 ytor år 2015 (tabell 5). Arter som 
etablerat sig var bland annat fårsvingel (Festuca ovina), dvärgbjörk (Betula nana), viden 
(Salix spp.), ripbär (Arctostaphylos alpina) och dvärgvide (Salix herbacea). Ytor med tillförd 
jord resulterade i högst antal ytor med noterad nyetablering (9/10 år 2014 och 10/10 år 2015) 
jämfört med ytor med gödsel (6/10 år 2014 och 7/10 år 2015) eller obehandlade ytor (3/6 år 
2014 och 4/5 2015). Ett chi-två-test resulterade dock endast i ett signifikant resultat för 2014 
års data (χ2 = 4,94, df = 1, P = 0,026). En trend observeras dock också för år 2015, då 
behandlingar med jord tenderade att ha flest ytor med spontan nyetablering (χ2 = 2,88, df = 
1, P = 0,09).  
 
Tabell 5. Antal ytor med observerad spontan nyetablering för olika behandlingar, för båda avläsningstillfällena år 
2014 och år 2015.  
 

  2014 2015 

  Jord Gödsel 
Intakt 
markyta   Total Jord Gödsel 

Intakt 
markyta Total 

Stenar 
100 % 
2/2 50 % ½ -  75 % 3/4 

100 % 
2/2 

0 %  
0/1 -  

67 %  
2/3 

Grop 
100 % 
2/2 

0 %  
0/2  - 50 % 2/4 

100 % 
2/2 

0 % 
0/2  - 

50 %  
2/4 

Kokosmatta 
50 %  
1/2  -  - 

50 %  
½ 

100 % 
2/2  -  - 

100 % 
2/2 

Blottad 
mineraljord 

100 % 
4/4 

71 %  
5/7 

67 % 
2/3 

79 % 
11/14 

100 % 
4/4 

100 % 
7/7 

100 %  
3/3 

100 % 
14/14 

Obehandlad  
Yta   - 

0 % 
 0/1 

33 %  
1/3 

25 %  
1/4 -  - 

50 % 
 1/2 

50 % 
 1/2 

Total 
90 % 
9/10 

50 % 
6/10 

50 % 
3/6 

64 % 
18/28 

100 % 
10/10 

70 % 
7/10 

80 % 
4/5 

84 % 
21/25 

 

3.2 Försök anlagda 2014 
 

3.2.1 Videsticklingar 
 
Av 120 planterade videsticklingar 2014 överlevde totalt 25 stycken till 2015. Av sticklingarna 
planterade med gödsel överlevde 12 stycken och av de planterade utan gödsel överlevde 13 
stycken. Chi-två-testet resulterade inte i någon signifikant skillnad mellan de två grupperna 
av sticklingar (med och utan gödsel) (χ2 = 0,05, df = 1, P = 0,82). Sticklingarnas 
överlevnadsstatus noterades enligt plantstatustabellen (bilaga 1) och ett medelvärde av alla 
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sticklingars plantstatus (inkluderat de döda sticklingarna med plantstatus 0) resulterade i 
plantstatus = 0,475. Ett medelvärde av de levande sticklingarnas plantstatus resulterade i 
plantstatus = 2,28, vilket betyder att största delen av plantan är död men med några levande 
kvistar och/eller blad.  
 

3.2.2 Vegetationstorvor 
 
Bland de vegetationstorvor som planterats 2014 hade de flesta mer levande växtdelar än döda 
vid avläsningen 2015. Ingen tillväxt noterades dock (ingen växt hade plantstatus 6), därför 
går det inte heller att notera någon direkt spridning av vegetation från torvorna. Däremot kan 
vissa blåbärsindivider vara potentiella spridare med levande grenar som sträcker sig utanför 
vegetationstorvornas gräns. Den genomsnittliga statusen av växterna i torvorna tenderade att 
öka med ökad storlek på torvorna (figur 3, Pearson korrelationstest, r = 0,619, P = 0,075), 
dvs högre andel levande växter med ökad torvstorlek (bilaga 2). 
 

 
 
Figur 3. De olika vegetationstorvornas storlek (cm i diameter) och medelvärdet för de olika arternas plantstatus 
per vegetationstuva. Varje punkt representerar en av de nio markerade vegetationstorvorna. (Pearson korrelations 
test, r = 0.619, P = 0.075). 

 

3.3.3 Sådd 
 
Av de ytor där frön av olika typ såtts ut 2014, (dvärgbjörksfrö insamlat nedan trädgränsen 
eller dvärgbjörksfrö insamlat ovan trädgränsen) observerades 2015 högst antal plantor där 
dvärgbjörksfröer insamlade nedan trädgränsen såtts ut i utsatt jord (Figur 4). På grund av 
alldeles för få upprepningar av försöken kunde dock inga statistiska analyser utföras. Notera 
dock att i alla fall några småplantor observerades i alla rutor där frön såtts och att inga 
sådana kunde noteras i kontrollytorna (US i figuren) vid avläsningen 2015. 
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Figur 4. Varje stapel representerar medelvärdet av antalet plantor i fem 1 dm2 stora ytor i en 1 m2 stor yta för olika 
behandlingar. De nio olika behandlingarna är: jord utan sådd (jord US), jord med dvärgbjörksfrön insamlade 
ovan trädgränsen (jord OT), jord med dvärgbjörksfrön insamlade nedan trädgränsen (NT), humus utan frösådd 
(humus US), humus med dvärgbjörksfrön insamlade ovan trädgränsen (humus OT), humus med dvärgbjörksfrön 
insamlade nedan trädgränsen (humus NT), obehandlad markyta med dvärgbjörksfrön insamlade nedan 
trädgränsen (mineral NT), obehandlad markyta med dvärgbjörksfrön insamlade ovan trädgränsen (mineral OT) 
och en kontrollyta utan behandling och utan frösådd (kontroll US). För mer detaljerad beskrivning av 
beräkningen av antal plantor per 1m2 yta se material och metod. 

4 Diskussion 
 
 
Trots att det är 28 år sedan Stekenjokksgruvan lagts ner, samt att restaureringsförsök 
utfördes för flera år sedan, är det nedlagda industriområdet i Stekenjokk ännu en väldigt kal 
och karg plats med lite vegetation (Enetjärn Natur 2014). Växters rekrytering är generellt sett 
ofta begränsade av tillgången på frön i ett område, olika växtarters spridningsförmåga 
och/eller mikroklimatet som kan försvåra etablering och grobarhet av frön (Münzbergová 
och Herben 2005). I det påverkade området i Stekenjokk kan man anta att alla dessa faktorer 
har varit av betydelse för den begränsade återvegeteringen. Eftersom det är få växter i 
området är fröpoolen liten och naturlig återvegetering kräver att frön kan spridas från 
omgivningen, vilket kan ta tid. Mikroklimatet i det störda området kan troligen också vara en 
viktig bidragande orsak till den långsamma successionen av växter. I alpina miljöer kan dessa 
begränsningar vara särskilt påfallande p.g.a. av varierade väderförhållande inom och mellan 
år, vilket exempelvis kan leda till låg fröproduktion vissa år (Graae m fl 2008). På grund av 
dessa begränsningar är det extra viktigt att överväga aktiva restaureringsmetoder för att 
växter ska kunna etablera sig i störda områden. För att minimera tiden för återvegetering och 
kostnaderna för restaurering bör noggranna avvägningar göras av vilka metoder som lämpar 
sig i ett område innan ett storskaligt restaureringsarbete påbörjas.  
 

4.1 Tillförsel av växtmaterial  

 
Pilotförsöket som påbörjades av Enetjärn Natur AB 2013 visar att det går att få ny vegetation 
till det gamla industriområdet både genom att sätta ut plantor, frön och vegetationstorvor. 
Även om överlevnaden för olika växtkällor varierade mellan ytor och behandlingar är det värt 
att poängtera att mer än 50 % av de utsatta björk- och videplantorna levde efter 2 år. Flertalet 
av de plantor som levde 2014 levde också vid avläsningen 2015. Fortsätter denna trend 
kanske åtminstone några av de plantor som sattes dit kan ge en grund för fortsatt succession i 
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området. Vidare lyckades frön gro i alla försök där frön såddes ut även om det kanske är för 
tidigt att säja att dessa unga plantor kommer överleva till adulta plantor med tiden. Spontan 
etablering av växter noterades också i mer än 50 % av ytorna båda åren, vilket visar på att det 
finns möjlighet för växter att spridas och få fäste i området. 
 
I denna studie såddes både kommersiella gräsfröer och lokalt insamlade fröer av bland annat 
dvärgbjörk. Sådd av gräsfröer i en störd miljö kan resultera i en väldigt frodig plats med hög 
täckningsgrad ett bra tag efter sådd. Dock beskriver Hagen m fl (2013a) att de lokala arterna 
sällan gynnas av denna typ av efterbehandling. Invasiva arter med hög tillväxthastighet kan 
konkurrera ut de mer långsamt växande lokala arterna (Hagen m fl 2013a). Eftersom målet 
med restaureringen i Stekenjokk är att återskapa renbetesmark, liknande den i omgivningen, 
anser jag att om växtmaterial ska tillföras bör växtmaterialet bestå av arter som går att hitta 
lokalt i Stekenjokk. I pilotförsöken med frösådd i Stekenjokk testades två olika behandlingar 
med dvärgbjörksfrön; frön insamlade nedan trädgränsen och frön insamlade ovan 
trädgränsen. Försöket upprepades alldeles för få gånger för att resultatet skulle kunna 
analyseras statistiskt, men deskriptivt (figur 4) hade dvärgbjörksfröna insamlade nedan 
trädgränsen i Stekenjokk högst antal levande groddplantor jämfört med de andra 
behandlingarna. Detta överensstämmer inte med ett resultat jag kom fram till i en 
projektkurs där ett odlingsförsök av dvärgbjörksfrön insamlade ovan och nedan trädgränsen i 
Stekenjokk resulterade i högst grobarhet för fröna insamlade ovan trädgränsen (Ögren 2015). 
I projektet odlades fröna i växthus vilket inte avspeglar samma förhållanden som om fröna 
såtts utomhus. I dagsläget drivs dvärgbjörksfrön som är insamlade både ovan och nedan 
trädgränsen i Stekenjokk upp av Skogforsk i Sävar utanför Umeå. Dessa planeras att 
planteras ut i ett försök av större skala sommaren 2016 inom området som ska restaurerares i 
Stekenjokk. 
 
Ett år efter utplantering av vegetationstorvor innehöll alla studerade torvor levande 
växtdelar. Även om det i detta försök är för tidigt att dra slutsatser om torvornas fortsatta 
överlevnadschanser har en tidigare studie (Hagen och Evju 2013) pekat på att det kan vara 
fördelaktigt att använda vegetationstorvor vid restaurering av vegetation i alpina miljöer. 
Torvorna kan på sikt öka den totala täckningsgraden av växter samt fungera som fröbank 
(Hagen och Evju). För att minska påverkan på naturlig vegetation är det bra om torvorna inte 
hämtas från befintlig vegetation i omgivningen, men torvorna bör ändå bestå av lokala arter. 
I fallet i Stekenjokk har en moräntäkt öppnats i området vilket genererat avbaningsmassor 
som vegetationstorvorna i pilotförsöket är hämtade ifrån.  
 
Val av tuvstorlek kan spela en viktig roll för huruvida arterna i tuvan överlever eller inte. I 
försöket anlagt i Stekenjokk verkar arterna som växer i större torvor ha bättre 
överlevnadsgrad än de arter som växer i mindre vegetationstorvor. I en studie av Aradottir m 
fl (2012) föreslås det att torvor som domineras av gräs kan ha en mindre storlek än 
risdominerade torvor och ändå ha en ganska god överlevnadschans. I praktiken, när torvor 
hämtas från avbaningsmassor där vegetationen är uppriven och kanske redan fördelad i 
mindre sammanhängande sjok, kanske det inte alltid är möjligt att välja vegetationstorvornas 
storlek. Vegetationstorvornas fördelar verkar dock vara många; ’säkra platser’ skapas, vilket 
kan generera ett mer gynnsamt mikrohabitat i närområdet av tuvan, och vegetationstorvor 
kan förse området med frön och fungera som en källa till vegetativ spridning (Hagen och 
Evju 2013). 
 

4.2 Säkra platser 

 
Då mikroklimatet och/eller möjliga platser begränsar fröakumulation och grobarhet 
(Münzbergová och Herben 2005) kan skapandet av ’säkra platser’ vara ett sätt att förbättra 
mikroklimatet för frön och vuxna plantor (Jumpponen m fl 1999). Pilotförsöket som 
presenteras i denna studie, där vide- och dvärgbjörksplantor planterades ut i kombination 
med olika behandlingar (stenar, grop, kokosmatta, jord, gödsel och intakt markyta), 
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resulterade i flest överlevande plantor med behandlingen utlagda stenar. Trots få 
upprepningar av behandlingen kan resultatet ändå peka på att ett mer gynnsamt mikroklimat 
kan öka de planterade plantors chans att överleva i industriområdet i Stekenjokk. Även i de 
ytor där frön såtts tenderade behandlingen med ditlagda stenar generera högst täckningsgrad 
jämfört med de övriga behandlingarna (grop, kokosmatta och intakt markyta) (tabell 4). Att 
stenar i karga områden kan skapa ett mer gynnsamt mikroklimat för plantor beskrivs av 
Jumpponen m fl (1999). I den studien studerades primär succession i utkanten av en tinande 
glaciär och författarna observerade att fler plantor växte intill större stenar än på den 
omkringliggande mer öppna markytan. 
 

4.3 Tillförsel av organiskt material 

 
I pilotstudierna i Stekenkjokk tenderade frösådd och plantering av plantor i kombination 
med jord generera högst grobarhet och överlevnad. Flest ytor med spontan etablering 
noterades också i ytor där jord lagts ut. Resultaten kan indikera att tillgången av organiskt 
material kan vara en begränsande faktor i det gamla industriområdet i Stekenjokk. Enligt 
Hagen och Evju (2013) kan gödsling vara ett sätt att tillföra näring i alpina näringsfattiga 
miljöer och därigenom påskynda återvegeteringen av en störd miljö. Enligt Aradottir (2012) 
finns det även möjligheter att tillförsel av gödsel till utplanterade vegetationstorvor kan 
påskynda acklimatisering och utbredning för torvorna. Det ska bli intressant att följa 
utvecklingen av pilotstudierna och också av det mer storskaliga försöket med utsättning av 
dvärgbjörksplantor som planeras i Stekenjokk sommaren 2016. Att dessa dvärgbjörksplantor 
drivits upp i växthus med jord kan antas resultera i hög överlevnad likt den effekt utplacering 
av jord hade på etableringen av växter i pilotstudierna. 
 
I försöken anlagda i Stekenjokk observerades också den spontana etableringen i ytor 
behandlade med jord eller pelleterad kogödsel. Arter som etablerats spontant utan aktiv 
åtgärd var bland annat dvärgbjörk, fårsvingel och olika viden. Dessa förekommer i 
närområdet till den störda marken och antas ha spridits till ytorna på naturlig väg. Ytorna 
med ett jordlager tenderade att ha mer spontana nyetableringar jämfört med de gödslade 
ytorna. Således verkar en större mängd organiskt material (mot för endast några korn gödsel) 
gynna den spontana nyetableringen. Noteras bör dock att det fanns få upprepningar av 
försöket vilket medför att resultaten bör betraktas med viss försiktighet.  
 

4.4 Begränsningar 

 
Generellt bör det anmärkas att försöken anlagda i Stekenjokk av Enetjärn Natur år 2013 och 
2014 endast bör tillämpas och tolkas med viss försiktighet för de förhållandena som finns i 
det gamla industriområdet i Stekenjokk. Detta på grund av väldigt få upprepningar av 
samtliga behandlingar. Resultat från studier i alpina miljöer kan också visa stor variation 
mellan ytor och år, vilket gör att resultaten från pilotstudierna bör tolkas med viss varsamhet. 
Tid och pengar är ofta en begränsande faktor vid tillämpade ekologiska restaureringsarbeten 
och för att möjliggöra åtminstone några lyckade etableringar i Stekenjokk inom kort tid 
valdes att initiera så många olika metoder som möjligt istället för att göra färre behandlingar 
med fler upprepningar. Valet av de metoder som initierades baserades också på resultat från 
tidigare studier i liknande miljöer.  
 

4.5 Slutsats 
 
Genomgången av litteraturen från tidigare studier verkar överlag peka på att någon form av 
tillförsel av växtmaterial i form av ’skyddande växter’ (Padilla och Pugnaire 2006, Soliveres 
och Maestre 2014) eller vegetationstorvor (Hagen och Evju 2013) kan leda till snabbare 
sekundär succession vid restaurering och återvegetering av alpina miljöer. Resultaten från 
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pilotstudierna som initieras av Enetjärn Natur AB år 2013 och 2014 är i enighet med detta; i 
flera av försöksytorna hade sådda och planterade växter grott och/eller överlevt. Även om 
spontan etablering också noterades i flera ytor är det en fördel att så frön (Hagen m fl b 2013) 
och plantera plantor (Hagen 2002) för att påskynda återvegeteringen, men förutsättningarna 
verkar bli ännu bättre om s.k. ’säkra platser’ skapas (Jumpponen m fl 1999). Organiskt 
material verkar vara en begränsande faktor i industriområdet, vilket betyder att det kan vara 
viktigt att tillföra. I pilotstudierna tenderade utplacering av stenar att öka överlevnaden av 
växter. Trots få upprepningar av behandlingarna är trenderna i pilotstudierna intressanta 
och torde, i alla fall i viss grad, spegla de olika behandlingarnas förutsättningar att 
återvegetera det gamla industriområdet i Stekenjokk. För att säkert fastställa de olika 
metodernas förmåga att påskynda vegetationssuccesionen i Stekenjokk bör pilotstudierna 
följas upp fler år och dessutom bör fler mer detaljerade undersökningar utföras. 
Avslutningsvis anser jag att en kombination av skapandet av ’säkra platser’, tillförsel av 
organiskt material i form av jord eller torv och tillförsel av växtmaterial i form av framförallt 
plantor och torvor men även frön, är de metoder som lämpar sig att använda i Stekenjokk för 
att påskynda vegetationssuccessionen.  
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6 Bilaga 1 
 
 

6.1 Plantstatustabell 

 

Kategori Beskrivning 

0 Död 

1 Plantan lever, men har endast enstaka friska blad (merparten av den 
ursprungliga plantan har dött) 

2 Plantan lever, men har endast enstaka levande kvistar (merparten av den 
ursprungliga plantan har dött) 

3 Plantan har lika mycket levande som döda kvistar 

4 Merparten av plantan lever, men döda kvistar finns 

5 Ingen förändring 

6 Plantan lever och har vuxit 
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7 Bilaga 2 
 
7.1 Beskrivning av vegetationstorvornas artsammansättning och storlek 
 
Vegetations-
tuva 

Beskrivning Arter med plantstatus 

1 Liten gräsdominerad tuva med en 
blåbärskvist, ca 10 cm i diameter.  

Tuvtåtel (status 3), blåbär (status 0) 
och renlav 

2 Liten kråkbärsdominerad tuva 
med en blåbärskvist, ca 7 cm i 
diameter. 

Kråkbär (status 4), blåbär (status 4) 

3 Liten blåbärsdominerad tuva och 
en liten björnmossa, ca 10 cm i 
diameter.  

Blåbär (status 1), björnmossa (status 
1) 

4 En mellanstor tuva, ca 37 cm i 
diameter, med främst gräs, lite 
blåbär och lite kråkbär. 

Tuvtåtel (status 2), kråkbär (status 2) 
med en potentiell spridargren, blåbär 
(status 1). 

5 En mellanstor tuva, ca 40 cm i 
diameter, där vegetationen består 
av en liten dvärgbjörk, gräs och 
kråkbär. 

Dvärgbjörk (status 2), kråkris (status 
4) med minst 2 potentiella spridare, 
blåbär (status 5), några enstaka lingon 
som mår bra, björnmossa mår bra, 
renlav (gulvit?), lite kruståtel. 

6 En mellanstor tuva, 47 cm i 
diameter, domineras av blåbär 
med inslag av kråkbär, gräs, 
lingon, odon och lavar. 

Blåbär (status 4) med potenitella 
spridare, kråkbär (status 4), lingon 
(status 5) med 2 potentiella spridare, 
björnmossa, renlav, kruståtel (status 
3). 

7 En stor tuva som domineras av 
kråkbär, ca 55 cm i diameter. 

Kråkbär (status 5) har potential att 
sprida sig, många bär!, blåbär (status 
5) med spridningspotential, lingon 
(status 5) med spridningspotential, 
fårsvingel som blommar, kruståtel, 
lite lav. 

8 En stor tuva som domineras av 
dvärgbjörk och kråkbär ca 55 cm i 
diameter. 

Dvärgbjörk (status 3) lever men har 
ganska mycket döda grenar, lingon 
(status 5), kråkris (status 4), blåbär, 
kruståtel, styvstarr. 

9 En stor tuva som domineras av 
dvärgbjörk och kråkbär ca 55 cm i 
diameter. 

Dvägbjörk (status 0), blåbär (status 5) 
med blommor, lingon (status 5) 
blommar, kråkbär (status 4) med bär, 
kruståtel och lav (främst renlav). 
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