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Fjällgröna
Fjällgröna Diapensia lapponica 
är en av årets första blommor 
på kalfjället. 

Den hårt tuvade eller kudd-
bildande dvärgbusken har 
vintergröna blad och kan bli 
mycket långlivad. 

De centimeterbreda, vita 
blommorna avsöndrar rikligt 
med nektar. De fem ståndarna 
är fästade på kronans insida.

Fjällgrönan är karaktäristisk 
för vindblottor, upphöjda plat-
ser i terrängen där praktiskt 

taget ingen skyddande snö blir 
liggande på vintern.

Arten är allmän längs hela 
fjällkedjan, från Härje dalen och 
norrut
foto: Lisa Öberg. – Jmt, Stor
snasen, 670 m ö.h., 1 juni 2014.



215 Under lilla istiden dog 
många av de träd som 
under den medeltida 

värmeperioden bildade tallens trädgräns, 
drygt hundra meter högre än idag.

190 Purpurbräckan Saxifraga 
oppositifolia brukar stå 
i blom så fort snön har 

smält undan från klippspringan där den 
växer. Den var också en av de tidigaste 
på plats efter inlandsisens avsmältning.

142 Dessa små fjällbjörkar 
hittades i fjol 1025 meter 
över havet på fjället Njulla 

nära Abisko. Trädformiga björkar når här 
idag 890 meter över havet, jämfört med 
660 meter i början av 1900-talet.

162 Blåbärsrisets 
översta utpos-
ter brukar 

sägas markera den övre 
gränsen för det lågalpina 
bältet. Det är också den nivå 
på dagens kalfjäll dit träd som 
fjällbjörk och tall nådde som 
högst under den hittills var-
maste perioden efter istiden. 
Värmen kulminerade kanske 
redan för 9000 år sedan, 
varefter det blev gradvis kall-
lare igen ända fram till medel-
tidens värmeperiod. 

Bilden är tagen på Getryg-
gen nära Storulvån i sydvästra 
Jämtland, 1355 meter över 
havet.203Helagsglaciären i 

nordvästra Härjedalen 
är Sveriges sydligaste. 

Den bildades för kanske 5000 år sedan, 
att döma av de trädrester som idag dyker 
upp när glaciären åter drar sig tillbaka.
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foto: Leif Kullman

våra regionala föreningar
Föreningen Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner 
grundades 1991 som ett led i att sköta den 
fjällbotaniska trädgård i Hemavan som startades 
1989 av Olof Rune. 

Olof Rune arbetade som lektor och forskare i 
botanik vid Umeå universitet. Han gjorde många 
resor till botaniska trädgårdar i alpländerna, och 
en tanke väcktes om att anlägga en motsvarig
het i svenska fjällvärlden. Efter han gått i pension 
kunde drömmen förverkligas och trädgården 
börja byggas. Invigningen skedde 1991 och 
föreningen bildades. 

Trädgården inne
håller idag mer än 
400 arter, framförallt 
fjällväxter men även 
några arter från 
Alperna. Tanken med 
trädgården är att på 
ett pedagogiskt sätt 
presentera växterna i 
sin naturliga miljö och 
att göra fjällets växter 
tillgängliga för alla. 

En rik verksamhet 
Idag används trädgården till guidade turer för 
allmänheten, i gymnasieutbildningen och ibland 
även för inventerare av fjällflora. Även halvdags
turer till botaniska mål på fjället samt aktiviteter 
för barn ingår. Föreningen samarbetar med 
länsstyrelsen genom naturum Vindelfjällen som 
anställer guider för skötsel av trädgården, samt 
med Storumans kommun som äger marken.  

Årligen hålls en botanisk dag i trädgården 
där besökarna får lära sig om hur växterna på 
fjället kan användas. Samtidigt anordnas en 
medlemsexkursion till något av de många bota
niska smultronställena i trakten. 

Under sensommaren slås myrmarken i träd
gården och då bjuds det in till slåttergille där 
besökarna får pröva på att slå samt höra hur 
starren användes av nybyggarna i området. 

Föreningen producerar informationshäften 
om fjällväxter samt botaniska kalendrar och 
Tshirtar för att samla in pengar till verksam
heten. Antalet medlemmar är idag ungefär 
etthundra. Vi har även en Facebooksida där 
aktuella händelser läggs upp.

Fjällbotaniska trädgårdens vänner

Kontaktinformation
Ordförande  Andreas Karlsson, Hemavan 
(andreas.karlsson@lansstyrelsen.se)

Hemsida: www.fjallbotaniska.se 

Medlemskap  Du blir medlem i fjällbotaniska träd
gårdens vänner genom att betala in årsavgiften 100 
kr på plusgiro 5101175 (familj 150 kr/år, företag/
förening 300 kr/år, medlemskap inklusive årets 
kalender +100 kr). 

Bor det någon i smörbol
len? En fråga som får svar 
under barnguidningarna.
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Trädgården presenterar 
även lokal kultur och his
toria med bland annat en 
gammal timrad lada och 
samiska torvkåtor.
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omslagsbild  Istället för 
fjällbjörk, kan gran eller 
tall ibland bilda trädens 
gräns mot kalfjället. 
Detta är särskilt vanligt 
i östliga lågfjäll samt 
längst söderut i fjällked
jan där klimatet är kon
tinentalt och där snö
täcket försvinner tidigt 
under försommaren, 
vilket minskar markens 
fuktighet och därmed 
fjällbjörkens livskraft. 

Bilden är tagen 
860 meter över havet 
på Djupgravstöten i 
Dalarna. Tallens träd
gräns har här stigit 120 
höjdmeter sedan början 
av 1900talet. Foto: Leif 
Kullman, 27 juni 2013.
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Tid för fjällvandring!

  ledare

Fjällvärlden har en 
särskild dragningskraft 
på oss botanikintres-
serade. För många har 
ett livslångt intresse 
för vilda växter startat 
under en fjällvandring. 
Våra svenska fjäll är rela-
tivt lättillgängliga; vandringlederna är väl 
utbyggda och en annan anrik ideell organi-
sation, Svenska Turistföreningen, har en bra 
verksamhet i fjällvärlden med information, 
stugor och stugvärdar. 

Fjällen är den landskapstyp i Sverige som 
har störst naturskyddad areal och vi trodde 
länge att fjällområdet klarar sig bra bara vi 
lämnar det för fri utveckling. Idag tycker 
vi det är självklart att betrakta även delar 
av fjällvärlden som ett kulturlandskap, där 
stora delar av det öppna landskapet med 
sina blomsterrika gräsmarker är beroende av 
hävd, främst renbete, men i vissa områden 
även av tamboskap och annan skötsel. 

Något stort exploateringshot vilar dock 
inte över de flesta alpina områden och i den 
nationella rapporteringen av våra EU-habi-
tat bedöms de flesta av fjällens naturtyper 
uppnå det vi kallar gynnsam bevarande-
status. Det är mest i det fjällnära området 
som det finns ett exploateringstryck i form 
av skogsbruk, fjällturism, gruvnäring och 
energiutvinning. För två av våra EU-habitat 
i högfjällsmiljö, palsmyrar och glaciärer, är 
läget dock allvarligt på grund av den glo-
bala uppvärmningen och dessa naturtyper 
bedöms ha en dålig bevarandestatus. 

På den svenska rödlistan finns ungefär 
35 växtarter som har sin huvudutbred-

ning i fjällen och av dessa är cirka hälften 
bedömda som akut hotade, starkt hotade 
eller sårbara. Vår floraväkteriverksamhet 
pågår även i fjällen och vi gör regelbundet 
riktade insatser mot vissa fjällområden för 
att följa upp de hotade arternas status. 

För er som är intresserade av fjällens 
naturhistoria är Leif Kullmans artikel i det 
här häftet en utmärkt introduktion till 
ämnet där han sammanfattar sin långa fors-
kargärning. Vi är tacksamma för att Leif har 
skrivit den här historiken för SBT i en lite 
populärare stil och vi tror att uppsatsen kan 
bli ett standardverk om fjällens naturhis-
toria i Sverige. En del av innehållet kanske 
upplevs som kontroversiellt av några läsare 
men det är, som alltid, författarens egna 
ståndpunkter och inte något som SBF nöd-
vändigtvis står bakom. 

Angående fjällens växtvärld är det också 
kul att Bo Mossbergs och Lennart Stenbergs 
Fjällflora från 2008 äntligen har kommit i 
nytryck, kanske med hjälp av våra påtryck-
ningar gentemot förlaget. Vi har på senare 
år saknat en modern fjällflora att rekom-
mendera till fjällvandrare. Boken finns att 
köpa i vår webbutik.   

Slutligen ska det bli trevligt att få komma 
till Dalarna på årets Botanikdagar, träffa 
gamla bekanta och ströva i fina natur-
områden. Traditionen med Botanikdagar 
är omtyckt och många återkommer år efter 
år. Vi som var med i fjol minns med glädje 
de fina turerna i Tärnatrakten. Glädjande är 
också att vi även i år har med oss två stipen-
diater som har nappat på vårt erbjudande 
om gratis deltagande på Botanikdagarna.        

stefan grundström
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Fjällen, klimatet och människan
– naturhistoria i skarven mellan två istider

Text och foto: LEIF KULLMAN

Leif Kullman har ägnat större delen av sin forskargärning åt att följa 

trädgränsens växlingar i våra fjälltrakter och att försöka förstå de olika 

trädslagens ekologi. Här delar han med sig av sin stora kunskap i en 

lång och fascinerande berättelse om fjällvärldens natur och dess  

mycket växlande klimat-, vegetations- och kulturhistoria.

Fjällsippa Dryas octopetala
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FÖRORD
Åren går och det börjar bli dags att knyta ihop säcken. I drygt 45 år 
har jag arbetat med forskning kring hur fjällens växtlighet och biolo-
giska mångfald påverkas av klimatets rörlighet på kort och lång sikt. 
Det har varit en spännande tid då jag på första parkett fått uppleva 
hur det levande fjällandskapet ändrat karaktär när klimatet tagit ny 
och oväntad riktning, samtidigt som människans nyttjande av fjällen 
förändrats. Dessutom har jag haft förmånen att få göra upptäckter 
som utmanat och utvecklat den gängse bilden av de levande fjällens 
mer långsiktiga historia. Om detta vill jag nu berätta, med förhopp-
ningen att med den grunden kunna sprida ny kunskap om hur fjäll-
naturen reagerar på ett varierande klimat.

Min forskargärning inleddes innan begreppen ”växthuseffekt” och 
”global change” vunnit allmän spridning. När jag som ung doktorand 
i ekologisk botanik i början av 1970-talet valde att som avhandlings-
ämne studera trädgränsernas och kalfjällets förändringar under det 
dittills relativt varma 1900-talet hördes tveksamma röster; inte kunde 
man väl ägna sina bästa år åt ett så perifert och onyttigt ämne. 

Idag är tonen en annan. Alla vill vara ”klimatforskare” och de 
ledande vetenskapliga tidskrifterna överflödar numera av artiklar som 
behandlar olika aspekter av trädgränser och den alpina växtvärldens 
väntade och verkliga reaktioner på ett ändrat klimat. Förklaringen till 
detta uppflammande intresse är farhågan att människan är på väg att 
orsaka en dramatisk uppvärmning av klimatet så att fjälllandskapet får 
ett helt nytt ”ansikte”. 

Min ambition är främst att ge en bild av den levande fjällvärldens 
omvandling under de senaste hundra åren och att sätta in det förlop-
pet i ett längre historiskt sammanhang. Det innebär att observerade 
förändringar ställs mot utvecklingen under hela perioden efter den 
senaste istiden. Det historiska perspektivet ger insikter om fjälland-
skapets utseende och biologiska struktur under tidigare perioder när 
klimatet, av helt naturliga orsaker, varit minst lika varmt eller varmare 
än det som ofta förespeglas för den kommande hundraårsperioden. 
Fjällens klimat- och vegetationshistoria, liksom tidigare markanvänd-
ning, behandlas därför utförligt i separata inledande kapitel. 

Enligt mitt sätt att se, så är tiden och dess gång det centrala när 
det gäller att tolka ett landskaps ekologi, struktur och funktion. 
Växtvärldens gestaltning vid en given tidpunkt representerar alltid ett 
övergående förändringsstadium, som drivs av natur och kultur i intim 
samverkan. Naturhistoria är med andra ord grunden för all verklig 
förståelse av såväl samtiden som framtiden. Framställningens tyngd-
punkt ligger därför på historien, dynamiken och föränderlig heten. 
Med den bakgrunden kan någorlunda realistiska föreställningar göras 
huruvida ett ändrat klimat i framtiden kan tänkas innebära hot eller 
möjligheter för natur och samhälle.

Texten är i första hand inte skriven för en akademisk publik. Den 
vänder sig till alla som älskar fjällen, träden, blommorna och mar-
ken och som ibland lever i tron att fjällnaturen är ursprunglig och 
oföränderlig. Framställningen bygger på den senaste forskningen (min 
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egen och andras) inom ekologi, geovetenskap och markanvändnings-
historia och berör främst den skandinaviska fjällvärlden. En strävan 
har varit att berätta historien rakt av – enkelt, lättfattligt och med 
många konkreta bildexempel. 

Den skandinaviska fjällkedjan är lång och rymmer betydande 
regionala variationer i klimat, geologi och mänsklig påverkan. Över-
sikten måste därför i viss mån baseras på generaliseringar och subjek-
tiva tolkningar utifrån de mer handfasta hållpunkter i den historiska 
utvecklingen som finns att tillgå i den vetenskapliga litteraturen. Ett 
generellt problem i den naturhistoriska forskningen är att kunskapen 
är fragmentarisk och bygger på de brottstycken som vi kan spegla med 
dagens metoder. Vi befinner oss dessutom i ett forsknings historiskt 
brytningsskede då mycken gammal kunskap allt mer börjar ifrågasät-
tas med hjälp av mer exakta och objektiva metoder. I möjligaste mån 
har jag här försökt att förmedla den nya bild av fjällens och fjällskogar-
nas naturhistoria som nu börjar framträda. 

Min huvudtes är att växtvärldens nuvarande struktur och art-
sammansättning är ett, sedan istidens kulmination, övergående 
stadium. Ständig förändring betingad av klimat eller andra orsaker är 
således norm snarare än undantag i naturen och en oavslutad process, 
som driver evolutionen och som underhåller och skapar biologisk 
mångfald. Insikten om detta är ofta förvånansvärt liten. Mer eller 
mindre klart utsagt så finns inom ledande naturvårdskretsar en inställ-
ning att dagens naturtillstånd är det optimala, som därför till varje pris 
skall konserveras och vårdas.

Många framstående forskare försöker utifrån teoretiska model-
ler som kopplar samman klimat och växtlighet förutspå hur fjällens 
natur kommer att förändras i ett förväntat framtida varmare klimat. 
Min avsikt är mer att beskriva vad som verkligen har hänt i fjällens 
växtvärld när klimatet har skiftat i det förgångna. Jag tillhör de fors-
kare som anser att långsiktiga observationer och mätningar i naturen 
är en helt nödvändig förutsättning för att kunna skapa en realistisk 
föreställning om konsekvenserna av framtida klimatändringar. Egent-
ligen blir dock alla utsagor av detta slag högst preliminära med tanke 
på ekosystemens komplexitet och osäkerheten när det gäller vad som 
egentligen kommer att styra klimatutveckling och markanvändning i 
framtiden. 

Namngivningen följer Dyntaxa (2015). Alla åldersangivelser baseras 
på kol-14-meto dik och redovisas i kalibrerad form (kalenderår). För 
den som önskar fördjupning och dokumentation till de frågor som 
behandlas ges nyckelreferenser till vetenskaplig litteratur.

Denna uppsats tillägnas postumt docent Harry Smith, vars idoga 
och noggranna fältarbete under åren 1914–1916 lade grunden till det 
storskaliga lokalnätverk som bilder stommen till dagens studier av 
trädgräns vegetationens föränderlighet. 

Många personer, kolleger samt nära och kära har bidragit med 
synpunkter både på textens sakinnehåll och form. Ett särskilt stort 
tack till Lisa Öberg, Ola Engelmark och Greger Hörnberg. Texten har 
förtjänstfullt redigerats av tidskriftens redaktör Bengt Carlsson.
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MELLAN TVÅ ISTIDER – VÅR PLATS I HISTORIEN
Ett ständigt varierande klimat påverkar och omformar oavbrutet 
såväl natur som samhälle. Det finns egentligen inget normalt 
eller stabilt klimat och allt vackert tal om ”balansen i naturen” 
är bland annat av den anledningen helt verklighetsfrämmande. 
Det enda som verkligen är bestående är ”förändring”, något som 
naturen och människan hittills alltid lyckats anpassa sig till. Sär-
skilt viktig är den insikten när det gäller livet i nordliga och högt 
belägna bergsområden där klimatets svängningar i alla tider varit 
särskilt stora. Medvetenheten om att klimatet är ett dynamiskt 
och till stor del oförutsägbart system är dock anmärkningsvärt 
liten. Det avspeglas med särskild tydlighet i dagens diskussioner 
om konsekvenserna av människans klimatpåverkan. 

KVARTÄRTIDEN – ISTIDSÅLDERN
Vi lever idag i en geologisk tidsålder, kvartärtiden, som tog sin 
början för omkring 2,6 miljoner år sedan. Under den tiden har 
jorden påverkats av långa och regelbundet återkommande istider 
(glacialer), som avbrutits av kortare ”isfria” perioder, kallade 
mellanistider (interglacialer). Istider kan med visst fog sägas vara 
normalläget för vår jord i den rådande geologiska eran, medan 
mellanistiderna har karaktären av relativt kortlivade undantags-
tillstånd då naturen försöker skapa ordning i det biologiska kaos 
som istiden förorsakat (figur 1). Istiderna har i hög grad bidragit 
till att utforma det fysiska fjällandskap som vi idag upplever.

Växlingarna mellan istider och mellanistider styrs ytterst 
på ett i stort sett förutsägbart sätt av variationer i jordens 
omloppsbana runt solen samt jordaxelns lutning och riktning 
(Milanković-cyklerna). Detta påverkar fördelningen av instrålad 

figur 1. Det vanligaste tillstån
det på våra nordliga bredd
grader är landskapstäckande 
kilometertjocka inlandsisar. – 
Ekorrglaciären (Jmt), 2008
0909.
The modal state at our northern 
latitudes is a landscapescale 
kilometrethick ice sheet.
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energi mellan årstiderna. Regelbundenheten är i det närmaste 
lika pålitlig och förutsägbar som årstidsväxlingarna. Till detta 
kommer diverse återkopplingsmekanismer med anknytning till 
mera jordnära naturliga förhållanden rörande atmosfärens kemi 
och den geologiska utvecklingen. 

Totalt under kvartärtiden har Fennoskandia varit mer eller 
mindre täckt av inlandsis minst fyrtio gånger. Under de senaste 
800 000 åren har jorden genomlevt minst åtta stora istider, med 
en varaktighet av 80 000–90 000 år och däremellan mellanistider 
på 10 000–15 000 år. De senare har tenderat att bli allt kortare 
och mindre varma. 

Temperaturen under istiderna har varierat mycket mer än 
hittills under vår nuvarande mellanistid. Den närmast föregå-
ende mellanistiden, som var avsevärt varmare än den nu rådande, 
avslutades för 116 000 år sedan och hade då varat i 14 000 år. 
Under den senaste istidens kallaste delar var temperaturen på 
våra nordliga breddgrader minst 8 °C lägre än idag. Periodvis 
var dock istäcket nästan helt bortsmält och temperaturen i det 
närmaste lika hög som idag. Delar av norra Skandinavien täcktes 
av tundravegetation och subalpina/subarktiska björkskogar med 
spridda barrträd, där en istidsfauna med exempelvis ullhårig 
mammut, myskoxe, ren och isbjörn gav liv och färg åt tillvaron.

HOLOCEN – DEN MELLANISTID VI LEVER I
Vår egen mellanistid, i vetenskapliga sammanhang benämnd 
holocen, inleddes med en hastig och dramatisk uppvärmning 
för omkring 11 700 år sedan. I Europa steg temperaturen med 
omkring 7 °C på bara några decennier. Det var en långt större 
och snabbare förändring än vad som brukar förutspås för det 
kommande seklet som en följd av människans klimatpåverkan. 
Ytterst få växtarter anses dock ha dukat under som ett resultat 
av denna närmast chockartade temperaturökning. I ett längre 
geologiskt perspektiv tycks artutdöende främst ha varit koncen-
trerat till övergångarna från varma till kalla perioder. De allra 
flesta arter bör därför ha goda chanser att överleva även i ett 
framtida varmare klimat, oavsett om detta orsakas av människan 
eller av naturliga krafter.

Samma astronomiska mekanism som orsakar växlingarna 
mellan istider och mellanistider är kontinuerligt verksam även 
under en mellanistid. Som en följd var sommartemperaturen i de 
flesta nordliga regioner allra högst precis i början av vår nuva-
rande mellanistid, för att sedan gradvis börja sjunka fram mot 
kommande istid. I norra Skandinaviens fjälltrakter har en del (ca 
30 %) av klimatets långsiktiga avkylning (0,35 °C per årtusende) 
efter den senaste istiden orsakats av den landhöjning som tog sin 
början i anslutning till isavsmältningen. 

”Totalt under kvartärtiden 
har Fennoskandia varit 
mer eller mindre täckt 
av inlandsis minst fyrtio 
gånger.”



Kullman: Fjällens historia 137

På detta mönster läggs mer kortfristiga klimatsvängningar på 
en hundraårsskala eller kortare och vars orsaker är mer debat-
terade. Förändringar i solaktivitet, kosmisk strålning, vulkanism, 
atmosfärens halt av vattenånga, koldioxid och metan, liksom 
omläggningar av havens och atmosfärens strömmar är viktiga 
kuggar i systemet, till synes mer oregelbundet verkande än den 
astronomiskt styrda långsiktiga utvecklingen. Klimatsystemet 
är så komplicerat att inte ens de mest sofistikerade av dagens 
datormodeller trovärdigt kan förutspå den framtida klimat-
utvecklingen under nuvarande sekel. Uppvärmningen hittills 
sedan mitten av 1800-talet har varit mindre än 1 °C, trots en 
betydande ökning av halten växthus gaser i atmosfären. 

Helt visst kommer jorden att drabbas av nya istider enligt 
samma mönster som i det förgångna. Exakt när nästa istid inleds 
är dock omöjligt att säga, men vi är sannolikt avsevärt närmare 
slutet än början av den rådande mellanistiden. Möjligtvis kom-
mer utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser att fördröja 
ingången till nästa istid med flera tusen år. Under alla omstän-
digheter kommer sjunkande temperaturer att påverka livet 
långt innan kilometertjocka inlandsisar täcker stora delar av vårt 
halvklots nordliga domäner. 

Vissa omständigheter tyder faktiskt på att situationen var 
akut vid 1800-talets slut, då temperaturen i många nordliga 
områden hade nått sin hittills lägsta nivå under interglacialen. 
Tendenser fanns då till utbildning av landskapstäckande ismas-
sor i delar av nordöstra arktiska Nordamerika. Numera bort-
smälta glaciärer växte fram även i Skottland. I Skandinavien blev 
glaciärerna fler och större än de varit vid något tidigare tillfälle 
efter den senaste istiden. Av någon inte helt känd anledning 
bröts dock den avkylande trenden helt abrupt och oväntat strax 
efter det föregående sekelskiftet. 

I forskarvärlden går åsikterna starkt isär om det är människan 
och hennes växthusgaser eller en osedvanligt hög solaktivitet 
som är huvudorsaken till det nya och varmare klimatet under 
de senaste hundra åren. Flerhundraåriga perioder med högre 
temperaturer än i dag har inträffat flera gånger under de senaste 
5000 åren. Den nutida värmen ligger ännu så länge inom ramen 
för den naturliga variationen tidigare under holocen. 

Fjällvegetationens och klimatets utveckling under vår 
mellan istid, fram till början av 1900-talet, beskrivs mer detal-
jerat i kapitlet ”Fjällens vegetationshistoria”. Innan dess skall 
vi bekanta oss med de viktigaste aktörerna, nämligen fjällens 
träd- och växtvärld. Dessutom, för att kunna renodla och förstå 
klimatets roll i fjällandskapets ständigt pågående omvandling, 
så beskrivs följderna av människans historiska markutnyttjande 
översiktligt i kapitlet ”Kultur i fjällnatur”.
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FJÄLL OCH TRÄD
I strikt botanisk mening är fjäll höga berg utan trädväxt på 
toppen och i ett varierande brett bälte därunder (figur 2). Fjäl-
lens historia är därför i mångt och mycket en spegelbild av det 
översta skogsbandets utveckling. Därför kommer den här texten 
att i hög grad handla om träd – både levande och döda. 

Eftersom träd i motsats till kalfjäll lämnar tydliga och kon-
kreta spår efter sig så blir träden och trädgränserna centrala 
när det gäller att rekonstruera och berätta de levande fjällens 
historia. Dessutom avgör förekomsten eller avsaknaden av träd-
bestånd i mångt och mycket vad som ingår i det mer lågvuxna 
växttäcket. Det beror på att träden påverkar det lokala vind-
klimatet, snöfördelningen samt konkurrensen om ljus, vatten 
och näring. Vi inleder därför med en allmän översikt av över-
gångszonen mellan skog och fjäll som den ter sig idag, samt en 
beskrivning av de viktigaste fjällträdslagen, deras livsformer och 
förutsättningarna för deras tillvaro.

TRÄDGRÄNSERNAS RÖRELSER – TYDLIGA INDIKATORER
Den nedre gränsen för kalfjället bestäms av trädgränsen för det 
trädslag som för tillfället når allra högst. Varje trädslag har dock 
sin egen trädgräns, som definieras av höjden över havet i en viss 
fjällsluttning för den översta individ, som är minst två meter 
hög (figur 3). Fristående träd med den minimihöjden blir inte 
helt snötäckta och påverkas därför av väder och vind under hela 
året. Dessutom, med ökande höjd över havet minskar risken för 
påverkan av mänskliga aktiviteter. Detta är en standardiserad 
gränsdragning som är entydig och lätt att fastställa i fält och som 
lämpar sig väl för regionala jämförelser. 

figur 2. Fjäll är höga berg med 
en trädlös toppkalott. – Tjåmu
has, Abisko (TL), 20090825.
The Swedish word 'fjäll' stands 
for alpine areas, especially a high 
mountain with a treeless top cap.
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Det är en allmän insikt och erfarenhet att trädgränsen, i mot-
sats till skogsgränsen (se nedan), reagerar snabbt på minsta kli-
matförändring. Exakta och väldefinierade data på detta område 
är viktiga som underlag för beräkningar av klimatets svängningar 
och dessas natur och orsaker. 

Trädgränsens variationer över tid är kopplade till genomgri-
pande förändringar på de flesta nivåer i ekosystemet. Ett flertal 
växtarter har höjdgränser vars läge ändras i takt med träd-
gränsens rörelser. En förändrad trädgräns är ett av de främsta 
och mest tolkningsbara uttrycken för att de klimatbetingade 
växtvillkoren har ändrats på ett avgörande sätt i hela fjällekosys-
temet. Trädgränser är därför, tillsammans med glaciärer, palsar 
och ”permanenta” snöfläckar, nyckelindikatorer när det gäller att 
tidigt upptäcka och tolka långsiktiga miljöförändringar i fjällen.

Med stigande höjd över havet och över marken uppstår under 
alla årstider en värmebrist i luften och marken som begränsar 
viktiga livsprocesser. Därför kan träd inte finnas ovanför en viss 
nivå där växtperioden är alltför kort och inte tillräckligt varm. 

Trots att frågan engagerat forskare i över hundra år finns ännu 
ingen universell och helt accepterad mekanism som i detalj för-
klarar hur bristen på värme sätter ett stopp för trädväxt. På lokal 
nivå regleras trädgränsens läge genom samverkan av temperatur 
(sommar och vinter), vind, topografi, jorddjup, näringstillgång 
och växtätande djur. Under senare tid har intresset kommit 
att alltmer fokuseras på marktemperaturens, snötäckets och 
vintervindens roll. 

En svårighet i sammanhanget är att i många av världens bergs-
kedjor är träd- och skogsgränserna nedpressade av människans 

figur 3. Trädgränsen definie
ras av det översta, minst två 
meter höga exemplaret av en 
viss trädart. – Getryggen (Jmt). 
20120501.
The tree line is defined by the 
uppermost, at least 2 m tall 
specimen of a certain tree 
species. 

"Trädgränser är därför, till-
sammans med glaciärer, 
palsar och 'permanenta' 
snöfläckar, nyckel-
indikatorer när det gäller 
att tidigt upptäcka och 
tolka långsiktiga miljö-
förändringar i fjällen."
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historiska markutnyttjande (kreatursbete, slåtter, bränning, 
avverkning, etc.). Det försvårar förståelsen av gränsernas natur-
liga förhållande till klimatet. Stora delar av de svenska fjällen 
är dock mindre påverkade i detta avseende och skiljer sig i det 
avseendet från förhållandena i exempelvis Norge.

Vanligtvis bildas trädgränsen av enstaka träd i öppna miljöer 
ovanför mer sammanhängande bestånd av arten ifråga. Det inne-
bär att konkurrensen från andra trädindivider är minimal och 
därigenom blir klimatinflytandet mer renodlat. En tänkt linje 
mellan dessa utpostindivider längs en hel fjälldal eller en bred 
fjällsida hamnar ofta på ungefär samma nivå, vilket tydligt vittnar 
om att gränsen är ett uttryck för det regionala klimatet och dess 
variationer. Motivet för en så här strikt definition av trädgrän-
sen är att rättvisande jämförelser skall kunna göras mellan olika 
områden och över tid. 

SKOGSGRÄNSEN - EN TRÖG OCH SVÅRTOLKAD INDIKATOR
I ett bredare ekologiskt perspektiv är trädgränsen inte en 
distinkt linje utan en mer eller mindre bred övergångszon mel-
lan skog och fjäll. Spridda träd och små skogsdungar växer här 
på lokalt gynnsamma platser, åtskilda av typisk fjällvegetation 
av hed-, ängs- eller myrkaraktär. På grund av lokala faktorer – 
topografi, vindexponering, jorddjup, näringstillgång och fuktig-
het – så blir mönstret av enskilda träd och träddungar mycket 
varierande mellan olika fjällsluttningar. I många fall hålls den 
sammanhängande fjällbjörkskogen tillbaka mer av större ansam-
lingar av vindtransporterad och sent smältande snö än av direkta 
temperatureffekter. 

figur 4. Skogsgränsen kan 
framstå som distinkt på 
avstånd, men har ofta ett 
oregelbundet förlopp och kan 
vara lokalt nedpressad av stora 
snömassor, myrar eller block
fält. – Mettjeburretjakke (Jmt). 
20130319. 
From a distance, the forest line 
may seem quite distinct. At a 
local scale, however, the line runs 
quite irregularly, depressed by 
large snow accumulations, mires 
or boulder fields. 
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Skogsgränsen, den slutna skogens övre begränsning, avspeglar 
ofta samverkan mellan landytans topografi, vind och snöfördel-
ning. Den kan vara knivskarp, diffus eller ha karaktär av spridda 
distinkta ”trädöar” av varierande storlek (figur 4, 5). Idag anar vi 
att dessa olika typer av skogsgräns har olika bakgrund och reage-
rar olikartat på ändrat klimat.

Den ofta diffusa övergångszonen mellan skog och kalfjäll 
karaktäriseras ibland som en ”ekoton”, vilket innebär ett land-
skapselement som lånar drag av två olika vegetationstyper och 
som besitter vissa unika egenskaper. Den äldre benämningen 
”kampzonen” syftar på att här kan vi se spår av samtidigt pågå-
ende, diametralt riktade processer i växttäcket. Å ena sidan har 
vi tecken på skogens sedan länge pågående reträtt från fjällen. 
Detta tar sig uttryck som döda och döende träd samt en fortskri-
dande nedbrytning och erosion av växttäcke och ytjord i många 
lågfjällshedar. Å andra sidan kan vi varsebli att enstaka unga träd 
vandrar uppåt längs fjällsidorna. Mer om detta i kapitlet ”Fjäl-
lens vegetationshistoria”.

 Allt detta innebär att någon entydig, objektiv och klimat-
relevant definition på den slutna skogens gräns mot kalfjället – 
”skogsgränsen” – inte kan uppställas. Det kan dock vara prak-
tiskt att i samband med översiktliga beskrivningar av landskapet 
använda begreppet skogsgräns, som en grov orientering om den 
mer eller mindre slutna skogens övre begränsning. Trädgränsen 
(se ovan) har dock en mycket mer direkt relation till klimatet 
och dess föränderlighet. 

Under skogsgränsen kan slutna trädbestånd växa i praktiskt 
taget alla delar av terrängen; från krön till svackor. Med stigande 

figur 5. I många fall har 
skogsgränsen karaktär av en 
bred och diffus upplösnings
zon, där träd uteslutande växer 
i speciella miljöer, exempelvis 
på mindre upphöjningar i ter
rängen där snötäcket är lagom 
tjockt. – Getryggen (Jmt). 
20130508.
In many cases, the forest line 
has the character of a broad and 
diffuse tension zone. Trees grow 
only in certain local habitats, for 
example on terrain features with 
an optimum snow cover. 
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höjd över havet blir detta allt svårare och träden ”väljer” lokaler 
mellan dessa ytterligheter, med särskilt gynnsamt lokalklimat 
och goda markförhållanden. På så sätt får vi vanligtvis en diffus 
och för varje sluttning unikt utformad övergångszon mellan 
björkskog och kalfjäll. Det innebär att skogsgränsen, i motsats 
till trädgränsen, inte låter sig definieras på ett entydigt sätt, som 
möjliggör rättvisa jämförelser över tid och mellan olika lokaler 
och regioner. 

Slutna skogsbestånd skapar och upprätthåller ett eget klimat, 
som i viss mån är frikopplat från det regionala temperaturklima-
tet. Skogsgränsen reagerar därför med betydande fördröjning 
på ändrad temperatur och är sällan i balans med rådande klimat-
förhållanden. Mindre och kortvariga klimatsvängningar registre-

figur 6. Exempel på trädarts
gränser för gran (vänster), 
Åreskutan (Jmt) 1380 m ö.h., 
fjällbjörk (ovan höger), Njulla 
(TL) 1025 meter över havet, 
och tall (nedan höger), Ö. Bar
fredhågna (Dlr) 1015 m ö.h. 
Examples of tree species limits 
for Norway spruce Picea abies 
(left), 1380 m a.s.l., mountain 
birch Betula pubescens subsp. 
czerepanovii (above right), 1025 
m a.s.l., and Scots pine Pinus 
sylvestris (below right), 1015 m 
a.s.l. 
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ras mest som ändrad tillväxt av existerande träd, men knappast alls 
i skogsgränsens läge (se kapitlet ”Fjällens vegetationshistoria”). 

Till detta kommer att den slutna skogens övre gräns, i högre 
grad än trädgränsen, är påverkad av tidigare markutnyttjande, 
som vanligtvis upphörde eller minskade i intensitet vid skogs-
gränsen. Allt detta gör att skogsgränsens förändringar och reak-
tioner på ändrat klimat ofta är svårtolkade och mindre lämpade 
för klimatrelaterad miljöövervakning.

TRÄDARTSGRÄNSEN OCH DEN HISTORISKA TRÄDGRÄNSEN
Varje trädart har en egen trädartsgräns, på varierande avstånd 
ovanför trädgränsen. Den definieras av den allra översta före-
komsten av arten, oberoende av storlek, växtform eller ålder 
(figur 6). Individer av detta slag kan vara mycket unga och 
representera fronten i en pågående spridningsfas eller de sista 
”eftersläntrarna” när trädgränsen sjunker. Å andra sidan kan 
dessa individer också vara ett relativt konstant inslag i det alpina 
växttäcket, som ständigt omsätts med nya individer. 

Träden ”testar” på så sätt kontinuerligt möjligheterna att nå 
allt högre upp på fjället. Vanligtvis lyckas inte detta, eftersom 
de unga individerna inte överlever när de växer upp och kon-
fronteras med det bistra klimatet strax ovanför det skyddande 
snötäcket.

Ofta finns rester av döda träd som levt för mycket länge 
sedan, högt ovanför dagens trädgräns. Dessa markerar den histo-
riska trädgränsen, som ger en uppfattning om trädens och kalfjäl-
lets utbredning under tidigare epoker med ett varmare klimat 
(figur 7). Studier av den historiska trädgränsens läge vid olika 
tidpunkter är en av de säkraste metoderna att skapa en bild av 
det levande fjällandskapets och klimatets långsiktiga utveckling i 
nordliga och högt belägna trakter efter den senaste istiden. 

TRÄDENS OCH SKOGENS HÖJDZONERING
De olika arternas trädgränser uppträder i en bestämd höjd-
zonering, som speglar rådande klimatkaraktär. Dessutom spelar 
historiska förhållanden en viss roll genom att enskilda individer 
kan leva kvar långt efter att klimatiska förutsättningar för deras 
etablering upphört. 

Det kan redan nu vara på sin plats att påpeka att dagens 
speciella trädslagszonering mot kalfjället är unik just för vår tid, 
i slutskedet av pausen mellan två istider. I nutiden är det som 
regel fjällbjörk som bildar trädens och skogens gräns mot kalfjäl-
let. De bredaste bältena av fjällbjörkskog finner vi i västliga och 
snörika delar av fjällkedjan med brant topografi och där klimatet 
har en viss maritim prägel (figur 8). Här kan fjällbjörkskogen ha 
en vertikal utbredning på 300–400 meter. 

figur 7. Tallens historiska 
trädgräns markeras här av en 
subfossil stam (upprest), som 
enligt kol14datering levde här 
för omkring 8500 år sedan. – 
Storulvåfjället (Jmt), 860 m ö.h. 
20090627.
The historical tree line of pine is 
here marked by a subfossil trunk, 
which according to radiocarbon 
dating lived here about 8500 
years ago, well above the pres
ent tree line. 
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Björkbältet är däremot mestadels svagt utbildat i många 
lågfjällsområden i fjällkedjans periferi, ofta smalare än 50 meter. 
Brist på permanenta snöfält och vittförgrenade, fuktighets-
spridande bäcklopp är i detta sammanhang de främsta orsakerna. 

Snörika vintrar, sen snösmältning, svala och fuktiga somrar, 
gärna kombinerade med måttligt renbete, ger de bästa förut-
sättningarna för att fjällbjörkskog skall bildas och vidmakthållas 
ovanför barrskogen. Barrträden, särskilt tallen, missgynnas i 
motsvarande grad i den typen av miljö. 

Fjällbjörkskogen har i allmänhet ingen skarp nedre gräns 
mot barrskogen. Granens trädgräns, som vanligtvis infaller 
50–60 meter under björkens trädgräns, är som regel infiltrerad 
med glest spridda träd i nedre delen av björkskogen (figur 9). 
Omkring 50 meter längre ner möter ofta tallens trädgräns. 

figur 8. Sent smältande snö 
underhåller en kontinuerlig 
bevattning av fjällsluttningar 
och är en förutsättning för fjäll
björkskogens bildning och vid
makthållande. Samtidigt hindrar 
de största snöansamlingarna 
skogens vidare avancemang 
till högre nivåer. – Torkilstöten 
(Hrj), 945 m ö.h. 20130627.
Latelying snow patches ensure 
a continuous supply of melt 
water down the mountain slopes 
and provide conditions for the 
sustained presence of a moun
tain birch forest belt. At the same 
time they restrict an upslope 
advance of the forest. 

figur 9. Granens och tallens 
trädgränser finns ofta som 
isolerade träd eller små dungar, 
insprängda i fjällbjörkskogen. – 
Gråhön (Dlr). 20120626.
The tree lines of spruce and pine 
often occur as solitary trees or 
small clumps embedded in the 
mountain birch forest. 



Kullman: Fjällens historia 145

Tallens och granens högsta gränser mot fjället är på så sätt i 
viss mån beroende av fjällbjörkskogens vitalitet och täthet. För 
dessa arter blir kopplingen till klimatets variationer mer kom-
plex och dröjande där täta fjällbjörkskogar dominerar. Björk-
skogen ger i viss mån barrträden skydd mot väder och vind, men 
kan även, allt efter omständigheterna, orsaka konkurrens om 
livsviktiga resurser som näring, vatten och ljus. Trädgränserna för 
gran och tall återfinns ofta i luckor och utglesningar i den omgi-
vande björkskogen där en gynnsam balans mellan väderskydd 
och konkurrens råder (figur 9). 

Lokalt kan såväl gran som tall uppträda ovanför de översta 
fjällbjörkarna och således bilda trädens yttersta utposter mot 
kalfjället. Detta är särskilt vanligt i östliga lågfjäll, samt längst 
söderut i fjällkedjan, där klimatet är kontinentalt och där 
snötäcket försvinner tidigt under försommaren, vilket minskar 
markens fuktighet och därmed fjällbjörkens livskraft (figur 10). 
Många av dessa fjäll ligger som isolerade öar, helt omkransade av 
barrskog, vilket möjliggör kontinuerlig tillförsel av barrträdsfrön 
från alla väderstreck.

De högsta trädgränserna i Sverige finner vi i områden med 
kontinentalt, sommarvarmt klimat i fjällkedjans södra del 
(Dalarna-Härjedalen), med värden på lite drygt 1100 meter 
över havet för fjällbjörk och gran samt något lägre för tall (figur 
11). Trädgränserna sjunker gradvis norrut och når längst i norr 
600–800 meter över havet. Generellt är trädgränserna högst i 
sydsluttningar och lägst i nordsluttningar. Den genomsnittliga 
skillnaden mellan väderstrecken uppgår till mellan 50 och 90 
meter och är störst för tall och minst för fjällbjörk.

figur 10. I områden med kon
tinentalt och snöfattigt klimat 
kan bältet med fjällbjörkskog 
nästan helt saknas och tall eller 
gran bildar istället gräns mot 
kalfjället. – Ö. Barfredhågna 
(Dlr), 860 m ö.h. 20130724.
Regions with a continental and 
snowpoor climate may almost 
lack the mountain birch forest 
belt. In such cases, pine or 
spruce form the limit of arboreal 
vegetation towards the alpine 
tundra.

figur 11. Nutidens högsta träd
gränser för alla arter finns på 
gränsen mellan Härjedalen och 
Dalarna. Bilden visar Sveriges 
högsta kända trädgräns för 
björk. – Brattriet (Hrj), 1140 m 
ö.h. 20110812. 
The highest tree lines in Sweden, 
all species considered, are at the 
border between the provinces 
of Härjedalen and Dalarna. This 
image depicts the highest known 
mountain birch tree in the Swed
ish Scandes. 
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figur 13. I brant och snörik 
terräng får björkarna ofta en 
typisk sabelform till följd av 
rörelser och tryck av snömas
sorna. – Norra Storfjället (LyL). 
20120921. 
Mountain birches growing in 
steep and snowrich terrain may 
attain a sabrelike form, due to 
snow pressure and sliding. 

figur 14. I flack terräng med 
mycket och sent smältande 
snö får björkarna ofta ett 
krokigt och nästan spiralvridet 
utseende genom sättnings
rörelserna i det smältande snö
täcket. – Handölsdalen (Jmt), 
705 m ö.h. 20151016. 
In flat terrain with large amounts 
of latemelting snow mountain 
birches may become heavily 
crooked due to the weight of the 
snow cover. 

figur 12. Den övre fjällbjörk
skogen bildar vanligtvis en 
mosaik med skarpa gränser 
mellan skogsdungar i vindskyd
dade och snörika miljöer och 
vegetationsfattigt kalfjäll i mer 
exponerade terrängavsnitt. 
– Utsikt österut från lågfjället 
Grötmjölhögen i västra Jämt
land 20150815. 
The upper mountain birch forest 
belt is often shaped as a mosaic 
with sharp contrasts between 
forest clumps in windsheltered, 
snowrich environments and 
more or less unvegetated ground 
at windexposed sites.
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De viktigaste trädslagens ekologi
FJÄLLBJÖRK
Fjällbjörken Betula pubescens subsp. czerepanovii är en under-
art till låglandets vanliga glasbjörk. Andelen björkar med mer 
eller mindre utpräglade fjällbjörkskaraktärer ökar gradvis med 
stigande höjd över havet och närmare de egentliga fjällen. Under 
de senaste fyra- till femtusen åren har fjällbjörken blivit allt mer 
framgångsrik och dominerande i skogens gränsland mot kalfjäll 
och tundra. Den växer helst i sluttningar med en detaljrik topo-
grafi, men ogärna på konvexa, tidigt snöfria ytor och kan med 
visst fog karaktäriseras som ett ”moderat snölegeträd” (figur 12). 

Fjällbjörkens mycket varierande växtformer bestäms av 
snötäcket i kombination med den lokala topografin. I brant och 
snörik terräng blir stammarna bågböjda (”sabelbjörkar”, figur 13). 
Bestånd med i det närmaste spiralvridna björkar uppträder där 
stora snömassor ansamlas i flacka områden (figur 14).

Smältvatten som under en stor del av sommaren sakta sipprar 
på bred front utför fjällsluttningarna är fjällbjörkens och fjäll-
björkskogens livselixir. Fuktighetskravet medför också att 
fjällbjörken föredrar finkorniga och vattenhållande jordar. Om 
tillförseln långsiktigt uteblir i ett varmare och torrare klimat 
med tidigare fullbordad snösmältning så försvinner också det 
mesta av fjällbjörkskogen så som vi känner den idag. Tendenser 
i den riktningen har visat sig under de senaste decennierna i den 
sydligaste delen av fjällkedjan, men mer om detta senare. 

Tack vare sin lövfällning klarar fjällbjörken – bättre än gran 
och tall – den uttorkning under vårvintern (frosttorka) som ofta 
hotar trädväxt på djupt och långvarigt tjälade fjällmarker. Barr-
träden strävar ständigt efter att ta över herraväldet i det översta 
skogsbandet, men har under senare årtusenden för det mesta 
hindrats effektivt av återkommande episoder av särskilt kalla 
vintrar med extrem tjälbildning. 

 Fjällbjörken har en hel arsenal av opportunistiska egenskaper 
som gör att den kan anpassa sig till och överleva i en betespräg-
lad miljö och i ett svalt och snörikt klimat som varierar starkt 
över tid, på det sätt som så karaktäristiskt utmärker den skandi-
naviska fjällkedjan. Stora mängder av lättspridda frön gör att den 
snabbt kan ta ny mark i besittning när tillfälle erbjuds, exempel-
vis efter kraftiga markstörningar. Därtill har den en enastående 
förmåga till vegetativ förökning (klonbildning) och långsiktig 
överlevnad i starkt förkrympt form. Det ger den enskilda 
fjällbjörken möjligheter till ett långt liv, även under utdragna 
perioder med ett ogynnsamt växtklimat. 

Kombinationen av olika förökningsmetoder ger både flexibi-
litet och stabilitet, vilka är de viktigaste grundbultarna i fjäll-
björkens framgångssaga under senare delen av vår interglacial då 

"Smältvatten som under 
en stor del av sommaren 
sakta sipprar på bred 
front utför fjällslutt-
ningarna är fjällbjörkens 
och fjällbjörkskogens 
livselixir."
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klimatet blivit svalare och mer ostadigt. Den framstående finske 
växtgeografen professor Ilmari Hustich skapade begreppet ”kli-
mathasarden” och menade därmed att i norr och nära trädgrän-
sen finns inget ”normalt klimat”. Det normala var däremot stora 
svängningar över tiden. Bildparet i figur 15 kan väl ses som en 
illustration av den principen. 

Genetiskt är fjällbjörken en art med förmåga till snabb evolu-
tionär utveckling och anspassning till nya och skiftande miljöför-
hållanden. Detta sker kontinuerligt genom att glasbjörk av låg-
landstyp hybridiserar med dvärgbjörk Betula nana, samtidigt som 
hybriderna i sin tur kan återkorsas med föräldraarterna. På så 
sätt skapas hybridsvärmar med något olika egenskaper, som kan 
komma väl till pass när miljön ändras. Hybriderna har karaktären 
av högvuxna buskar eller små träd och är ofta mer köldhärdiga 
än låglandsbjörkarna. De förekommer mest nära trädgränsen 
och spelar rollen som pionjärer när björken avancerar mot högre 
nivåer i samband med perioder av varmare klimat. 

Mycket talar för att våra dagars fjällbjörk gradvis utvecklats 
genetiskt på detta sätt, samtidigt som fjällbjörksbältet vuxit i 
omfattning, allt i samklang med klimatets successiva avkylning 
efter värmetoppen direkt efter isavsmältningen (se ”Fjällens 
vegetationshistoria”). Nutidens fjällbjörkar är sannolikt därför 
inte genetiskt helt identiska med de pionjärbjörkar som invand-
rade efter den senaste istiden på de första isfria fjälltopparna.

Unga björkstammar är extremt plastiska och klarar på så sätt 
av att utsättas för stark och långvarig snöpressning i brant och 
snörik terräng. Med stigande ålder avtar dock den förmågan 
och stammarna knäcks förr eller senare. Nya stammar slår då 

figur 15. Fjällbjörken är anpas
sad till de stora växlingar från 
år till år som utmärker klimatet 
i den skandinaviska fjällkedjan, 
särskilt när det gäller snötäck
ets varaktighet. 

Bildparet visar samma björk
dunge vid trädgränsen samma 
datum, två år i rad. Vänster 
20140619, marktemperatur 
+3.9 °C. Höger 20150619, 
marktemperatur +0.3 °C. – 
Storsnasen (Jmt), 850 m ö.h. 
The mountain birch is adapted to 
the great betweenyear climate 
variability thar characterizes the 
Scandes. This pair of photos 
shows the same treeline birch 
grove at the same date in two 
consecutive years. Left 2014
0619, soil temperature +3.9°C. 
Right 20150619, soil tempera
ture + 0.3°C. – Storsnasen, 850 
m a.s.l.

19 juni 2014 19 juni 2015
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vanligtvis upp från vilande knoppar vid basen av de brutna stam-
marna. Detta kan upprepas i det ”oändliga” och klon bildande 
fjällbjörkar kan därför som genetiska individer bli extremt 
gamla, i vissa dokumenterade fall närmare femtusen år (figur 16). 
Enskilda stammar blir dock sällan äldre än hundra till tvåhundra 
år. Sällsynta fall med närmare femhundra år gamla stammar har 
dock dokumenterats i flacka områden med ”lugn” snö.

I takt med klimatets ständiga svängningar och variationer i 
betestryck så kan fjällbjörkarna växla form mellan låga buskar 
och träd. Under långa ogynnsamma perioder – århundraden 
och i vissa fall årtusenden – kan de framhärda som knappt 
decimeter höga buskskott, mer eller mindre dolda i fjällens 
rishedar i väntan på bättre tider. Den välutvecklade förmågan 
till vegetativ förökning, med skott från stambasen (figur 17), gör 
också att fjällbjörkars fortlevnad vanligtvis inte hotas av måttliga 
fysiska störningar, som exempelvis betning av olika djur (ripor, 
harar, renar, insekter). 

Inte ens i områden med ett i gångna tider intensivt fäbod-
väsen och tillhörande kreatursbete har björkskogen helt 
försvunnit. När den intensiva markanvändningen i senare tid 
upphört har skogen ofta kommit tillbaka, tätare och mer vital än 
någonsin tidigare. Detta åstadkoms genom hastig höjdtillväxt 
av den majoritet av björkar som överlevt betningsfasen i form 
av undertryckta låga buskar och skott. Dessutom sker idag en 
snabb förtätning av bestånden med individer som utvecklats ur 
frön som grott i spåren på den markberedning och gödsling som 
djuren vanligtvis åstadkommit. 

Fjällbjörkskogens långsiktiga beständighet och vitalitet är, 
som ovan berörts, i hög grad beroende av störningar som då och 

figur 16. Tack vare förmågan 
till vegetativ förökning med 
basala stamskott och rotskott 
kan fjällbjörken ha ett i det 
närmaste evigt liv. 

I marken under björken på 
bilden finns vedrester som kan 
ha hört ihop med nu levande 
stammar. Kol14datering av 
den subfossila veden visar att 
björken levde här för omkring 
4800 år sedan. 

I början av 1900talet, strax 
innan 1900talets klimat
förbättring, var detta en låg 
buske. – Getryggen (Jmt), 905 
m ö.h. 20150728.
By means of vegetative regener
ation with basal stem shoots and 
root suckers, mountain birches 
may be virtually eternal. In the soil 
underneath the depicted birch 
there are subfossil wood remains 
with possible connections to 
currently living stems. Radiocar
bon dating has yielded 4800 cal. 
yr BP. By the early 20th century, 
prior to the recent climate ame
lioration, this specimen was a 
lowgrowing shrub. 

figur 17. Fallen björkstam med 
basalskott som tryggar indivi
dens långsiktiga fortlevnad. – 
Ö. Barfredhågna (Dlr), 900 m 
ö.h. 20130723. 
Downed birch stem with several 
basal shoots, which render the 
longterm survival of this specific 
birch likely. 
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då knäcker eller på annat sätt dödar befintliga stammar – men 
som samtidigt stimulerar uppkomsten av nya från samma rot-
system. Förmågan att återhämta sig på detta sätt avtar dock med 
stigande ålder. Skulle därför alltför lång tid gå mellan påverkan av 
detta slag så förlorar björken förmågan till vegetativ förnyelse. 

Eftersom fröföryngringen fungerar dåligt där markvegeta-
tionen inte är störd så tenderar skogen i sådana fall att bli allt 
glesare och mer ålderstigen, för att på sikt få lämna plats för 
mer eller mindre beständigt trädlösa hedar. I brant och snörik 
terräng räddas dock situationen av återkommande snöbrott, 
laviner, renbetning eller periodiska angrepp av larverna till vissa 
mätarfjärilar. 

Stor betydelse i sammanhanget har fjällbjörkmätare Epirrita 
autumnata och allmän frostfjäril Operophtera brumata, som helt 
eller delvis kan avlöva fjällbjörkskogen över vidsträckta arealer 
(figur 18), och som spelat stor roll för fjällbjörkens evolutionära 
utveckling. Omfattande angrepp tycks drabba de flesta björk-
bestånd med 100–150 års mellanrum, vilket är en av förklaring-
arna till att fjällbjörkstammar sällan blir äldre än så. 

Kalätningar, som i förstone kan te sig nog så dramatiska och 
ödeläggande, är dock i de flesta fall inget hot mot fjällbjörk-
skogens fortbestånd, utan snarare en av förutsättningarna för 
dess långsiktiga vitalitet och fortbestånd. De svåraste och mest 
omfattande avlövningarna bidrar till att förnya skogen genom 
att bildningen av nya basalskott stimuleras. Utbrott som inträf-
far under relativt varma perioder kan underlätta för barrträd att 
etableras där detta tidigare varit omöjligt på grund av konkur-
rens från alltför tät björkskog. Under långvarigt kyliga klimatpe-
rioder, särskilt i kombination med intensivt renbete, kan dock 

figur 18. Vänster. Fjällbjörk
mätarlarv. Höger. Björkskog 
som avlövats genom angrepp 
av fjällbjörkmätare. – Kärke
vagge (TL). 20150809.
Left. Caterpillar of Epirrita autum
nata. Right. Mountain birch forest 
almost completely defoliated by 
an Epirrita outbreak. 

figur 19. Björkplanta vars löv 
repats av ren. I allmänhet över
lever dylika individer i förstärkt 
form. – Njulla (TL), 1000 m ö.h. 
20150807.
Mountain birch sapling browsed 
by reindeer. In most cases, such 
individuals survive in a more 
vigorous condition. 
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angreppen bli fatala för björkens överlevnad och utgör en av de 
mekanismer med vilken skogen under lång tid kan hållas tillbaka 
i förhållande till kalfjället. Trädlösa hedartade luckor i fjällbjörk-
skogen – subalpina hedar – har i vissa fall en bakgrund av detta 
slag.

 Renens betning kan, beroende på intensitet, vara såväl positiv 
som negativ för fjällbjörkskogen. Renarna betar ofta småplantor 
av björk, men tar ofta bara några få blad eller toppskott. Detta 
leder sällan till plantornas död. Resultatet blir i stället en slags 
”bonsai-effekt”, som förstärker plantans vegetativa tillväxt 
genom att flera nya skott slår upp från basen (figur 19, 21). Bland 
annat på så sätt har ett ömsesidigt beroende mellan renen och 
fjällbjörken utvecklats under senare delen av vår interglacial, 
när klimatet blivit svalare och mer passande för både ren och 
fjällbjörk i större mängder. 

Mycket tyder på att renbete och tramp reducerar utbred-
ningen och tätheten av lav- och mossdominerad vegetation, 
vilket ger en viss markberedning, som kan gynna fröetablering 
av fjällbjörk (figur 20). Detta under förutsättning att marken är 
tillräckligt fuktig och näringsrik. Ofta finner vi faktiskt de bre-
daste och mest vitala fjällbjörkskogarna i trakter med ett relativt 
intensivt renbete. Destruktiv överbetning av ren förekommer 
främst där stora renhjordar, genom stängsel och inhägnader, 
hindras att röra sig fritt.

Fjällbjörkskogen och dess växtsamhällen är mycket mångskif-
tande, vilket avspeglar lokala variationer i klimat, markfuktighet, 
näringstillgång och tidigare markutnyttjande. Dessutom påver-
kas, som ovan berörts, strukturen och artsammansättningen 
i betydande grad av djurlivet, exempelvis renar, lämlar, sorkar, 

figur 20. Renstängsel som 
åtskiljer intensivt betat område 
till vänster från mindre påverkat 
område till höger. Näringsfattig 
lågfjällshed med dvärgbjörk, 
nordkråkbär och blåbär. – 
Blåkläppen (Dlr). 915 m ö.h. 
20130724. 
Reindeer fence, separating inten
sively used vegetation to the left 
and a less affected plant cover to 
the right. Oligotrophic low alpine 
heath with predominant Betula 
nana, Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum and Vaccinium 
myrtillus. 

figur 21. Minst 32 år gam
mal björkplanta som vuxit i en 
moderat snölega och betats av 
ren upprepade gånger, vilket 
gett ett förstärkt basalparti. 
Tändsticksaskens mått är 30 × 
60 mm. 
Mountain birch sapling, at least 
32 years old, which has grown 
in a moderate snow bed and 
have been repeatedly browsed 
by reindeer, which has caused 
the thickened basal root neck. 
The size of the matchbox is 30 × 
60 mm.
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harar och insekter, vilka konsumerar en del av fjällbjörkens bio-
massa och på så sätt bereder väg för mer ljuskrävande arter.

 I många långa och djupa fjälldalar har björkskogarna fått 
en onaturligt stor utbredning nedåt där de översta barrträds-
bestånden avverkades under perioder med relativt kyligt klimat 
då barrträdens (främst tallens) återväxt varit starkt hämmad. 
Den mindre värmekrävande björken har då kunnat expandera 
och bilda långsiktigt stabila bestånd, där barrträdens sämre 
spridningsförmåga gör att de bara långsamt återkommer. 

Tydliga exempel på björkbälten som på detta sätt blivit 
extremt breda finner vi i Tänndalen (Härjedalen), Umeälvens 
övre dalgång, samt på många andra ställen i fjällkedjan. Här 
tillhör en betydande del av björksbältets lägre delar egentligen 
den potentiella barrskogsregionen, vilket ofta tydligt framgår av 
markflorans sammansättning, som visar tydliga drag av barrskog. 
Täta mattor av lingon och mjölon i fjällbjörkskogen skvallrar ofta 
om att här borde egentligen tall växa.

Motsatsen gäller på isolerade lågfjäll omkransade av slutna 
barrskogar. Här tillförs ständigt barrträdsfrön från alla rikt-
ningar. Snötäcket är ofta tunt och försvinner relativt tidigt över 
merparten av kalfjällsytan. Resultatet blir ett svagt utbildat 
björkbälte och i vissa fall bildar tall eller gran gränsen mot kalfjäl-
let. De enstaka björkar eller små dungar som finns här återfinns 
vanligtvis i svackor med mycket och sent smältande snö.

I snörika fjälltrakter med näringsrik jordmån uppträder 
som regel relativt rakvuxna björkar med få stammar i högvuxna 

figur 22. Under eftersommaren 
vissa år infekteras fjällbjörkarna 
av björkrost Melampsoridium 
betulinum, som färgar björk
löven och hela landskapet i 
gulbruna nyanser. – Hård
eggen (Jmt), 760 m ö.h. 2011
0901.
During late summer in some 
years most mountain birches are 
infected by birch rust Melamp
soridium betulinum, which 
colours the birch leaves and the 
entire landscape in yellowbrown 
nuances. 



Kullman: Fjällens historia 153

bestånd med en rik och ängsartad undervegetation. Där snö-
täcket är tunnare och marken torrare och mer näringsfattig är 
björkarna ofta flerstammiga (20–30 stammar per individ) och 
mer lågvuxna, samtidigt som bestånden är glesare och domi-
nerade av ris och lavar. Mångstammigheten har, som tidigare 
berörts, ofta sin grund i mekanisk påverkan under tidiga livssta-
dier, exempelvis snödrift, kyla och bete av ren, hare, smågnagare 
och ripor. 

Som senare skall belysas mer i detalj så är fjällbjörkskogen, 
med dagens karaktär och omfattning, en relativt sen skapelse i 
vegetationens utveckling efter den senaste istiden. Det förklarar 
kanske varför praktiskt taget inga växter eller djur är exklusivt 
bundna till dessa skogar, även om vissa kärlväxter och mossor har 
tyngdpunkten i sin utbredning här. 

Artrikedomen är ofta större än i de närmast lägre liggande 
barrskogarna och på kalfjället. Det beror ofta på en kombination 
av särskilt gynnsam näringsstatus i anslutning till fjäll bergarterna 
och en smygande och sedan länge pågående nedvandring av 
fjällväxter i ett klimat som fram till slutet av 1800-talet blev allt 
svalare. Under varmare epoker har vissa värmekrävande arter 
vandrat uppåt och berikat floran i fjällbjörkskogen. I vissa fall 
har de kunnat fortleva genom vegetativ förökning när klimatet 
blivit svalare. 

Fjällbjörkskogen har på så sätt fått karaktären av en dynamisk 
mötesplats för boreala och alpina växter och djur. Den fungerar i 
dag dessutom som refugieområde för växtarter som tidigare varit 
mer allmänt spridda i skogslandet, men som där genom olika 
mänskliga störningar gått starkt tillbaka. 

GRAN
Granen Picea abies uppträder ofta i ett distinkt bälte strax under 
fjällbjörkskogen, där den på näringsrika, relativt branta marker 
med rörligt ytvatten kan bilda mycket produktiva och högvuxna 
bestånd. Under mindre gynnsamma klimatperioder i fjällnära 
områden försvåras näringsomsättningen, föryngringen går på 
sparlåga och trädbestånden tenderar att på sikt bli allt glesare. 
Många isolerade lågfjäll och trädfattiga högplatåer i fjällkedjans 
periferi har en bakgrund av detta slag. I samband med kyligare 
epoker kan nästan rena kalfjäll långsamt bildas på detta sätt. 

Fjällens granar har under långa tider varit föremål för en 
omfattande diskussion i vetenskapliga kretsar. Vi har länge givits 
föreställningen att granen inte funnits i fjälltrakterna under 
mer än på sin höjd några tusen år. Denna uppfattning baseras på 
pollenanalys, en metod som ifrågasätts allt mer när det gäller att 
fastställa växters invandrings- och spridnings historia efter den 
senaste istiden. 

figur 23. Smalkroniga fjäll
granar har en fördel i snörika 
trakter och bryts inte så lätt 
av tung blötsnö eller dimfrost 
i kombination med stark vind. 
– Solberget (LyL), 640 m ö.h. 
20120921.
Narrowcrowned mountain 
spruces have a clear advantage 
in snowrich environments and 
are not easily broken by heavy 
wet snow or hoar frost in combi
nation with strong wind. 
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Nyare undersökningar, baserade på kol-14-daterade träd-
rester (ved och kottar), visar helt annan bild med granen som 
ett av de först invandrade trädslagen i fjällkedjan. Den fanns på 
tidigt framsmälta fjälltoppar (nunataker) redan för drygt 13 000 
år sedan. Detta är egentligen inte särskilt förvånande eftersom 
granen i dagens fjällandskap framstår som ett av våra härdigaste 
trädslag. 

I form av lågt krypande buskar med tät barrskrud – en 
växtform som brukar benämnas ”krummholz” – kan den till och 
med växa hundratals meter ovanför björkens trädgräns i karg och 
vindpinad kalfjällsmiljö (figur 24). Olika typer av ”fossilfynd” och 
genetiska data tyder på att granen i den formen kan ha ”övervint-
rat” den senaste istiden på tundran strax intill iskanten väster 
eller sydväst om fjällkedjan. Under den tiden var havsytan drygt 
hundra meter lägre än idag och stora arealer på kontinental-
sockeln, som numera är havstäckta, var tillgängliga för växt-
kolonisation.

Tack vare sin förmåga till vegetativ förökning genom rot-
slående grenar utbildas ofta lågvuxna och mångstammiga kloner 
nära trädgränsen. På grund av snöns tyngd pressas de lägre gre-
narna mot marken och blir överväxta av mossa. Med tiden utbil-
das adventivrötter och toppar börjar växa uppåt från grenarna. 
På sikt kan förbindelsen med moderstammen brytas. 

Fjällgranar kan på så sätt bli tusentals år gamla, trots att 
enskilda stammar sällan blir äldre än 200–300 år, undantagsvis 
drygt 600 år. Under varmare epoker utvecklar de lågvuxna gra-
narna snabbt trädformiga stammar och när kyligare förhållanden 
återkommer övergår de till den krypande krummholzformen. 
Det sker främst genom att barrmassan och de stammar som når 

figur 24. Vänster. Krummholz
gran på kalfjället, omkring 200 
meter högre än fjällbjörkens 
lokala trädgräns. Kol14date
rade vedrester i marken visar 
att gran fanns på platsen för 
minst 1200 år sedan. Båg
formen antyder att granen 
påverkats av jordflytning under 
lång tid. – Norder Tväråklum
pen (Jmt), 1090 m ö.h. 2013
0526. 

Höger. Den långvariga 
överlevnaden i den mycket 
utsatta och exponerade miljön 
förklaras av att barrskruden är 
praktiskt taget helt snötäckt på 
vintern. 20110421.
Left. Krummholz spruce growing 
on the alpine tundra, about 200 
above the local tree line of moun
tain birch. Radiocarbondated 
wood remains in the soil show 
that spruce grew here at least 
1200 years ago. The bow
shaped canopy demonstrates 
that this individual has been 
affected by solifluction. 

Right. The longterm survival in 
this strongly exposed environ
ment owes to the fact that the 
canopy is almost completely 
snowcovered for most of the 
winter. 
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upp ovanför snöytan dör som en följd av frosttorka under kyliga 
och snöfattiga vintrar. Det är ett fenomen som är resultatet av 
långvarigt tjälbunden mark, samtidigt som barren transpirerar 
kraftigt i starkt solsken under vårvintern. Upprepas detta flera år 
i rad så dör till slut hela stammen. Det hindrar dock i allmänhet 
inte de marknära och långvarigt snötäckta delarna av granklonen 
att leva vidare. 

Eftersom klimatet normalt tenderar att variera markant på 
bara några hundra års sikt så blir trädformiga granstammar vid 
trädgränsen sällan särskilt gamla. Fjällens grankloner har alltså 
ett ”jojo-beteende”, som står i intimt samband med klimatets 
svängningar och de fungerar på så sätt som känsliga biologiska 
indikatorer på ändrade växtbetingelser mer allmänt i fjällnära 
områden.

Jämförd med fjällbjörken så är granen inte fullt lika beroende 
av ett snörikt klimat. Den behöver dock ett stabilt snötäcke för 
att undgå frosttorka och för att frögroning och etablering skall 
lyckas. Fjällgranarna är vanligtvis påfallande smalkroniga, vilket 
brukar tolkas som en anpassning för att minska risken att skadas 
av tyngande snö och dimfrost (figur 23). Granens stammar är 
dock inte lika böjliga som fjällbjörkens, vilket gör att de trots allt 
ofta bryts av storm och snöbrott och på så sätt utesluts från de 
allra snörikaste miljöerna. Dessutom erbjuder den städsegröna 
barrskruden utmärkta inkörsportar för angrepp av parasit-
svampar, som ofta frodas under snötäcket.

De lågvuxna granarna i trädgränsen har ofta en stor andel 
döda grenar och kvistar med en speciell lavflora. Ett exempel är 
urnlaven Tholurna dissimilis (figur 25), som spelat en viss roll i dis-
kussionerna om växternas invandring efter den senaste istiden. 

figur 25. Urnlaven är starkt 
bunden till lågvuxna fjäll granar 
med en stora andel döda 
kvistar. – Sonfjället (Hrj), 895 
m ö.h. 20110827.
The lichen Tholurna dissimilis 
is strictly confined to shrubby 
treeline spruces with a large 
proportion of dead twigs. 

figur 26. Mångstammiga 
fjällgranar bromsar upp den 
vinddrivna snön på läsidan, 
vilket motverkar tjälbildningen 
och skapar på så sätt förutsätt
ningar för långsiktig överlevnad. 
– Storsnasen (Jmt), 750 m ö.h. 
20140321.
Multistemmed treeline spruces 
break the winddrifted snow 
on the leeward side, which 
counteracts deep soil freezing 
and creates conditions for its 
longterm survival. 
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Den mångstammighet som ofta blir resultatet av den vegeta-
tiva förökningen innebär att fjällgranarna är påtagligt stormfasta 
och dessutom fungerar som ”snöfällor”. Vinterns stormvindar 
ger upphov till stora och sent smältande snödyner i lä av gra-
narna vid trädgränsen. På så sätt får granen ett viktigt tillskott 
av markfuktighet samtidigt som det isolerande snötäcket gör att 
tjälbildningen reduceras (figur 26). 

Långvarig tjäle och låga vintertemperaturer i marken är annars 
två av fjällgranarnas stora problem. Det är också en av anledning-
arna till att de spridda granarna på gränsen mellan skog och fjäll 
ofta växer på platser med relativt djup snö och i anslutning till 
rinnande vatten och källflöden där tjälen ofta är minimal.

TALL
Tallen Pinus sylvestris är den tjälade skogsmarkens träd och är 
samtidigt det trädslag som är sämst anpassat till det relativt 
svala, snörika och ostadiga klimat som kommit att dominera i 
fjällkedjan under de senaste 5000–6000 åren. Den har då mesta-
dels befunnit sig i en vikande och alltmer reliktartad fas och 
blivit mer och mer inskränkt till soliga och torra morän marker, 
samt grovkorniga sedimentmarker. 

Utan samma förmåga till vegetativ föryngring som fjällbjörk 
och gran, kan tallen inte i längden uthärda som krypande buske 
under långa perioder med särskilt ogynnsamt klimat. I öppna 
och vindutsatta delar av björkskogsbältet bildar tallen ibland 
lågvuxna krummholzformer, som dock inte på långt när blir så 
gamla som granens motsvarigheter. I sällsynta fall har tusen år 
gamla tallar av detta slag dock påvisats (figur 27). 

figur 27. Krummholztall i expo
nerad miljö på lågfjäll i västra 
Jämtland. Kol14daterade 
vedrester i marken under den 
levande stammen antyder att 
denna tall kan ha existerat 
redan 1030 e.Kr. Den kan 
därmed vara vår äldsta kända 
levande tall. – Täljstensvalen 
(Jmt), 745 m ö.h. 20110917. 
Krummholz pine growing in an 
exposed habitat in the low alpine 
belt in the western part of the 
Jämtland province. Radiocar
bondated wood remains in the 
soil underneath the living main 
trunk indicate that this pine may 
have existed here already by A.D. 
1030. 
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I trädgränsmiljöer begränsas tallens ålder i allmänhet av starka 
fjällvindar. Vid en ålder av 300–400 år har de mer trädformiga 
fjälltallarna ofta nått en sådan storlek och tyngd att det ytliga 
rotsystemet inte längre orkar hålla trädet upprätt (figur 28). 
Träden blir på så sätt allt mer lutande och faller förr eller senare 
omkull. I de fall då stammen inte knäcks så kan markliggande 
krummholzformer med grova stammar bildas.

Tallen har stora problem att hävda sig i snörika trakter med 
brant topografi. Enskilda stammar knäcks här lätt av snöns tyngd 
och glidning, vilket i allmänhet leder till individens undergång. 
Dessutom drabbas unga plantor och träd i hög grad av skade-
svampar i snörika miljöer av detta slag. 

Tallen växer därför vid och strax under sin trädgräns främst 
på kullar och avsatser i sluttningarna samt på exponerade torra 
näringsfattiga hedar och på fastmattor i grunda torvmarker, 
gärna i svagt konvex terräng med ett tunt eller måttligt snötäcke. 
Täta och konkurrensstarka bestånd av fjällbjörk har här svårt att 
göra sig gällande. Den ljuskrävande och torktåliga tallen får på 
så sätt ytterligare en fördel. Tidigt framsmälta barfläckar i fjäll-
hedarna, glest björkbevuxna fjällmyrar samt svaga sydsluttningar 
och platåer i övergången till fjällbjörkskogen är de miljöer som 
erbjuder bästa förhållanden för de översta tallarna. 

Tallen betas begärligt av älgen, som under det senaste relativt 
varma seklet kunnat expandera uppåt i fjällskogarna. Lokalt 
kan älgen hindra eller fördröja tallens stigning uppåt genom 
intensivt bete av unga tallplantor. Även renen kan ha ett menligt 
inflytande på tallens föryngring, främst genom hornfejning på 
ungtallar som börjat sticka upp över snötäcket (figur 29).

Äldre fjälltallar i trakter med utpräglat inlandsklimat har ofta 
en säregen lavflora. Ett iögonfallande exempel är den intensivt 

figur 28. 380årig trädgräns
tall med ytligt rotsystem och 
som är på god väg att storm
fällas. – Lillhammaren (Jmt)), 
660 m ö.h. 20111104. 
Treeline pine, 380 years old, 
with superficial root system and 
on the brink of being storm
felled. 

figur 29. Ung tall strax ovan 
trädgränsen, med omfattande 
skador orsakade av horn
fejande ren. – Norder Tvärå
klumpen (Jmt), 710 m ö.h. 
20130401.
Pine sapling growing slightly 
above the tree line and suffering 
from extensive injuries caused 
by reindeer rubbing their antlers 
against the stem. 
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gulgröna och giftiga varglaven Letharia vulpina, som blandades i 
åtel i kampen mot rovdjuren (figur 30).

RÖNN
Insprängda som enstaka individer eller små bestånd i fjällbjörk-
skogen uppträder individer av flera olika trädarter. Rönnen Sor-
bus aucuparia är den vanligaste och mest härdiga av dessa. Både 
som träd och buske växer den många gånger aningen högre upp i 
fjällsluttningarna än fjällbjörken (figur 31). På de högsta nivåerna 
förökas den huvudsakligen genom klonbildande rotskott, men den 
bildar dock sällan större bestånd. Till stor del beror det på att den 
betas begärligt av de flesta växtätare; ren, älg, hare och smågnagare. 
Det är också anledningen till att trädformiga rönnar är särskilt 
vanliga i vidsträckta blockmarker, på klipphyllor och i enbusk-
snår, dit de större växtätande djuren inte i första hand söker sig. 

Vissa extremt högt belägna rönnförekomster förklaras genom 
spridning av frön, som passerar osmälta genom trastarnas tarm-
kanal. Ett 1,5 meter högt rönnsnår, på en smal klipphylla drygt 
1600 meter över havet i Sylarna (Jämtland), är ett av de mest 
anmärkningsvärda exemplen. Efter år med riklig produktion av 
rönnbär vid trädgränsen kan enstaka unga plantor hittas i gruset 
ovanpå smältande glaciärer i mellanalpin zon.

ASP
Som träd växer aspen Populus tremula ungefär lika högt upp som 
tallens trädgräns. På väldränerad mark i den övre glesa fjällbjörk-
skogen och i kalfjällets lägre delar uppträder arten regelbundet. På 
de högsta nivåerna ses den oftast i mer eller mindre krypande form 

figur 30. Varglaven växer 
företrädesvis på döda tallar 
vid trädgränsen i områden 
med kontinentalt klimat, främst 
i Dalarna och Härjedalen. – 
Härjåhågna (Dlr), 860 m ö.h. 
20120626.
The wolf lichen Letharia vulpina 
grows preferentially on dead 
pines at the treeline in regions 
with a continental climate, fore
most in the provinces of Dalarna 
and Härjedalen. 

figur 31. Rönnen är minst lika 
klimathärdig som fjällbjörken 
och växer ibland aningen högre 
än björkens trädgräns. Renen 
betar gärna fjällens rönnar, 
vilket reducerar bladmassan 
och vitaliteten. – Brattriet (Hrj), 
1130 m ö.h. 20110812.
Rowan Sorbus aucuparia is just 
as hardy as the mountain birch. 
Reindeer like to feed on treeline 
rowans, reducing their foliage 
and vigour. 
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(0,5–1 m hög), särskilt i varma och torra sydsluttningar. Nästan ute-
slutande rör det sig här om urgamla kloner som förökas vegetativt 
med otaliga rotskott, inte sällan spridda över tusentals kvadrat-
meter (figur 32). Sådana kloner kan i vissa fjälldalar uppträda 
miltals från närmaste trädformiga förekomster på lägre nivåer. 

De flesta av dessa utposter är relikter från varmare perioder 
relativt snart efter isavsmältningen. De små och lättspridda 
fröna kunde då gro på nyligen frilagda mineraljordar och aspen 
fick på så sätt snabbt en framträdande roll i fjällens tidigaste 
trädflora. På grund av det stora ljusbehovet kunde aspen inte i 
längden hävda sig i konkurrensen med andra mer skuggtåliga 
trädarter och har på så sätt fått en mer underordnad roll i den 
slutna fjällskogen. 

Aspen blommar praktiskt taget aldrig vid och ovanför träd-
gränsen och för att de extremt små fröna skall kunna gro och ge 
upphov till nya individer krävs dessutom mineraljord med stabil 
fuktighet. Nyetablering genom frösådd är därför i nutiden ovan-
lig i denna miljö. Till detta bidrar att aspen är skildkönad med en 
övervikt av hanindivider. 

Aspen drar ofta fördel av störningar i den mer slutna fjäll-
björkskogen, exempelvis efter skogsbrand eller angrepp av 
fjällbjörkmätare, då ljusinsläppet ökar och länge undertryckta 
rotskott snabbt kan utvecklas till trädform, om klimatet och 
betestrycket för tillfället så tillåter. 

GRÅAL
Som träd har gråalen Alnus incana ungefär samma höjdutbred-
ning som aspen. Sällsynt finns dock små kloner bestående av tätt 

figur 32. Olika former av 
trädgränsnära asp. Vänster. 
Flertusenårig klon av låga 
aspskott spridda över större 
yta nära björkens trädgräns. – 
Kebnetjåkka (TL), 795 m ö.h. 
20130812. 

Höger. Aspens trädgräns bil
das ofta av unga, snabbvuxna 
stammar. – Norra Storfjället 
(LyL), 640 m ö.h. 20130904. 
Different modes of treeline
near aspen Populus tremula. 
Left. Multimillennial clone of 
lowgrowing shoots from root 
suckers, distributed over a large 
area. Right. Typically, the tree line 
of aspen is commonly formed by 
young and fastgrowing stems. 
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ställda trädformiga stammar, nästan lika högt som de översta 
björkarna. Gråalen växer ofta på svagt fuktig och örtrik mark, 
gärna i bäckraviner. Enskilda stammar växer hastigt, men är 
påtagligt kortlivade. Vid trädgränsen förökas alen huvudsakli-
gen vegetativt genom rotskott och basala stamskott. Vissa nu 
levande trädgränsnära individer har på så sätt lyckats uppnå en 
ålder av minst 4000 år (figur 33). Dessa kan vara överlevare från 
den första och mellersta delen av vår mellanistid då arten var ett 
av de vanligaste träden i det översta skogsbandet. 

Tack vare förmågan att fixera luftens kväve har gråalen haft 
stor betydelse för den långsiktiga näringsutvecklingen i marken 
och därigenom för skogsekosystemets produktionsförmåga och 
artdiversitet. Dagens mest artrika och högproduktiva fjällbjörk-
skogar växer på mull- och daggmaskrika jordar som är resultatet 
av forna gråalskogars kvävefixering.

HÄGG
Häggen Prunus padus växer som träd relativt sällsynt i fjällbjörk-
skogen, ända upp till björkskogsgränsen. I blockrika och varma 
sydsluttningar är det inte helt ovanligt att finna låga busksnår 
nästan lika högt upp som björkens trädgräns. Även på sina högst 
belägna växtlokaler blommar häggen rikligt och sätter ofta frukt, 
som sprids med fåglar. 

Fjällens häggar tillhör en speciell form med upprätta blom-
klasar. Vissa av individerna är grova och flerhundraåriga (figur 34) 
och möjligtvis rester av den rikare trädflora som härskade i fjäll-
nära trakter under den första delen av vår mellanistid. Häggen pas-
sar dåligt i snörika fjälltrakter där den lätt bryts av tung blötsnö.

figur 33. Dunge av klon
bildande och mångstammig 
gråal på kalfjället. Kol14date
rade vedrester i marken tyder 
på att klonen kan ha existerat 
här för omkring 4400 år sedan. 
– Getryggen (Jmt), 885 m ö.h. 
20150728.
Grove of clonal and multi 
stemmed grey alder Alnus 
incana, growing on the alpine 
tundra. Radiocarbondated wood 
remains in the soil indicate that 
this specimen may have existed 
at this spot about 4400 years 
ago. 

figur 34. Drygt två meter hög 
hägg i övre fjällbjörkskogen i 
gynnsam sluttning nära Kebne
kaise fjällstation (TL), 725 m 
ö.h. Den dokumenterades här 
redan 1911 av Selim Birger. 
Att döma av den oproportio
nerligt grova basala stammen 
kan den vara avsevärt äldre. – 
20130812.
A more than 2 m tall bird cherry 
Prunus padus growing in the 
upper mountain birch forest 
close to Kebnekaise Tourist 
Station, 725 m a.s.l. Its presence 
here was documented already in 
1911. Judging from the unpro
portionately thick basal stem, this 
specimen may be much older 
than that. 
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SÄTERVIDE OCH ANDRA VIDEVÄXTER
Sätervide Salix myrsinifolia subsp. borealis och andra trädformade 
videarter kan lokalt spela en framträdande roll vid den övre 
trädgränsen, särskilt i de nordligaste fjälltrakterna. Här kan de, 
tack vare extremt böjliga stammar, bilda den översta trädgrän-
sen i fuktiga, snörika och lavinbenägna sluttningar där inte ens 
fjällbjörken mäktar växa (figur 35). 

Högvuxna och vittomfattande snår av olika videarter som 
ripvide, lappvide och ullvide (Salix glauca, S. lapponum, S. lanata) 
uppträder i det lågalpina bältets lägre delar längs bäcklopp och på 
över silad mark. Gråsälg Salix caprea subsp. sphacelata är en annan 
videart som kan uppträda som stora och grova träd på rikare mark 
i öppna delar av fjällbjörkskogen, gärna i sydvända rasmarker.

EN 
Enen Juniperus communis tillhör egentligen inte trädfloran i 
fjälltrakterna, men kan faktiskt här och var i fjällbjörkskogens 
lägre delar uppnå trädstorlek. Fjällens enar tillhör en särskild 
form, som utmärks av kortare och mindre stickande barr än enar 
i skogslandet. Arten är lättspridd (fåglar) och fröetableras idag 
ofta i lågalpinan och i lägre delar av mellanalpinan. 

Sannolikt var enen en av det öppna fjällandskapets pionjärer 
efter isavsmältningen. Krypande, decimeterhöga äldre enar 
förekommer regelbundet på kalfjället upp till 300–350 meter 
ovanför björkens trädgräns där de inte blir högre än vinterns 
snötäcke. Vissa av dessa har visat sig vara i det närmaste tusen 
år gamla (figur 37). Kanske finns det levande fjällenar som är 
relikter från den varmaste tiden direkt efter isavsmältningen. 
Enen är känslig för frosttorka, som regelbundet dödar de skott 
som sticker upp över snötäcket. Buskarna bli därför sällan mer 
än 1–1,5 meter höga (figur 36). 

figur 35. Sätervide med sina 
mycket plastiska stammar kan 
lokalt bilda den översta träd
gränsen i sluttningar med hög 
lavinfrekvens. – Slåtta tjåkka 
(TL), 880 m ö.h. 20100829. 
The darkleaved willow Salix 
myrsinifolia subsp. borealis with 
its plastic stems may locally form 
the highest treeline in slopes 
with a high frequency of snow 
avalanches. 

figur 36. Enen formas ofta 
som strömlinjeformade dyner, 
vilka avspeglar vinterns 
förhärskande vindriktning och 
tillhörande snöfördelning. – 
Härjåhågna (Dlr), 1050 m ö.h. 
20120626.
Juniper Juniperus communis 
is often shaped as streamlined 
dunes, which mirror the prevail
ing wind direction and associ
ated snow distribution patterns 
during winter. 
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KALFJÄLLETS VEGETATION
Växttäckets speciella karaktär på kalfjället är ytterst ett resultat 
av temperaturens avtagande och vindens tilltagande med ökande 
höjd över havet. Särskilt vinden är viktig, eftersom den i kom-
bination med topografin styr snöns fördelning i fjällandskapet. 
Snötäcket har en nyckelroll i fjällandskapets ekologi och är minst 
lika avgörande som de mer direkta temperatureffekterna. Snön 
ger vinterskydd till känsliga växtdelar och sörjer för en jämn och 
uthållig markfuktighet över stora arealer av fjället under växt-
säsongen. 

Fjällflorans rikedom bestäms i hög grad av berggrundens 
mineralinnehåll och kvävekapitalet i humusen, som påverkar 
markens näringsstatus samt av tillgången på vatten från smäl-
tande glaciärsnö och mer eller mindre perenna snöfläckar.

Av hävd delar man i Skandinavien in fjällen i tre vegetations-
bälten, det lågalpina, det mellanalpina och det högalpina, 
fort sättningsvis benämnda lågalpinan, mellanalpinan och hög-
alpinan. 

Detta schematiska mönster är bara det senaste stadiet i en 
ständigt pågående naturlig förändrings process. De artbland-
ningar som i läroböcker karaktäriserar och avgränsar de olika 
bältena är tillfälliga sammanslutningar som är det samlade resul-
tatet av dagens miljö och ett historiskt arv från gångna tider med 
andra miljöförhållanden och markanvändning. Så som det ser ut 
idag har det nog aldrig gjort tidigare och kommer förmodligen 
aldrig heller att göra i framtiden. 

figur 37. Enar växer som låga 
krypande individer ända upp till 
den övre gränsen för lågalpi
nan. Den torra stammen på 
bilden är minst 800 år gammal 
att döma av räknade årsringar. 
– Stor snasen (Jmt), 1005 m 
ö.h. 20130530.
Juniper Juniperus communis 
appears as lowgrowing shrubs 
up to the upper limit of the 
lowalpine belt. The dry stem 
depicted here is at least 800 
years old, judging from a count of 
its annual growth rings. 

figur 38. Blåbärsrisets 
utposter markerar lågalpinans 
övre gräns, som samtidigt 
utgör högsta gränsen för 
träd bestånd efter den senaste 
istiden. – Get ryggen (Jmt), 
1355 m ö.h. 20110918.
Elevational outpost stations of 
bilberry Vaccinium myrtillus mark 
the upper limit of the lowalpine 
belt as well as the highest posi
tion of tree stands after the latest 
glacial period. 
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LÅGALPINAN
Lågalpinan tar sin början vid björkens trädgräns och sträcker sig 
300–400 meter högre upp över kalfjället. Gränsen mot mellan-
alpinan är ofta påfallande skarp och brukar dras vid de översta 
förekomsterna av blåbärsris och vissa örter, exempelvis skogs-
stjärna, gullris och fjällkåpa (Lysimachia europaea, Solidago virgaurea, 
Alchemilla alpina) (figur 38). Sett till ytan så är detta det domine-
rande bältet i fjällen. Växttäcket är praktiskt taget helt slutet och 
utgörs i de nedre delarna av rishedar, snölegor, videsnår och myr-
marker. Floran liknar i mångt och mycket fjällbjörkskogens, men 
kryddas av vissa nedvandrande fjällarter som lappspira, fjällviol 
och lappljung (Pedicularis lapponica, Viola biflora, Phyllodoce caerulea). 

Artsammansättningen och strukturen i lågalpinan varierar kort-
siktigt med klimatets naturliga växlingar, mer än man tidigare anat. 
Årliga variationer i tidpunkten för snösmältning spelar en viktig 
roll som regulator för många växtarters förekomst och höjdgränser 
i fjällandskapet. Med den drivkraften pågår en ständig ”kamp” 
mellan uppvandrande ”skogsarter” och nedvandrande ”fjällarter”.

Rishedarna upptar en relativt stor andel av lågalpinan i östliga 
lågfjällsområden med kontinentalt klimat och tunt snötäcke 
(figur 39). I de västliga fjällområdena antar växttäcket en mer 
frodig och ängsartad karaktär. Det beror på gynnsammare 
mineral näringsstatus i marken, kombinerad med ett ökat mari-
timt klimatinflytande och en uthållig markgenomfuktning från 
smältande snöfläckar.

Vindutsatta krön och ryggar – vindblottor – har ett glest 
täcke av lågvuxna risarter som krypljung (figur 40), fjällgröna, 
kråkbär, ripbär och fjällsippa (Kalmia procumbens, Diapensia lappo-
nica, Empetrum nigrum, Arctous alpina, Dryas octopetala) och lavar 

figur 39. De exponerade 
krönen och övre skydds
sidorna i lågalpinan domineras 
av dvärgbjörk och odon, som 
under hösten målar land skapet 
i glödande färger. – Norra 
Storfjället (LyL), 740 m ö.h. 
20120921.
Exposed crests and upper shel
tered slopes in the low 
alpine belt are dominated by 
dwarf birch Betula nana and bog 
bilberry Vaccinium uliginosum, 
which in autumn paint the land
scape in stunning colours. 
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som snölav, masklav och fjälltagellav (Flavocetraria nivalis, Tham-
nolia vermicularis, Alectoria ochroleuca). Terrängens mer skyddade 
läsidor, med stabilt snötäcke, domineras av blåbär (figur 41), 
lappljung, dvärgbjörk, kruståtel Avenella flexuosa och örter. 

Svackorna i terrängen präglas av ett djupt och länge kvar-
dröjande snötäcke, och utgör en typ av miljöer som går under 
beteckningen snölegor. Där snön ligger kvar allra längst frodas 
starkt specialiserade mossor som jökelbjörnmossa, fjällborst-
mossa och vridbjörnmossa (Polytrichastrum sexangulare, Kiaeria 
starkei, Oligotrichum hercynicum) samt ett fåtal miniatyrkärlväxter 
som dvärgvide, dvärgfingerört, fjällnoppa (figur 42), fjällkåpa 
och mossljung (Salix herbacea, Sibbaldia procumbens, Gnaphalium 
supinum, Alchemilla alpina, Harrimanella hypnoides), alla anpassade 
till den korta och markfuktiga växtsäsongen. 

figur 40. I lågalpinans vind
utsatta delar är krypljung 
en viktig del av försommar
aspekten. – Storsnasen (Jmt), 
720 m ö.h. 20150627.
In windexposed parts of the 
lowalpine belt, trailing azalea 
Kalmia procumbens is an 
important component of the early 
summer aspect. 

figur 41. I lågalpina svackor 
där snötäcket tinar bort senare 
än på krönen är blåbärsris och 
fjällbräken påfallande ingre
dienser i växttäcket. – Norra 
Storfjället (LyL), 690 m ö.h. 
20120921.
In lowalpine depressions, where 
the snow disappears later than 
on the crests, bilberry Vaccinium 
myrtillus and alpine ladyfern 
Athyrium distentifolium are 
among the most conspicuous. 
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Snölegorna och de lägre partierna av läsidorna har den mest 
dynamiska vegetationen i lågalpinan. I kombination med 
den starkt förkortade växtperioden påverkas här växttäckets 
biomassa och struktur även av bete av ren, smågnagare och 
hare. Faktum är att de senares påverkan har en större effekt än 
renarna. Under år med massförekomst av fjällämmel och sork 
(senast 2011) skapas stora luckor i mattorna av exempelvis kråk-
bär och jökelbjörnmossa, vilket ger möjligheter för olika kärl-
växter att gro och slå rot (figur 43). När betet uteblir under längre 
perioder skapas möjligheter för högörter, exempelvis fjällkvanne 
Angelica archangelica och nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum 
subsp. septentrionale, att invadera de snölegor som finns strax 
ovanför trädgränsen.

I lägre belägna delar av lågalpinan finns ofta större områden 
med myrvegetation, som omväxlande har karaktären av kärr 
eller mosse. Den senare typen är starkt beroende av ett neder-
bördsöverskott och uppträder idag uteslutande i bältets lägre 
delar. Med stigande höjd över havet blir myrarnas utbredning allt 
mindre. Torven är dessutom tunn och tillväxer inte nämnvärt i 
nutiden. Fjällmyrarna, särskilt mossepartierna, är mestadels att 
betrakta som relikter från tidigare epoker under vår mellanistid 
med en för torvbildning mer gynnsam kombination av värme 
och fuktighet.

I vissa lågfjällsområden med kontinentalt klimat och relativt 
tunna och näringsfattiga jordar har landskapspräglande lavhedar 
utvecklats (figur 44). Det är ett fenomen som fått ökad spridning 
efter vildrenens utrotande under senare halvan av 1800-talet, 
särskilt där den moderna extensiva tamrenskötseln inte bedrivs 
alltför hårt eller helt saknas (se nedan). Lavhedarnas förhål-

figur 42 I terrängens djupare 
svackor med länge kvardrö
jande snö dominerar i vissa fall 
lågvuxna örter som är anpas
sade till en kort växtperiod. Här 
är det fjällnoppa som helt tagit 
över. – Njulla (TL), 1025 m ö.h. 
20150807.
Depressions with latelying snow 
are dominated by lowgrowing 
herbs adapted to a short growing 
season. In this case, dwarf 
cudweed Gnaphalium supinum 
is almost totally dominant. 

figur 43. Ung björkplanta som 
nyligen etablerats i kanten av 
starkt lämmelbetad snölega 
högt ovan trädgränsen. – 
Getryggen (Jmt), 1205 m ö.h. 
20030713.
Young mountain birch sapling 
recently established at the edge 
of an intensively lemminggrazed 
snowbed community. 
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lande till klimatet och dess förändringar är något oklart. Vissa 
omständigheter tyder på att i konkurrensen med kärlväxter har 
lavarna en viss fördel under relativt kyliga och nederbördsfattiga 
perioder.

Den övre gränsen för lågalpinan, alltså blåbärsgränsen, sam-
manfaller med trädvegetationens och podsoljordens högsta 
utbredning efter den senaste istiden. I bältets lägre delar pågår 
på många håll en omfattande vind- och vattenerosion av växt-
täcket, inklusive den humus, finjord och torv, vilka tillsammans 
utgör de sista resterna av de rika och relativt produktiva skogs-
ekosystem ur vilka mycket av dagens lägre kalfjäll är sprunget. 
Det handlar här om en fördröjd anpassning till ett under årtu-
senden allt svalare klimat. Renbete och tramp under våren 

figur 44. Näringsfattiga fjäll 
i kontinentala klimatområden 
som inte renbetas i större 
utsträckning får ofta ett tätt 
bottenskikt av fönsterlav och 
gulvit renlav. – Härjåhågna 
(Dlr), 970 m ö.h. 20120624.
Nutrientpoor mountains in 
regions with a continental climate 
and which have not been grazed 
by reindeer to any large extent 
are often characterized by a 
thick carpet of reindeer lichens 
such as Cladonia stellaris and 
C. arbuscula. 

figur 45. Vinderosion är ett 
påtagligt fenomen som bryter 
sönder exponerade och snöfat
tiga delar av det lågalpina 
hedlandskapet. Bidragande 
faktorer är renarnas bete och 
tramp. – Gåsen (Jmt), 905 m 
ö.h. 20100707.
Wind erosion disintegrates 
exposed and snowpoor parts of 
lowalpine heaths. Contributing 
agents are reindeer browsing 
and trampling. 
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och försommaren i de mest snöfattiga miljöerna bidrar till att 
ytterligare skynda på den processen (figur 45). 

Den stora utbredningen i lågalpinan av mer eller mindre 
vegetationslösa vindblottor och eroderade torvmarker har en 
tydlig koppling till renens olika aktiviteter. Tidigare hårdbetade 
vindblottor, som därefter undgått bete under längre tid, återfår i 
allmänhet inte sin tidigare ”skogsrisvegetation”. De koloniseras 
istället långsamt av mer typiska fjällarter, som bättre svarar mot 
det kalfjällsklimat, som tagit form under senare delen av inter-
glacialen. Mer om detta i senare kapitel. 

MELLANALPINAN
Mellanalpinan saknar ett helt slutet växttäcke och myrvegeta-
tion. Fuktigare mossdominerad växtlighet uppträder dock i 
anslutning till perenna snölegor. Här kan vi i dagens relativt 
milda klimat varsebli de första stadierna i en långsam myrbild-
ningsprocess, vars fortsättning är helt beroende av klimatets 
framtida utveckling. 

Växttäcket i stort domineras av stråväxter som klynnetåg, 
styvstarr, fårsvingel och groddsvingel (Juncus trifidus, Carex bigelo-
wii, Festuca ovina, F. vivipara) och arter tillhörande olika snölege-
samhällen. Även vissa härdiga och lågvuxna risväxter som kråk-
bär, krypljung, odon, lappljung, kantljung, dvärgvide och nätvide 

figur 46. I norra delen av fjäll
kedjan är kantljung ett påtagligt 
inslag i kalkrika låg och mel
lanalpina hedar. – Njulla (TL), 
1070 m ö.h. 20150807.
In the northern part of the 
Scandes, Arctic bellheather 
Cassiope tetragona is a conspic
uous component in calcareous 
low and midalpine heaths. 
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(Empetrum nigrum, Kalmia procumbens, Vaccinium uliginosum, Cas-
siope tetragona, Salix herbacea, S. reticulata) förekommer som små 
kolonier, men blir allt mindre framträdande med stigande höjd. I 
nordliga fjälltrakter kan kantljungen ha en särskilt framträdande 
roll (figur 46). Den övre gränsen för bältet brukar dras där lingon 
Vaccinium vitis-idaea upphör att växa. Sent utsmältande snölegor, 
vindblottor, tunna jordar, blockmarker och stora områden med 
aktiv jordflytning blir med stigande höjd övermäktiga hinder för 
de flesta kärlväxter. 

Ett fåtal genuina fjällväxter med tyngdpunkten i sin utbred-
ning i högalpinan som isranunkel, groddlummer, tuvbräcka, fjäll-
bräsma och fjällglim (Ranunculus glacialis, Huperzia selago subsp. 
arctica, Saxifraga cespitosa, Cardamine bellidifolia, Silene acaulis) 
börjar uppträda mer allmänt på dessa nivåer. De flesta är starkt 
beroende av sakta sipprande smältvatten. 

Mellanalpinan präglas i stort av en mot högre nivåer till-
tagande polarisering mellan vindblottor och snölegor, där ris-
hedar och den vegetation som i lågalpinan utmärker läsidorna i 
terrängen nästan helt saknas. Många arter, exempelvis styvstarr, 
fjällummer Lycopodium alpinum, fjällglim, krypljung, lapsk alpros 
Rhododendron lapponicum, fjällgröna och de flesta risväxter, för-
ökas vegetativt och bildar kloner som kan bli mycket gamla. De 
kan därför, i likhet med de urgamla klonerna av gran, fjällbjörk, 
gråal och asp, ha överlevt både varmare och kallare klimat än 
nutidens. Det talar också för en viss grund stabilitet i växttäcket, 
även om framtidens klimat skulle komma att ändras radikalt.

HÖGALPINAN
I högalpinan uthärdar bara några enstaka, glest spridda arter 
av kärlväxter och på de allra högsta nivåerna saknas kärlväxter 
helt. Typiska arter är isranunkel, groddlummer, bågfryle Luzula 
arcuata, groddsvingel, fjälltåtel Deschampsia alpina, styvstarr, 
fjällbräsma, tuvbräcka, fjällglim och dvärgvide. Den sistnämnda 
kan bilda fläckar med slutna bestånd i bältets lägre del. Till detta 
kommer en rik flora av mossor och skorplavar. Frostsprängda 
block, perenna snölegor och glaciärer är de viktigaste struktur-
elementen i detta landskap. 

Förutom direkta effekter av låga sommartemperaturer och 
starka vindar så beror den fattiga floran och det glesa växt-
täcket på tunna jordar och instabila markförhållanden i form av 
froströrelser (tjälskjutning) och jordflytning (solifluktion), samt 
brist på viktiga näringsämnen som kväve och fosfor. Eftersom 
renen i stora skaror söker sig till dessa miljöer under de varmaste 
sommar dagarna så talar mycket för att den genom bete och 
tramp påverkar det glesa och ostabiliserade växttäckets struktur 
och utvecklingsgång i väsentlig grad.

figur 47. Högalpinans mest 
karaktäristiska fågel är snö
sparven, som med sin sång 
livar upp det annars tysta 
och ödsliga fjällandskapet. – 
Getryggen (Jmt), 1380 m ö.h. 
20120621.
The most characteristic bird of 
the highalpine belt is the snow 
bunting Plectrophenax nivalis, 
who gives life to the otherwise 
quiet and desolate mountain
scape. 
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KULTUR I FJÄLLNATUR
MÄNNISKAN I LANDSKAPET
Alltsedan de första jägarna och samlarna gjorde entré från 
väster eller nordväst på den nyss framtinade tundran för mer än 
tio tusen år sedan har människan varit en integrerad del av våra 
nordliga och fjällnära ekosystem. Det kan vara svårt att föreställa 
sig hur det fjällnära landskapet som idag ofta verkar tomt och 
öde tidigare varit fullt av liv och mänsklig verksamhet. 

Om vi dock bara anstränger oss en aning så ser vi faktiskt 
nästan överallt spår av människans småskaliga och lågintensiva 
direkta och indirekta verksamheter i det förgångna. Så har de 
senaste årtiondenas hastiga avsmältning av glaciärer och perenna 
snölegor exponerat allehanda arkeologiska lämningar, som 
eftertryckligt vittnar om tidig och mångtusenårig närvaro och 
verksamhet i de skandinaviska fjällen (figur 48). 

Det är därför praktiskt taget omöjligt att rätt tolka och 
förstå landskapet och dess utveckling utan kännedom om dess 
arkeologi och historiska markutnyttjande. Det kan tyckas över-
raskande, men i fjällnära och alpina miljöer finns ofta en lång 
och sammanvävd historia av klimat och kultur bakom dagens 
landskapstillstånd. Detta kan vara svårt att smälta för såväl strikt 
naturvetenskapligt fokuserade fackmänniskor som romantise-
rande turister. 

Många kulturspår i fjällmiljöer är dock diskreta och har en ten-
dens att relativt hastigt förblekna och smälta in i landskapet (figur 
49). Starka fysiska krafter i form av froströrelser i marken, lavi-
ner eller vinderosion, bidrar till osynliggörandet. En bidragande 
orsak kan vara att inventering och dokumentation av tidigare 
markanvändning inte har prioriterats inom kulturminnesvården. 

figur 48. Pilspets av järn som 
kanske förlorats vid vildrensjakt 
för omkring tusen år sedan. 
Spetsen har exponerats under 
senare år då de stora snöfälten 
tenderat att smälta bort allt tidi
gare och mer fullständigt varje 
sommar. – Getryggen (Jmt), 
1372 m a.s.l. 20080823.
Iron arrowhead, presumably 
lost in connection with reindeer 
hunting on a large snow field 
about 1000 years ago. The 
object has become exposed 
during recent years when the 
large snowpatches have tended 
to melt away earlier and more 
completely. 

"Om vi dock bara 
anstränger oss en aning 
så ser vi faktiskt nästan 
överallt spår av män-
niskans … verksamheter 
i det förgångna."
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Även om det finns geografiska gradienter när det gäller art 
och grad av tidigare mänsklig påverkan så är det många gånger 
idag svårt att särskilja effekter och tillstånd skapade av äldre och 
yngre natur- och kulturhistoria. Det visar sig allt tydligare att 
även våra mest ikoniska nationalparker i fjällen är långt ifrån den 
orörda vildmark som en gång i tiden var grunden och motivet 
för skyddet. Detta innebär dock inte att värdet på något sätt 
minskar. Snarare tillförs härigenom ytterligare en intressant 
dimension.

Länge har man i den ekologiska och geovetenskapliga veten-
skapen haft en tendens att överbetona fjällen som ett ursprung-
ligt och av människan oförändrat landskap, format uteslutande 
av naturens krafter. Kanske har man heller inte velat se spåren 
av människan, då det nog ofta ansetts ”finare” och mer angelä-
get för såväl forskare som naturvårdare att befatta sig med rent 
”naturliga system”. För naturvården har det också upplevts som 
problematiskt att argumentera för inrättande av reservat och 
nationalparker, med inskränkningar i nyttjanderätten, i en natur 
som visar sig sedan länge mer eller mindre starkt kulturpåverkad. 

Belysande är att få av de framstående naturvetenskapliga fors-
kare som verkade i fjällen i början av 1900-talet tycks ha varse-
blivit det omfattande nyttjandet av det levande fjällandskapet, 
som ännu pågick under denna tid. Än mindre har man försökt 
analysera om och hur detta kan ha ändrat växttäckets struktur 
och sammansättning på ett mer bestående sätt. Här finns ett 
öppet och angeläget fält för framtida forskning.

En viktig aspekt när det gäller att förstå människans allra 
tidigaste utnyttjande av fjällens naturresurser är att detta skede 

figur 49. Lämningar av en 
förmodad järnåldersgrav i övre 
fjällbjörkskogen. – Sonfjället, 
Sododalen (Hrj), 920 m ö.h. 
20130628.
Remains of a putative Iron age 
grave in the upper mountain 
birch forest. 
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sammanfaller med en relativt varm period för åtskilliga tusen år 
sedan då spridda träd och skog växte över delar av dagens kal-
fjällsområden (se kapitlet ”Fjällens vegetationshistoria). Växtlig-
heten var då mer produktiv och både floran och faunan var rikare 
än i nutiden. Många mänskliga aktiviteter bedrevs i dåtidens 
trädgränsnära miljöer, som idag återfinns i högfjället, hundratals 
meter ovanför nutida trädgränser. 

Man kan nog också utgå från att naturen i det varmare klima-
tet återhämtade sig snabbare efter de störningar i växttäcket som 
de tidiga människorna åstadkom. Det gör att spåren efter dessa 
verksamheter är svåra att identifiera, vilket inte utesluter att de 
lokalt kan ha styrt den senare ekosystemutvecklingen. Även om 
de allra första människorna var få så kan man tänka sig att de 
påverkade de tidigaste och relativt ostabiliserade ekosystemen 
på ett långsiktigt bestående sätt, exempelvis genom bränder, jakt 
och mer eller mindre avsiktlig växtspridning.

RENENS MARKER
Renen har alltsedan förhistorisk tid varit en naturlig del av det 
nordiska fjällekosystemet. Kalfjället och den översta fjällbjörk-
skogen utgör tillsammans ett extensivt utnyttjat storskaligt 
nomad- och beteslandskap där renen, tam eller vild, i intim sam-
verkan med det kärva och omväxlande klimatet, bidragit till att 
forma olika detaljer i växttäcket (figur 50). Först i samband med 
den definitiva övergången till ett svalare och snörikare klimat 
för omkring 4500 år sedan (se sid. 206) ökade kalfjällsarealen 
väsentligt och renen blev då den dominerande större växtätaren i 
fjällregionen, en roll som tidigare innehades av älgen. 

Övergången från renodlad fångst- och samlarkultur till tidiga 
och småskaliga former av en blandekonomi, baserad på ren-
skötsel, jakt och fiske, kan ha ägt rum för drygt tusen år sedan. 
En mer organiserad och intensiv rennomadism med små hjordar 
av tamrenar framträder i början av 1600-talet. Det innebar också 
att vildrenen gradvis eliminerades från den svenska fjällvärlden 
och ersattes av dagens halvtama renar. Renarna mjölkades och 
övervakades noga. Hela familjen följde renhjorden året om, vil-
ket krävde ett system av olika resurskrävande boplatser (visten) i 
fjällandskapet. 

Resultatet blev på vissa håll en stark ”nedslitning” av fjäll-
björkskogen och det lägre växttäcket, vilket omvittnas i olika 
rapporter och reseberättelser. Renskötseln har sedan början 
av 1900-talet blivit mer extensiv, med större och vidare kring-
strövande hjordar. Påverkan på fjällens och fjällbjörkskogens 
växtlighet har härigenom blivit mer diffus och mindre destruktiv. 
Spåren efter den intensiva renskötselperioden tenderar därför 
att gradvis försvinna.

"Renen har alltsedan 
förhistorisk tid varit en 
naturlig del av det nord-
iska fjällekosystemet."
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figur 50. Renen är en integrerad del av fjällmiljön, som påtagligt påverkar växttäckets struktur och den biolo
giska mångfalden. – Tuolpagårni (TL). 20130813 
The reindeer is an integrated part of the living mountainscape, which markedly affects the structure and diversity of 
the plant cover. 
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Renhjordarnas storlek och betestryck avspeglas i den biolo-
giska mångfalden, genom att de motverkar att växttäcket blir 
alltför tätt. Måttligt bete gynnar förekomsten av relativt kon-
kurrenssvaga fjällväxter. Ett exempel på renens betydelse för 
landskapets struktur är att vegetationslösa vindblottor har liten 
utbredning i områden med ringa eller inget renbete, exempelvis 
Fulufjället och Transtrandsfjällen i Dalarna. 

På Sonfjället i Härjedalen, som varit praktiskt taget ”rentomt” 
i minst ett århundrade, har landskapstäckande lavhedar ersatts 
av risväxter, gräs och naken mineraljord efter att renen under 
senare delen av 1900-talet plötsligt började utnyttja området 
(figur 51). En liknande utveckling har av allt att döma ägt rum på 
Långfjället i Dalarna. Det är osäkert om lavhedarna kan åter-
komma i dessa områden även om betet skulle upphöra, eftersom 
de expanderande kärlväxterna tenderar att skugga ut lavarna, 
särskilt under varmare perioder. 

Renen är en omvittnat effektiv fröspridare. Genom sina vand-
ringar och kringströvande i fjällen har den bidragit till florans 
homogenisering över stora fjällområden. Ett konkret exempel på 
renens betydelse som viktig kugge i den biogeografiska dynami-
ken kan vara de isolerade förekomster av granar och andra växt-
arter, som man ofta finner längs renarnas flyttningsvägar mellan 
fjäll, inland och kust. Även de små tallplantor, som uppträder 
på kalfjället, ofta miltals från närmaste tänkbara moderträd, 
kan nog i många fall tacka renen för sin spridning och existens. 
En annan påtaglig effekt av renens närvaro och aktivitet är de 
”kultur gräshedar” som bildats på krönet av många lågfjäll där 
renar regelbundet uppehåller sig.

figur 51. Tallens trädgräns på 
Sonfjället, Gråsidan (Hrj) 940 
m ö.h.. 

Vänster. Innan renar mer 
regelbundet vistades i området 
dominerades bottenskiktet av 
pösande renlavar. – 197408
22. 

Höger. Efter att renar vid 
mitten av 1970talet börjat 
utnyttja fjället har lavmattorna 
helt försvunnit och ersatts av 
expanderande kråkbärskloner. 
– 20120811. 
Pine tree line on Mt. Sonfjället. 
Left. Before reindeer came to 
this area, the bottom layer was 
dominated by thick carpets of 
reindeer lichens Cladonia. Right. 
After the introduction of reindeer 
in the mid1970s, the lichens 
have been virtually extirpated and 
replaced by expanding crowberry 
clones Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum. 
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SAMISKA KULTURSPÅR I FJÄLLEN
Mer eller mindre igenvuxna mjölkningsvallar, kåtatomter, fri-
liggande härdar, mjölkningsvallar, flyttningsstigar, stängselrester, 
förvaringsgropar och fångstgropar hör till de mest iögonfallande 
vittnesbörden om historiskt samiskt brukande av fjällen och den 
fjällnära skogen (figur 52, 53). 

Under den intensiva renskötselns tid anlades visten ofta i övre 
delen av fjällbjörkskogen eller i områden med större videsnår 
strax ovan skogsgränsen, gärna nära kallkällor och bäckar. Här 
fanns en gynnsam kombination av landskapsöversikt, väder-
skydd, mindre insektsplåga, samt tillgång på ved, vatten och 
byggnadsmaterial. Lokalt avverkades för olika ändamål en hel del 
björkskog runt vistena, som flyttades allteftersom den närmaste 
skogen blev uthuggen. En viss allmän, men mestadels tillfällig, 
uttunning av fjällbjörkskogarna torde ha uppstått i spåren av det 
extensiva samiska nyttjandet. I många fall har dock björk skogen 
i våra dagar åter slutit sig i omgivningarna kring övergivna ren-
vallar och vistesplatser. 

Enstaka grova äldre björkar sparades av renskötarna och runt 
dessa finns idag ofta täta uppslag av relativt unga och likåldriga 
träd, som etablerats ungefär samtidigt, efter att brukandet 
upphört (figur 54). Renarnas spillning och urin har gynnat upp-
komsten av en riklig och frodig gräsväxt, mest kruståtel Avenella 
flexuosa och tuvtåtel Deschampsia cespitosa, med inslag av lågörter 
som gullris, ängskovall, skogsstjärna och ängssyra (Solidago vir-
gaurea, Melampyrum pratense, Lysimachia europaea, Rumex acetosa). 

Dessutom finns här ofta ett buskskikt av mer eller mindre 
tynande meterhöga enar, som minner om tider då miljön var 
öppnare och ljusare. En av fjällens mest spektakulära växter, 

figur 52. Fångstgrop av okänd 
ålder i gränslandet mellan 
barrskog och fjällbjörkskog. 
Kråkbärsriset är illa åtgånget 
av frosttorka efter en kall och 
snöfattig vårvinter med stark 
solstrålning. – Handölsdalen 
(Jmt), 690 m a.s.l. 201404
29.
Trapping pit of unknown age at 
the border between coniferous 
and mountain birch forest. The 
crowberry Empetrum nigrum 
subsp. hermaphroditum is 
severely injured by frost desic
cation after a cold, snowpoor 
and sunny late winter and spring 
2014. 

figur 53. Rester av stängsel 
till rengärde. – Handölsdalen 
(Jmt), 740 m ö.h. 20100611.
Remnants of a reindeer fence. 



Kullman: Fjällens historia 175

fjällgentianan Gentiana nivalis, uppträder ofta i dessa igenväx-
ningsmarker. 

Rent allmänt så törs man nog hävda att trädlösa öppningar i 
fjällbjörkskogen i många fall är resultatet av samisk verksamhet i 
de fall orsaken inte är ras eller snölaviner. På svagare marker har 
luckorna i björkskogen tenderat att bli långsiktigt beständiga.

På vissa extremt näringsfattiga och väderutsatta marker har 
vedavverkningar samt rengärden uppförda av tätt ställda björk-
stammar gått hårt åt skogen och bidragit till en ännu bestående 
expansion av lågalpinan på fjällbjörkskogens bekostnad. Väl-
dokumenterade exempel finns exempelvis kring de stora sjöarna 
i Padjelanta nationalpark. Ofta har det då rört sig om över åldriga 
bestånd, som förlorat förmågan till vegetativ förökning (se 
avsnittet ”De viktigaste trädslagens ekologi”).

I de fjällnära barrskogarna fälldes ofta barrträd för att renen 
skulle komma åt de näringsrika hänglavarna i träden. Dessa 
utgjorde en viktig foderresurs under år med stora snödjup eller 
iskrusta på marken, då marklavarna inte var åtkomliga. Än idag 
kan vi finna rester av dessa avverkningar i form av grupper med 
1–1,5 meter höga stubbar av tall och gran. 

Ett ofta iögonfallande vittnesbörd om den samiska kulturens 
påverkan är äldre grova tallar med spår av barktäkt. Tallens 
innerbark spelade en viktig roll som regelbundet vitamintillskott 
i kosthållet. En annan typ av kulturspår är tallar med olika typer 
av bleckor och inhuggningar i barken och veden. Syftet är idag 
många gånger oklart, men troligtvis handlar det ofta om marke-
ringar av stigar eller jaktstråk.

Trädgränserna har, i motsats till skogsgränserna, inte annat 
än mycket lokalt pressats ned av samisk eller annan mänsklig 

figur 54. Igenväxande renvall 
med enstaka kvarlämnade 
grova björkar. – Handölsdalen 
(Jmt), 740 m ö.h. 20130531.
Regrowth of mountain birch at an 
earlier Sami dwelling site, with a 
few remaining large birch trees. 
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aktivitet. Dessa, de högst belägna trädutposterna, björk i syn-
nerhet, har ofta stått så glest och svårtillgängligt att de i alla tider 
i stor utsträckning har undgått betande djur och vedsökande 
människor. Fjällbjörkens och granens regenerationsförmåga gör 
det dessutom hart när omöjligt att sänka dessa trädgränser, vare 
sig genom betning eller avverkning. Därför skiljer trädgränser-
nas höjd eller nutida förändringar inte nämnvärt mellan områden 
med olika hårt renbete eller annat samiskt nyttjande av landska-
pet. Den mer sammanhängande björkskogsgränsen och fjäll-
björkskogen har dock i många trakter blivit temporärt utglesad 
genom olika typer av kulturpåverkan. Idag tätnar bestånden när 
många tidigare aktiviteter upphört, samtidigt som klimatet blivit 
varmare. 

Den samiska kulturen skapade grunden till den infrastruktur i 
fjällen, som senare kunnat utnyttjas av ”storsamhället”. Många av 
de bästa vistesplatserna övertogs av de första nybyggarna, medan 
andra har utnyttjats av den framväxande turistnäringen, som 
här uppfört övernattningsstugor och turiststationer. Exempel 
är Storulvån i Jämtland, Staloluokta och Kebnekaise i Lapp-
land. Även dragningen av vägar och vandringsleder följer i stor 
utsträckning samiska spår i landskapet.

FJÄLLBJÖRKSKOGEN – RESURS FÖR SMÅBRUKARKULTUREN 
Småbrukskolonisationen i fjällnära skogsområden inleddes 
under 1600-talet och innebar att även avlägsna utmarker i fjäll-
trakterna började utnyttjas och manipuleras mer planmässigt av 
det agrara samhället. Det resulterade på sina håll i ett väsentligt 
ökat ”kulturtryck” då detta nya brukande adderades till och i viss 
mån konkurrerade med den samiska kulturens mer hävdvunna 
påverkan. 

Tillsammans med den samiska kulturen har småbrukarnas 
utnyttjande av landskapets resurser bidragit till att fjällbjörk-
skogen i många områden länge varit en relativt öppen skogstyp, 
med förutsättningar för en flora med såväl låglandsarter som mer 
typiska fjällväxter. Särskilt fjällbjörkskogarnas och vissa fjäll-
barrskogars rikare växtsamhällen uppmärksammades tidigt som 
en ypperlig produktionsresurs. Mycket talar för att vi i Norden 
knappast har några fjällbjörkskogar som är helt opåverkade av 
tidigare mänskligt utnyttjande. Möjligtvis finns smärre orörda 
bestånd i branta och blockrika sluttningar och på otillgängliga 
klipphyllor.

Framför allt i de södra och mellersta fjälltrakterna bedrevs 
tidigt ett vittomfattande fäbodväsende som en viktig del av de 
fastboendes agrara verksamhet (figur 55). Fäbodarna anlades 
i många fall på tidigare kåtaplatser och renvallar där skogen 
glesats ut och växtligheten genom renarnas gödsling antagit en 

"Mycket talar för att vi i 
Norden knappast har 
några fjällbjörkskogar 
som är helt opåverkade 
av tidigare mänskligt 
utnyttjande."
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särskilt frodig karaktär. Ofta kom de att ligga precis i övergången 
mellan barrskog och fjällbjörkskog, inte sällan miltals från den 
fasta bebyggelsen. 

Brukandet skapade relativt öppna fjällbjörkskogar och gyn-
nade under ett kortare skede en rik flora av örter och gräs. I 
avvecklingsskedet präglades dessa skogar ofta av en överdådig 
växtkraft och stor artrikedom. Här finner vi botanisternas mest 
uppskattade lustgårdar. Välkända exempel är Hamrafjället och 
Stora Mittåkläppen i Härjedalen. I dag, när hävden sedan länge 
upphört, återgår naturen långsamt till sitt mer naturgivna till-
stånd. 

Fäbodväsendet har sina rötter i medeltiden, men framträder i 
mer organiserad form under 1600- och 1700-talet och nådde sin 
höjdpunkt under 1800-talets sista årtionden. Därefter avveckla-

figur 55. Fäboden Kesuvallen 
i västra Härjedalen. Fäbod
driften gav upphov till en rik 
och örtartad flora i vida cirklar 
av det omgivande landskapet. 
– 20100812. 
The summer farming activities 
supported a rich herbaceous 
flora in the surrounding land
scape. 

"Här finner vi botanister-
nas mest uppskattade 
lustgårdar."
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des verksamheten gradvis fram mot en slutpunkt under 1940-
talet, men fortfarande ser vi spår av verksamheten i skogarnas 
struktur och florans sammansättning. 

KREATURSBETE OCH SLÅTTER
Navet i fäbodväsendet var den frodiga och relativt produktiva 
fjällbjörkskogen, samt myrarna och de örtrika växtsamhäl-
lena i lågalpinan. Här betade kor, får, hästar och getter inom 
en radie av åtskilliga kilometer från fäbodarna. Generellt gick 
betet ut över örtvegetation och videsnår och gynnade en mer 
gräs dominerad växtlighet. En art som tydligt missgynnades var 
tortan (figur 57). 

Stor inverkan på växtligheten har åstadkommits genom slåt-
ter, som huvudsakligen bedrevs på de mest produktiva myrarna 
och ängarna i skogen och i lågalpinan. Buskröjning och olika 
typer av översilningsverksamhet var vanligt förekommande 
skötsel ingrepp och en förutsättning för uthållig foderproduk-
tion. Fortfarande finns öppna ytor i de mest produktiva fjäll-
björkskogarna, som minner om detta brukande. Områden som 
idag utmärker sig med relativt unga, rakvuxna och likåldriga 
björkar i täta bestånd har ofta sitt ursprung i äldre röjningar och 
slåtter (figur 58). 

Slåttern i fjällbjörkskogen missgynnade särskilt högörter som 
nordisk stormhatt, fjällkvanne och, som nämndes ovan, torta. 
Dominerande inslag i slåtterängarna blev istället midsommar-
blomster (figur 60), brudborste, blodrot, kärrfibbla, höstfibbla, 
och rödven (Geranium sylvaticum, Cirsium heterophyllum, Potentilla 
erecta, Crepis paludosa, Leontodon autumnalis, Agrostis capillaris) 
Ännu fortlevande vittnesbörd om länge hävdade kulturmarker 

figur 56. Fäbodarna låg ofta 
en god bit under björkskogs
gränsen. Efter att bruket har 
upphört är björkskogen nu 
tätare än på mycket länge. Den 
ljuskrävande tallen har dock 
svårt att återta sina förlorade 
domäner. – Axhögvallen i väs
tra Härjedalen. 20070804.
The summer farms were com
monly located well below the 
mountain birch forest limit. After 
abandonment, the mountain 
birch forest has grown denser, 
which makes it difficult for the 
lightdemanding pine to regain 
its lost position. 

figur 57. Torta är en karaktärs
växt i de högproduktiva fjäll
björkskogarna. Den betades 
begärligt av kreaturen och 
har på senare tid gynnats när 
det intensiva betet upphört. – 
Härjåhågna (Dlr), 900 m ö.h. 
20120626.
Alpine sowthistle Lactuca 
alpina, a characteristic tall herb 
of highproductive mountain 
birch forests, was greedily 
browsed by the livestock. After 
cessation of this practice, its 
abundance and frequency have 
substantially increased. 
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är förekomsten av olika gentiana- och låsbräkenarter i öppna 
marker med meterhöga enbuskar. 

På det hela taget resulterade hävden på godartade marker i en 
temporär ökning av den biologiska mångfalden. Särskilt tydligt 
var detta i utmarkskulturens avvecklingsskede. Mindre konkur-
rens, ökat ljusinsläpp, kreatursgödning samt växtspridning med 
tamdjur och människor gjorde att växter med hemortsrätt både i 
fjällen och i låglandet har kunnat mötas här. 

Artrikedomen stimulerades ytterligare genom att frön av 
olika värdefulla foderväxter (örter och gräs) ibland avsiktligt 
insåddes i slåtterytorna. Det skedde bland annat på Hamrafjället 
i Härjedalen, ett av våra artrikaste fjäll (figur 68). 

Indikationer finns också på att fäbodbrukarna planterade 
och sådde mer eller mindre främmande växtarter i anslutning till 
fäbodar och slåtterkojor. Några ofta diskuterade exempel är fjäll-
kvanne och baggsöta Gentiana purpurea. Båda arterna har spelat 
stor roll i äldre folkmedicin, vilket kan ha påverkat deras nutida 
utbredningsbild. Av särskilt intresse i det sammanhanget är att 
Carl von Linné i en skrift från 1754 pläderar för att just dessa 
arter ”med mycken båtnad kunde planteras i våra Lappska Fjäll”. 
På dessa punkter har han uppenbarligen blivit bönhörd. Den säll-
synta baggsötan har på senare tid upptäckts i ett av de tidigare 
mest fäbodintensiva områdena i västra Härjedalen. Fjällkvannen 
tycks ha varit särskilt begärlig för både samer och bofasta. Den 
har därför decimerats starkt i vissa områden, samtidigt som den 
ofta ”odlades” i anslutning till fäbodar och sommarvisten och på 
så sätt fick ökad lokal spridning (figur 59). 

figur 58. Gräsdominerad och 
örtrik fjällbjörkskog med över
vikt av klena yngre stammar 
utmärker fäbodnära miljöer som 
utnyttjats för slåtter och krea
tursbete. – Nära Rösk åsens 
fäbod i västra Dalarna, 895 m 
ö.h. 20120624.
Grass and herbrich mountain 
birch forest, with a preponder
ance of slender and relative 
young stems, characterizes 
landscapes close to abandoned 
summer farms, where haymak
ing and livestock grazing were 
common in the past. 

figur 59. Fjällkvanne är en av 
fjällbjörkskogens och låg
alpinans ståtligaste växter och 
har spelat en stor roll i den 
äldre folkmedicinen. Insamling 
och avsiktlig spridning har san
nolikt bidragit till artens ojämna 
fördelning. – Njulla (TL), 750 m 
ö.h. 20100829.
Garden angelica Angelica 
archangelica is one of the most 
imposing plants in the mountain 
birch forest and the lowalpine 
belt. It played an important role 
in folk medicine. Collecting and 
deliberate sowing have contrib
uted to its uneven distribution in 
the landscape.
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Brukandet av myrar och ängar nådde sin kulmen vid sekel-
skiftet 1900 och upphörde helt kring 1950. Det långvariga nytt-
jandet kan ha skapat avklingande förändringar i växttäcket (figur 
60,61, 63). Den idag rika förekomsten av exempelvis snip Tricho-
phorum alpinum och tuvsäv T. cespitosum i många forna slåtter-
myrar, liksom en hög frekvens av konkurrenssvaga fjäll arter 
på myrar och i ängsmarker, kan till viss del vara kultur effekter. 
Koncentrationen av exempelvis vityxne (figur 62), brunkulla 
och ögontröster (Pseud orchis albida, Gymnadenia nigra, Euphrasia) 
till utglesningar i de mest produktiva fjällbjörkskogarna anses 
vara resultat av tidigare påverkan i form av slåtter samt bete av 
kreatur och renar. 

figur 60. Tidigare slåtteryta 
med midsommarblomster i 
ängsbjörkskog. – Hamrafjället 
(Hrj), 860 m ö.h. 20100810.
A former haymaking glade 
in meadow birch forest, with 
predominant wood cranesbill 
Geranium sylvaticum. 

figur 61. Igenväxande fjäll
björkskog med urgamla och 
troligen hamlade fjällbjörkar. – 
Nära Röskåsens fäbod i västra 
Dalarna, 880 m ö.h. 201206
24.
Overgrowing mountain birch for
est with some ancient pollarded 
trees. 

figur 62. Vityxne växer främst i 
tidigare hävdad fjällbjörkskog. 
– Hamra fjället (Hrj), 970 m ö.h. 
20100719.
Smallwhite orchid Pseud orchis 
albida grows in open mountain 
birch forest formerly used for 
grazing and hay making. 
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Även fjälltrakternas rikkärr med flera krävande orkidéarter 
har ofta en liknande bakgrund. Idag sker en viss återgång till ett 
artfattigare naturstadium genom långsam inväxning av träd och 
buskar av björk och videarter i myrarnas torrare partier. Gräsull 
Eriophorum latifolium (figur 64) är en iögonfallande art som sakta 
återkommer när brukandet upphör.

En landskapsekologiskt viktig aspekt är att fjällmyrarna visar 
tendenser till upptorkning när kringliggande skogars täthet suc-
cessivt ökar i spåren av upphörande hävd. Orsaken är det expan-
derande trädskiktets stora vattenförbrukning, som samverkar 
med en viss klimatbetingad minskning av markens fuktighet när 
fjällens snölegor smälter allt tidigare.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fjällböndernas verk-
samhet i landskapet nära trädgränsen gick ut på ett förädlande 
av växttäcket, en verksamhet som brukar gå under namnet ”det 
subarktiska ängsbruket” och vars bestående följder vi bara kan 
ana oss till idag.

LAVTÄKT OCH BRÄNNING
En typ av foderinsamling som berört stora områden, särskilt 
i anslutning till lågfjäll och fjällskogar i de mest kontinentala 
klimatområdena (Dalarna och Härjedalen) är lavtäkt. För vinter-
fodringen spelade tallhedarnas marktäckande renlavar en viktig 
roll som komplement till hö, löv och rönnbark. Man uppskattar 
att 25–30 procent av kreaturens vinterfoder utgjordes av ren-
lavar. 

Detta var således en ytterst värdefull resurs och inflamme-
rade konflikter mellan samer och bofasta uppstod därför i vissa 
områden. Utnyttjandet var i många områden så intensivt att fjäl-

figur 63. Relikt fäbodlandskap 
i västra Härjedalen. De betande 
kreaturen har ratat enbuskarna, 
som vuxit betydligt på höjden 
och bredden. Många individer 
har drabbats av frosttorka 
under senare år. – 201306
29.
Relictual summer farm landscape 
in the western part of Härjedalen 
province. Browsing animals 
have rejected the juniper shrubs, 
which therefore have gained in 
size after the traditional landuse 
has been abandoned. Many indi
viduals have suffered from frost 
desiccation in recent years.

figur 64. Gräsull hittas vanligt
vis i de mest näringsrika och 
produktiva subalpina slåtter
myrarna. – Torkilstöten (Jmt), 
880 m ö.h. 20100810.
Broadleaved cottongrass Erio
phorum latifolium preferentially 
grows in the most nutrientrich 
and productive subalpine mires. 
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len helt ändrade utseende från ”ljusa fårskinnsfällar” till en allt 
mörkare framtoning. 

Än idag har fjällen långt ifrån fullständigt återhämtat sig från 
denna typ av markanvändning. I många fall har en rikare kärl-
växtflora utvecklats i spåren av lavhedarnas tillbakagång. Dess-
utom tyder mycket på att tallens frögroning och kanske även 
björkens etablering kan ha gynnats av minskad lavdominans, 
eftersom lavar har ett ogynnsamt kemiskt inflytande på dessa 
processer och dessutom rent fysiskt hindrar frön att gro.

Lokalt förekom, som tidigare nämnts, att växande fjällskog 
brändes av såväl småbrukare som samer. Avsikten var att öka 
gräsväxten, främst kruståtel, och på så sätt bereda bättre bete för 
kreatur och renar. På mera produktiva marker ser vi idag dessa 
forna brandytor som tätslutna bestånd av smäckra, rakväxande 
björkar och en avvikande och frodig markvegetation av gräs och 
örter. Där marknäringsutbudet är sämre, exempelvis i Dalarnas 
fjällnära trakter, har bränder under kyligare epoker bidragit till 
att skapa kalfjällsliknande förhållanden med dominans av ljung 
och kruståtel. Exempel är Juttulslätten och delar av Transtrands-
fjällen i norra Dalarna.

AVVERKNINGAR OCH ANNAT TRÄDUTNYTTJANDE 
Särskilt ost- och messmörtillverkningen krävde mycket ved 
och fäbodskogarna blev därför med tiden allt glesare och mer 
parkartade (figur 65). På så sätt upprätthölls och utvidgades 
den utglesning som påbörjats av det samiska markutnyttandet. 
Bidragande var dessutom en omfattande nävertäkt (till tak-
täckning) och lövfoderinsamling. Den sistnämnda aktiviteten 
bedrevs genom ett slags skottskogsbruk (figur 66). Det innebar 
att man med några års mellanrum beskar flerstammiga fjäll-
björkar nära roten och enstammiga träd i kronans övre del 
(höghamling). 

Uthålligheten i nyttjandet baserades på fjällbjörkens närmast 
outtröttliga förmåga att regenerera nya skott och stammar. 
Verksamheten har beskrivits som mycket arealkrävande och 
har sannolikt i viss mån bidragit till att motverka björkskogens 
degenerering. Idag ser vi spåren av denna hävd som buketter av 
trädstammar från en och samma rot, eller grova björkar med en 
rikt förgrenad krona några meter över marken. Genom detta 
utnyttjande har en slags ”bonsai-effekt” uppstått, som gjort att 
vissa träd har kunnat bli mycket gamla. 

Gruvhantering i mer eller mindre omfattande form har sedan 
1600-talet bedrivits på förbluffande många platser i fjälltrak-
terna. Verksamheten krävde mycket ved och virke för olika ända-
mål och har orsakat en kraftig och bestående utglesning av de 
översta tallbestånden i vissa fjälldalar. I tallens ställe har björken 

"Uthålligheten i nytt-
jandet baserades på 
fjällbjörkens närmast 
outtröttliga förmåga att 
regenerera nya skott och 
stammar."
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koloniserat och resultatet har ofta blivit att fjällbjörkskogen fått 
en ökad utbredning mot lägre nivåer.

MODERNT SKOGSBRUK I FJÄLLTAIGAN
Efter mitten av 1800-talet inleddes ett mer systematiskt och 
organiserat skogsbruk i fjälltrakterna, ofta ända upp mot barr-
skogsgränsen. Länge handlade det om ett rent exploaterings-
skogsbruk, utan minsta tanke på återväxten. Man avverkade 
reliktartad fjälltallskog utan förmåga till uthållig tillväxt och 
föryngring. Den dominerande huggningsformen var dimensions-
blädning, som innebar ett systematiskt uttag av de allra grövsta 
träden, även torrakor. 

figur 65. Samiskt bruksland
skap, där vedavverkning på 
snöföret lämnat mängder av 
högstubbar. I det öppna land
skapet har den ljuskrävande 
enen tagit allt större plats. – 
Inre Handölsdalen (Jmt), 900 
m ö.h. 20130926.
Subalpine landscape where 
recent fuel cutting of birches 
on the snow has left a lot of 
high stumps. The resulting open 
landscape has favoured juniper 
Juniperus communis, which has 
substantially expanded. 

figur 66. Flerstammiga björkar 
vittnar om tidigare skottskogs
bruk i fjällbjörkskogen. – 
Hamrafjället (Hrj), 830 m ö.h. 
20110814.
Multistemmed birches bear 
witness to previous coppicing for 
leaf fodder in the mountain birch 
forest. 
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Idag kan vi knappast föreställa oss de jätteträd, inte sällan 
med rötter i medeltidens varmare klimat, som ofta fälldes (figur 
67). Det finns därför ytterst få helt orörda tallskogar i fjällens 
närhet och särskilt flerskiktade och mångåldriga tallbestånd har 
blivit en bristvara, vilket gått ut över värdefulla natur- och kul-
turvärden. Inte ens nationalparker och naturreservat saknar helt 
avverkningsspår. Även tallenklaver djupt inne i många fjälldalar 
och nära trädgränsen, har skattats på de mest välväxta och minst 
rötangripna träden. Detta har gynnat granen, som ofta invandrat 
på uthuggna tallmarker. Fjällgranskogarna har klarat sig bättre 
och här finns fortfarande bestånd som är praktiskt taget opåver-
kade av tidigare mer genomgripande skogsbruksåtgärder. 

Vid tiden kring det förra sekelskiftet började myndigheterna 
inse att i dåtidens relativt kyliga klimat (slutfasen av lilla isti-
den – se kapitlet ”Fjällens vegetationshistoria) var de hejdlösa 
fjällskogsavverkningarna inte i längden hållbara. Man uppmärk-
sammade allmänt hur den orörda fjällbarrskogen i norra Skandi-
navien förlorade i vitalitet och retirerade utför fjället. Samtidigt 
blev det allt mer tydligt att den naturliga föryngringen i avverkad 
fjällnära skog var ytterst svag. Tidens ledande skogsforskare hade 
därför en mycket pessimistisk syn på skogens möjligheter att 
hålla stånd vid de yttersta utposterna. Det befarades att oförsik-
tiga avverkningar skulle leda till att kalfjäll och skogliga impe-
diment expanderade över delar av inre Norrlands högst belägna 
skogstrakter. En mer restriktiv skogshushållning ansågs nödvän-
dig i det rådande läget. 

Mot den bakgrunden instiftades 1903 en skyddsskogslag som 
i princip innebar att ett brett barrskogsbälte skulle lämnas orört 

figur 67. Grova femhundra
åriga fjälltallar är idag ovan
liga, till stor del på grund av 
selektiva avverkningar, ringa 
föryngring och hög dödlighet 
under lilla istiden. – Handöls
dalen (Jmt), 670 m ö.h. Vänster. 
20160222. Höger. 2010
0802. 
Stout 500yearold pines are 
currently quite rare, due to selec
tive cuttings, scant reproduction 
and high mortality during the 
Little Ice Age. 
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i fjällkanten. Den uttalade avsikten var att på så sätt motverka 
skogsgränsens nedgående och kalfjällets vidare expansion. En 
av våra första nationalparker, Sonfjället i Härjedalen, bildades 
1909 med det uttryckliga syftet att här ge möjligheter att studera 
skogsgränsens pågående naturliga sänkning i ett område ännu 
relativt opåverkat av renar och annan samisk aktivitet. 

Det varmare klimatet under det senaste århundradet har 
gjort att det tidigare miserabla skogstillståndet och föryngrings-
problemen i Norrlands höjdlägen fallit i glömska i skogsbrukar-
kretsar. Under 1970- och 1980-talet var därför optimismen inom 
skogsnäringen gränslös och man avverkade på många håll de sista 
resterna av den ursprungliga fjälltaigan ända upp mot barrskogs-
gränsen. Detta trots att många föryngringar efter kalavverkning 
misslyckades när klimatet blev avsevärt svalare under några 
årtionden efter 1950-talet. Sverige blev då världsledande när det 
gällde ett långsiktigt icke-hållbart skogsbruk i klimatiskt margi-
nella områden. Planer fanns på en storskalig avverkningsoffensiv 
mot de sista fjällnära skogarna. 

Tack vare samfällt argumenterande av engagerade ekologer 
och naturvårdare har dock en viss besinning kunnat skönjas 
de senaste åren. Fortfarande bedrivs och planeras skogsbruk i 
fjällnära områden med en mer eller mindre uttalad förväntan 
att ett av människan skapat varmare klimat skall komma att 
undanröja tidigare hinder och invändningar mot omfattande 
skogsbruk nära fjällen. Eftersom vi faktiskt inget säkert vet om 
den närmaste framtidens klimatutveckling så finns fortfarande 
all anledning till stor återhållsamhet när det gäller fjällnära 
skogsbruk.

BESTÅENDE KULTUREFFEKTER I KYLIGT KLIMAT 
En viktig aspekt av tidigare markutnyttjande i fjällvärlden är 
att påverkan varit mest intensiv under de senaste tusen åren, 
särskilt under den senare delen av den perioden. Detta var den 
kyligaste perioden under den nuvarande mellanistiden och den 
gängse benämningen lilla istiden saknar därför inte helt grund. 
De ekologiska effekterna av människans olika aktiviteter i fjäll- 
landskapet blev därigenom mer djupgående och bestående än 
vad de skulle ha blivit under en period med ett varmare klimat. 
Återhämtningen har därför tagit lång tid och det levande land-
skapets anpassning till det senaste århundradets mildare klimat-
förhållanden är ännu inte fullbordad i alla avseenden. 

Det är närmast en självklarhet att växttäcket förändras när 
kulturinflytandet tonar bort. Detta manar till försiktighet när 
det gäller att tolka fjällnaturens nutida förvandlingar enbart 
i termer av det senaste seklets klimatsvängningar. Helt visst 
pågår idag förändringar i det botaniska fjällandskapet som kan 

”Sverige blev då världs-
ledande när det gällde 
ett långsiktigt icke- 
hållbart skogsbruk …”
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här ledas till tidigare kulturpåverkan. Detta illustreras bland 
annat av att våra dagars ofta breda björkbälten i mellersta och 
norra delen av fjällkedjan till viss del kan vara resultatet av bete 
och avverkningar av fjällbarrskog under svalare århundraden 
då tallen, i motsats till fjällbjörken, haft en sämre förmåga till 
frömognad och föryngring. I de sekundära björkskogar som på 
så sätt uppkommit och flutit samman med den primära, helt 
naturbetingade fjällbjörkskogen, har särskilt den ljuskrävande 
tallen svårt att komma tillbaka, även i ett varmare klimat. 

Ett belysande exempel är det starkt kulturpåverkade Hamra-
fjället i västra Härjedalen (figur 68). Här är tallens skogsgräns 
avsevärt lägre än vad som motiveras av ett särdeles gynnsamt 
lokalklimat. Resultatet är ett björkbälte som med en verti-
kal utbredning på nästan fyrahundra meter inte motsvarar de 
naturliga förutsättningarna i ett av människan orört ekosystem. 
Eftersom björk och gran, i motsats till tall, kan regenerera vege-
tativt, så är det sannolikt att deras nutida dominans i det fjällnära 
området delvis drivits fram genom mänsklig påverkan.

figur 68. Hamrafjället i västra Härjedalen. Ett av de hårdast utnyttjade (slåtter och bete) och samtidigt art
rikaste fjällen i hela fjällkedjan. Idag pågår här en intensiv återbeskogning med björk och tall. – 20110811.
Mt. Hamrafjället in western Härjedalen, once one of the most intensively managed (hay making and livestock grazing) 
and at the same time, most speciesrich mountains in Sweden. During recent decades, extensive reforestation of the 
landscape by birch and pine is taking place. 
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FJÄLLENS VEGETATIONSHISTORIA
Fjällen framställs ofta som ett ursprungligt och tidlöst landskap. 
Ingenting kan dock vara mer missvisande. Landskapet har av 
naturliga orsaker förändrats i grunden efter den senaste istiden 
och fortsätter alltjämt att förändras efter samma naturgivna 
grundmönster. Huvuddragen i fjällens vegetationshistoria – 
istid-nutid-framtid – styrs på ett lagbundet sätt av klimatets 
kontinuerliga och naturliga utveckling, som ytterst beror av 
Milanković-cyklerna (se avsnittet ”Kvartärtiden – istidsåldern). 
Den mekanismen har drivit en gradvis avkylning, med kortare 
avbrott, av sommarklimatet under hela mellanistiden (drygt 
11 000 år). 

Ett uttryck för den utvecklingen är trädgränsens (tall) sänk-
ning med omkring femtio meter per årtusende till en hittills 
allra lägsta nivå vid förra sekelskiftet. Om detta vittnar träd-
rester (megafossil) bevarade i myrar, småsjöar och under glaciäris i 
dagens kalfjällsområden, ofta långt från närmaste levande träd. 

TRÄD OCH TRÄDEKOSYSTEM I VÄSTRA SKANDINAVIEN 
UNDER ISTIDEN OCH STRAX DÄREFTER 
Brist på handfasta fynd, samt osäkra modeller för isens utbred-
ning och tjocklek, har gjort att man länge tvistat om huruvida 
vissa växt- och djurarter överlevt hela eller delar av den senaste 
istiden i Skandinavien. Dateringar av gamla trädrester, samt 
analyser av DNA i levande träd och sjösediment, tyder på att 
fjällbjörk (figur 69), och även gran och tall, växte på isfritt land 

figur 69. Den tidigast säkert 
dokumenterade förekomsten av 
trädformig björk i Skandinavien 
härrör från Nordnorges kust. 
Kol14datering av vedrester 
visar att björken växte här 
för drygt 20 000 år sedan. 
– Andøya, 63 m ö.h. 1999
0617.
The earliest clearly documented 
occurrence of birch trees in 
Scandinavia originates from the 
coast of northern Norway. Radio
carbondated wood remains 
show that birch grew here more 
than 20 000 years ago. 
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figur 70. A) Åreskutan i västra Jämtland (1420 m ö.h.) 
är en nyckellokal när det gäller utforskandet av trädens 
invandringshistoria till fjällen efter den senaste istiden. 
Idag omkransas fjället av högproduktiv granskog och 
ett mestadels smalt bälte fjällbjörkskog.  
B) Lokal 1360 m ö.h., strax under Åreskutans högsta 
topp, som nästan helt täcktes av av en perenn snölega 
till mitten av 1990talet. Efter att snö och is mer varaktigt 
fösvunnit under senare decennier har senglaciala och 
tidigt postglaciala vedrester av trädbestånd tinat fram.  
C) Stamrest av gran, daterad 13 010 år före nutid. – 
Åreskutan, 1360 m ö.h.  
D) Basal stamdel av tall. Kol14datering visar att tallen 
levde här 13 810 år före nutid. – Åreskutan, 1360 m 
ö.h.  
E) Rester av den tidigast kända björken i fjällkedjan, som levde här (1360 m a.s.l.) i form av en stor buske eller 
litet träd 16 815 år före nutid. Tidigare ansågs att fjällen vid denna tidpunkt var helt istäckta. Åreskutan var, i 
likhet med andra höga fjäll, en tidigt framsmält nunatak i den gigantiska inlandsisen. Bilder tagna: A) 2013-10-
12, B) 2013-08-30, C) –D) 1998-08-02, E) 2001-08-23. 
A) Mt. Åreskutan in the western part of Jämtland (1420 m a.s.l.) is a key site for our understanding of tree immigra
tion history to the mountain region following the latest glacial phase. Today, this mountain is surrounded by a highly 
productive spruce forest and a mostly narrow belt of mountain birch forest, close to the alpine tundra. B) This locality 
at 1360 m a.s.l., just below the highest peak of Mt. Åreskutan, was almost completely covered with a perennial snow 
patch until the mid1990s. After thawing of snow and ice during the past few decades, late glacial and early Holo
cene wood remains have emerged. C) Remains of a spruce stem Picea abies, dated 13 010 before present.  
D) Megafossil pine Pinus sylvestris. Radiocarbon dating shows that the pine lived here 13 810 years ago.  
E) Remains of the earliest known birch Betula sp. in the Scandes, which lived here as a large shrub or small tree 
about 16 815 years before the present. Before this discovery, the general opinion was that the mountains were 
entirely icecovered at this time. However, Mt. Åreskutan and other high mountains were early deglaciated peaks, 
protruding through the shrinking ice sheet.
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vid norska kusten när den senaste istiden kulminerade för 
omkring 20 000 år sedan och möjligtvis under hela istiden. Även 
vissa örter, exempelvis norsk malört Artemisia norvegica, fram-
härdade i delar av fjällkedjan under istiden då allt mer tyder på 
att många högfjällspartier varit isfria. Om förekomsten av isfritt 
”istidsland” med viss växtlighet vittnar även förekomsten av fjäll-
lämmel och fjällräv som ”istidsövervintrare”. 

En fascinerande möjlighet, som med allt större tyngd disku-
terats under senare tid, är att träd och andra växter även kan ha 
vuxit i moränavlagringar som ansamlades ovanpå inlandsisen 
under avsmältningen. Även idag koloniserar trädplantor och 
vissa örter sådana miljöer i svenska fjäll. Trädväxt på glaciärer är 
globalt sett inget unikum. Här finns kanske en del av bakgrun-
den till vissa annars svårförklarade mönster i olika fjällväxters 
nutida utbredningsbilder. 

Frågan om istidens flora och fauna har under senare år kom-
mit i helt nytt ljus. Mycket tyder nu på att den senaste inlands-
isen över fjällkedjan var avsevärt tunnare och mer uppsplittrad 
än vad man tidigare tyckt sig förstå. Det avspeglas i tidigare 
avsmältning och uttunning av den stora inlandsisen i fjäll-
trakterna och i delar av inre Norrland öster om fjällen. Redan 
för 16 000–17 000 år sedan hade isfria och isolerade fjälltoppar 
(nunataker) börjat sticka upp ur det allt tunnare istäcket. Omgi-
vande dalar och fjällslätter förblev dock istäckta i ytterligare flera 
tusen år därefter. 

Nästan omedelbart efter att istiden kulminerat inledde träd 
och andra växter sin vandring mot norr och öster från istidens 
”övervintringsområden”. Växter koloniserade skyddade och högt 
belägna nischer i de första isfria fjällområdena. Klipphyllor och 
skrevor i sydvända branta sluttningar med ordentligt snöskydd 
är troliga växtplatser för fjällflorans pionjärer. Även i dag hittar 
vi märkliga, högt belägna utposter av värmekrävande arter under 
liknande omständigheter. Rönnen på 1600 meter över havet i 
Sylarna är ett talande exempel (se sid. 158). 

Vår kunskap om fjällens tidigaste vegetationshistoria har 
tagit språng under senare år, när de nya rönen om en tunnare och 
mer uppsplittrad inlandsis blivit allt mer accepterade. Fynd av 
vedrester som daterats med kol-14-metoden visar att bland de 
tidigast invandrande arterna i fjällkedjan fanns våra vanligaste 
trädslag: björk, tall, gran. Nära toppen av ett av de bäst under-
sökta fjällen, Åreskutan i Jämtland, växte fjällbjörk redan för 
nästan 17 000 år sedan. Det var under den period med omväx-
lande värme och kyla, som brukar benämnas ”senglacialen” och 
som närmast föregick ingången till nuvarande mellanistid för 
11 700 år sedan. Tall och gran fanns på plats drygt 3000 år efter 
de tidigaste björkarna och kanske ännu tidigare (figur 70).
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Särskilt intressant är upptäckten att granen växte på sen-
glaciala nunataker. Tills helt nyligen har granen i läroböcker och 
uppslagsverk framställts som ett av de senast invandrade träden, 
som i fjällens närhet skall ha visat sig först för 2000–3000 år 
sedan. Granens närvaro i den tidiga nunatak-floran är dock 
numera väl dokumenterad genom fynd av stammar och kot-
tar – daterade med kol-14-metodik – längs praktiskt taget hela 
fjällkedjan i Sverige. Analyser av pollen och mindre trädrester i 
norska högfjällsområden pekar i samma riktning. Den tidigast 
kända granen levde nära toppen av Åreskutan i Jämtland för 
omkring 13 000 år sedan (figur 70C). 

figur 71. Några växter som 
tidigt koloniserade den första 
isfria tundran var fjällvedel, 
purpurbräcka, fjällsippa och 
isranunkel. – Bilderna är tagna 
i sydvästra Jämtland mellan 
2011 och 2015.
A few of the colonizers on the 
early icefree tundra. From upper 
left to lower right: alpine milk
vetch Astragalus alpinus, purple 
saxifrage Saxifraga oppositifolia, 
mountain avens Dryas octopetala 
and glacier buttercup Ranuncu
lus glacialis.
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Egentligen är dessa tidigare förekomster inte särskilt anmärk-
ningsvärda, med tanke på artens förmåga till vegetativ förökning 
och att den i krypande buskform (krummholz) kan växa i mycket 
kärva miljöer i lågalpinans övre del. Den överträffar i det avseen-
det till och med fjällbjörken.

Överlag så antyder den tidiga invandringen av björk, gran och 
tall, samt förmodligen många andra växter (och djur), att dessa 
kan ha övervintrat den senaste istiden i ”kryptiska refugier”, 
betydligt närmare iskanten än vad som vanligtvis antagits. Detta 
avspeglar ett mönster som framträder allt tydligare även i ett 
globalt perspektiv. 

Tidigare allmänt förfäktade uppfattningar om en bred zon av 
karg och helt trädlös istidstundra söder om de stora kontinen-
tala istäckena i Europa, Nordamerika och Asien börjar allt mer 
nyanseras till förmån för ett varierande mosaiklandskap av glesa 
skogsbestånd med boreala växt- och djurarter, omväxlande med 
tundra av närmast arktisk karaktär. Kanske sträckte sig detta 
landskap ut på den under istiden torrlagda nordsjökontinenten 
(”Doggerland”), mellan Brittiska öarna, Jylland och Sydnorge, 
där många av fjällens växter och djur kan ha tillbringat hela eller 
delar av den senaste istiden. 

Samtidigt med de vanligaste träden, invandrade även många 
av de mer genuina fjällväxterna till nunataker redan under sen-
glacialen och då i stor utsträckning från väster och sydväst längs 
den tidigt isfria norska kusten och i bakkanten på den österut 
retirerande inlandsisen. Möjligtvis har de första människorna i 
Norrland kommit samma väg. Växtspridning från öster hindra-
des länge av att vinden ofta blåste från väster eller sydväst och 
att isen fortfarande täckte en stor del av norra Sverige öster om 
fjällkedjan. Efter att först ha koloniserat de isfria topparna så 
vandrade växterna i ett tidigt skede huvudsakligen utför fjäll-
sidorna.

Framträdande medlemmar i den senglaciala fjällfloran var 
arter med stor spridningsförmåga som fjällsippa, dvärgvide, 
polarvide, dvärgbjörk, havtorn, isranunkel, purpurbräcka, fjäll-
vedel, fjällsyra, lapsk getväppling och fjällglim (Dryas octopetala, 
Salix herbacea, S. polaris, Betula nana, Hippophaë rhamnoides, 
Ranunculus glacialis, Saxifraga oppositifolia, Astragalus alpinus, 
Oxyria digyna, Anthyllis vulneraria subsp. lapponica, Silene acaulis; 
figur 71, 72). Dessa tidiga immigranter bildade glesa och mosai-
kartade växtsamhällen utan tydliga motsvarigheter i dagens 
fjällekosystem. 

Den jungfruliga mineraljorden hade en starkt basisk reaktion 
och var dessutom fattig på kväve. Många av fjällflorans pionjärer 
var därför arter med förmåga att fixera luftens kväve. Mossor 
fick tidigt en viktig roll som humusbildare och gynnade på så sätt 
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en gradvis utveckling av ett mer slutet växttäcke med kärlväxter 
(figur 73). 

Artrikedomen ökade snabbt eftersom många konkurrens-
svaga arter hade möjlighet att göra sig gällande i det relativt torra 
och vindstarka klimat, som i kombination med den ostabili-
serade marken länge hindrade växttäcket att sluta sig helt. Till 
detta bidrog också atmosfärens relativt låga halt av koldioxid, 
vilket försämrade många växters vattenhushållning och förmåga 
att bilda tätslutna växtsamhällen i torra miljöer. 

En frodighet och blomprakt utan motstycke bör ha utmärkt 
den allra tidigaste fjällvegetationen, även om stora, närmast 
ökenartade partier fanns mellan de blommande oaserna. En 
bidragande orsak till den förvånansvärt rika senglaciala fjäll-
floran, på nivåer som idag ter sig mycket högt belägna, är att 
landytan befann sig 200–300 meter närmare havsytan än idag. 
Därför var klimatet på de tidiga nunatakerna mildare och mindre 
blåsigt än vad som i förstone kan förväntas utifrån dessa lokalers 
nutida höjd över havet. 

Periodvis var klimatet under senglacialen ungefär lika varmt 
som i nutiden. Tack vare en starkare solinstrålning sommartid så 
fanns lokaler med ett särskilt gynnsamt lokalklimat på mycket 
höga nivåer i den varierade bergstopografin. Här kunde relativt 

figur 72. Fjällglim bildar ofta 
kuddar i exponerade alpina 
miljöer och erbjuder dessutom 
lämpligt substrat för andra 
växter att etableras i. – Sylarna 
(Jmt), 1460 m ö.h. 201208
13.
Moss campion Silene acaulis 
often forms cushions in exposed 
alpine environments. The cush
ions offer a favourable substrate 
for the establishment of other 
species. 
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värmekrävande växter tidigt finna sig väl tillrätta. Enstaka träd 
och andra växter uthärdade till och med den tusenårsperiod som 
brukar benämnas yngre dryas, då klimatet regionalt återgick i 
det närmaste till istidsförhållanden. 

Vår egen mellanistid (holocen) 
NATURLIGT REKORDHÖGA TEMPERATURER OCH TRÄDGRÄNSER
Mellanistiden (holocen) inleddes med en extremt hastig och 
kraftig temperaturhöjning för omkring 11 700 år sedan. På bara 
några decennier steg temperaturen med 7–10 °C. Geologiskt var 
detta en extremt omvälvande tid i landskapets fysiska utveck-
ling. Isens hastiga avsmältning resulterade i återkommande 
översvämningar, skred och jordskalv. 

När trycket från inlandsisen lättade inleddes en period 
med hastig och omfattande landhöjning. Eftersom isen varit 
tjockare något öster om fjällkedjans högsta delar så blev land-
höjningen större här. Det innebar en mot väster ökande tippning 
av fjällandskapet. Resultatet blev en fortgående förändring av 
landskapets hydrologi. Strandlinjer flyttades och vattendrag 
ändrade riktning. Tydligt ser vi detta i vissa långsträckta sjöars 
utveckling, exempelvis Ånnsjön i västra Jämtland. Här stiger än 
idag vatten ytan gradvis i sjöns västra del och eroderar omgivande 
mossar.

Det här var inledningen till den varmaste, torraste och klima-
tiskt mest stabila tiden under vår nuvarande mellanistid. Under 
sommaren var temperaturen i fjällkedjan minst 3–4 °C högre än 
under början av vårt sekel. Resultatet blev en omfattande och 
hastig spridning av träd och andra växter i fjällen, som kulmine-
rade för drygt 9600 år sedan. Glesa trädbestånd etablerades nu 

figur 73. Snölegemossor, 
exempelvis jökelbjörnmossa 
Polytrichastrum sexangulare, 
var den första växtgrupp som 
intog den isfria tundran och 
bidrog till en markutveckling 
som möjliggjorde för kärlväxter 
att senare kolonisera fjäll
marken. – Getryggen (Jmt), 
1210 m ö.h. 20080910.
Snowbed bryophytes, such as 
this Polytrichastrum sexangulare, 
were the first plants to colonize 
the icefree tundra, creating suit
able conditions also for vascular 
plants.

"På bara några decennier 
steg temperaturen med 
7–10 °C."
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på de högsta nivåerna någonsin efter istiden, lokalt upp till 700 
meter över dagens trädgränser, för att därefter successivt spridas 
utför fjällsluttningarna. 

Konkreta vittnesbörd om trädens och skogens tidiga utbred-
ning lämnas av trädrester i form av stammar, rotkronor och 
kottar som bevarats allmänt i torvavlagringar och sjösediment på 
dagens kalfjäll (figur 74).

Ingenting kan dock mer påtagligt visa vidden av det histo-
riska klimatets långsiktiga förändring efter den senaste istiden 
och dess ekologiska betydelse än det som uppenbarats när 
utbredningen av glaciärer och permanenta snölegor på senare 
tid minskat dramatiskt. På den frilagda marken framför krym-
pande is- och snöfält exponeras nu rester från tidig holocen av 
träd enklaver med främst fjällbjörk och tall i högfjällsmiljöer, 
400–700 meter högre än de nutida trädgränserna (figur 70, 75). 

figur 74. Ovan vänster. Top
pen på Dalarnas högsta fjäll, 
Storvätteshågna (1204 m ö.h.) 
är idag helt trädlös. – 2013
0728. 

Ovan höger. I kanten av en 
liten tjärn (1180 m ö.h.), strax 
under högsta punkten finns 
rester av trädformiga tallar. Den 
äldsta stam som kol14 
daterats levde här till för 
10 390 år sedan i ett klimat 
som var avsevärt varmare än 
idag. – 20020815. 

Höger. Troligtvis existerade 
inte tjärnen på bilden i sin 
nuvarande omfattning när tallen 
levde här. – 20120628. 
Above left. The highest mountain 
in the province of Dalarna, Mt. 
Storvätteshågna (1204 m a.s.l.) 
is currently treeless in its upper 
reaches. 

Above and below right. In the 
peat on the shore of a small lake, 
1180 m a.s.l., megafossil pine 
remains have been preserved. 
The oldest trunk that has been 
radiocarbondated lived here 
10 390 years ago, in a climate 
much warmer and drier than 
today.
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figur 75. Kol14daterade träd
rester som nyligen exponerats vid 
kanten av smältande glaciärer. A) 
Tall (pine), Helagsglaciären (Hrj), 
13 145 år. B) Tall (pine), Kårsaglaci
ären (TL), 11 760 år. C) Tall (pine), 
Tärnaglaciären (LyL), 9530 år. D) 
Björk (birch), Kårsaglaciären (TL), 
7000 år. E) Tall (pine), Kittelgla
ciären (TL), 9010 år. F) Tall (pine), 
Ekorrglaciären (Jmt), 8730 år. 
Radiocarbondated tree remains, 
recently exposed at the fringes of melt
ing glaciers in the Swedish Scandes. 

A B

C D

E

F
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Denna tidiga klimatiska ”guldålder”, som gradvis avklingade 
under perioden omkring 9600–4500 år före vår tid, präglades 
av i det närmaste total avsaknad av glaciärer och större perenna 
snöfält i de svenska fjällen.

De extremt höga träd- och skogsgränserna under tidig holo-
cen vittnar om att den totala arealen av sammanhängande kalfjäll 
var mindre än i nutiden. Det genuina fjällandskapet var starkt 
uppsplittrat och mer begränsat till sin omfattning än idag, vilket 
i kombination med de höga temperaturerna missgynnade renen. 
Nuvarande lågfjäll i fjällkedjans södra och östra periferi var 
trädbevuxna ända upp till de högsta topparna. Det innebar att 
förutsättningarna för renbete var relativt begränsade. 

Bevarade i strandtorven vid en liten tjärn nära toppen av 
Dalarnas högsta fjäll, Storvätteshågna (1204 m ö.h.) finns, som 
tidigare visats, rester av timmertallar, som växte här för drygt 
10 000 år sedan (figur 74). De högsta massiven i fjällkedjan reste 
sig då som öar i ett hav av lövblandad tallskog. Mycket talar för 
att Helagsfjället (1797 m ö.h.) och Skarsfjället (1594 m ö.h.) i 
Härjedalen var de sydligaste egentliga fjällen i den svenska delen 
av fjällkedjan. 

Betraktade i ett längre perspektiv, så framstår nutidens skogs- 
och trädgränser som reträttlinjer från tidigare mer framskjutna 
positioner. Dagens kalfjällsareal är större och längre utsträckt 
mot söder än någonsin efter den senaste istiden.

PIONJÄRFLORAN VIKER OCH FJÄLLVÄXTER SPRIDS TILL 
LÄGRE NIVÅER
Redan tidigt under holocen tvingades den glesa pionjärvegeta-
tionen att långsamt ge vika för öppna björk-tall-bestånd med ett 
tätnande underskikt av olika gräs, halvgräs, enbuskar och vide. 
Särskilt konkurrenssvaga och ljuskrävande arter, exempelvis hav-
torn och klådris Myricaria germanica, fick med tiden allt svårare 
att göra sig gällande. Även för många av de genuina fjällväxterna 
minskade utrymmet, men de allra flesta kunde här och var leva 
kvar, trots höga temperaturer. Tack vare den starkt varierade 
lokala topografin och tillhörande variation i mikroklimatet över 
små avstånd, fanns fortfarande snölegor och vegetationsfria kal-
fjällsytor med instabil mark, där vinderosion och olika uppfrys-
ningsfenomen hindrade växttäcket att sluta sig helt. Härigenom 
erbjöds gynnsamma växtförhållanden för utpräglade fjällväxter, 
exempelvis fjällsippa och purpurbräcka. 

I det relativt varma klimatet kunde också många arter 
blomma och producera grobara frön i större mängd. De lyckades 
på så sätt gradvis utvidga sin utbredning utför fjällsluttningarna 
i takt med att de dödisrester som länge uppfyllt dalgångarna 
långsamt smälte bort. Fjällflorans storskaliga nedvandring från 



Kullman: Fjällens historia 197

fjälltopparna stoppades dock så småningom effektivt och för 
lång tid vid mötet med den slutna skogen, som långsamt hade 
börjat avancera uppåt mot det som idag är lågalpinans övre 
gräns. Det innebar att många fjällväxters utbredning på sikt kom 
att inskränkas till de högsta topparna, där de framhärdat ända till 
våra dagar i små och mer eller mindre isolerade populationer. 

TIDIGA TRÄD I SNÖRIKA NISCHER – TUNDRAN BLIR SKOG
Ett torrt, snöfattigt och blåsigt klimat under mellanistidens 
allra första årtusenden gjorde att de första spridda träddungarna 
etablerades omkring 9500 år före vår tid. Ofta skedde detta i 
vindskyddade nischer och svackor, 400–700 meter högre än 
dagens trädgränser där de sista isresterna och de större perenna 
snölegorna mer varaktigt tinat bort strax efter ingången till holo-
cen. Under ett kort övergångsskede dominerades de glesa och 
spridda trädbestånden av kortvuxna björkar, som mycket snart 
fick sällskap av tall och i mindre utsträckning av gråal, asp, rönn, 
gran, vårtbjörk Betula pendula och sibirisk lärk Larix sibirica. 

Något allomfattande och brett fjällbjörksbälte av dagens 
karaktär existerade inte under de första femtusen åren efter 
isavsmält ningen. Däremot har fjällbjörken under praktiskt taget 
hela mellanistiden bildat den översta trädgränsen mot kalfjället i 
merparten av den svenska delen av fjällkedjan. 

Stora arealer var under tidig holocen skoglösa och fortfarande 
tillgängliga för renarnas bete, men allt eftersom temperaturen 
steg och snölegorna krympte så fick renen allt större svårighet 
att upprätthålla sin dominerande position bland de större växt-
ätarna.

GRANEN – TIDIG INVANDRARE OCH TUFF ÖVERLEVARE
Granen som invandrat i fjällkedjan redan under senglacial tid 
uppträdde under den tidigaste delen av holocen i små, isolerade 
bestånd och enstaka spridda individer högt över dagens träd-
gräns. Tack vare förmågan till vegetativ förökning genom rot-
slående grenar så bildades här i kärva och utsatta miljöer extremt 
långlivade och krypande buskformiga grankloner av den typ man 
brukar benämna ”krummholz”. Dessa blev tidigt mångstammiga 
och därigenom extremt vindfasta och med förmåga att samla 
stora snödyner på sin läsida (figur 26). På så sätt har granarna 
på sina respektive växtplatser skapat tjälfria förhållanden samt 
tillräcklig markfuktighet, som möjliggjort överlevnad även under 
relativt torra perioder.

En krypande växtform, med en dominerande tät och produk-
tiv barrmassa och en förhållandevis liten andel av improduktiva 
(tärande) stammar, innebär att klimatstressade krummholz-
granar kan uppnå enastående hög ålder. Förutsättningen är att 

figur 76. Granen ”Old Tjikko” 
på Fulufjället (905 m ö.h). 
Ved i marken under klonen är 
kol14daterad till 9550 år före 
nutid. – Fulufjället (Dlr), 905 m 
ö.h. 20130727.
Wood remains below this spruce 
have been 14Cdated to 9550 
years BP. 
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den speciella växtformen består. Detta åstadkoms främst genom 
att fjällvinden och det kärva klimatet ständigt tuktar barr-
skruden och inte tillåter granen att anta typisk trädform annat 
än under kortare perioder med särskilt gynnsamt klimat. 

Flera levande kloner av detta slag vid trädgränsen kan vara 
minst 9500 år gamla och representerar i så fall den första invand-
ringsfasen efter istiden. Bland dessa finns några som skulle 
kunna vara bland de äldsta kända träden i världen, till exempel 
granarna ”Old Tjikko” (figur 76) och ”Old Rasmus” i Dalarnas 
respektive Härjedalens fjällvärld. 

Som tidigare berörts har även enskilda individer av fjällbjörk, 
gråal och många andra växter förmågan att på samma sätt bli 
extremt gamla i lågalpinan. Det gäller exempelvis krypljung 
(figur 77), fjällgröna och kantljung. Fjällens växtlighet har således 
i vissa avseenden en starkt konservativ och seglivad struktur, 
som överlevt perioder med såväl varmare som kallare klimat än i 
nutiden, vilket kan kännas betryggande i en tid när stora fram-
tida klimatförändringar förutspås.

ETT SUBALPINT FJÄLLTALLBÄLTE
Tallen blev mycket snart efter isavsmältningen det härskande 
trädet där fjällbjörkskogen och lågalpinan numera breder ut 
sig. Under en period för 11 000 till 8000 år sedan växte tallar 
500–600 meter högre än i nutiden och bildade ett relativt öppet 
och ljust ”fjälltallbälte”, bestående av låga och mer eller mindre 
vind- och snödeformerade träd. Eftersom urlakningen av mar-
kens näringsämnen knappast hade börjat, gynnades samtidigt en 
rik och örtartad flora i dessa miljöer. 

figur 77. Gammal individ av 
krypljung på en exponerad 
vindblotta. – Handölsdalen 
(Jmt), 680 m ö.h. 20130501.
Oldgrowth individual of Alpine 
azalea Kalmia procumbens 
growing on a windswept crest. 
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Lokalt fanns i tallbältet insprängda anrikningar av fjällbjörk 
i snörika svackor och östvända sluttningar där vinddriven snö 
regelmässigt ansamlades eller där blixten slagit ner och antänt 
fjälltallskogen. Bältet tycks ha varit som allra bredast och tätast 
för 9500–8000 år sedan, alltså strax efter att sommartemperatu-
ren och trädgränsens höjdnivå kulminerat. 

I motsats till trädgränsen kom den slutna tallskogens utbred-
ning i fjällens sluttningar aldrig riktigt i jämvikt med klimatet 
under dessa de allra varmaste första årtusendena direkt efter 
isavsmältningen. En dramatisk klimatförsämring för drygt 8000 
år sedan, den så kallade postglaciala chocken, resulterade i en 
markant och varaktig sänkning av tallens trädgräns, dock inte till 
det tidiga 1900-talets historiskt låga nivåer. 

I det nya och svalare klimatet med större snömängder kunde 
nu björken så smått börja spridas från sina tidigare isolerade och 
högt belägna växtlokaler i glaciärnischer och terrängsvackor. 
Även gråalen ingick som en viktig komponent i dessa tidigt löv-
dominerade trädbestånd på gränsen mot kalfjället och spelade 
till för omkring 4500 år sedan en viktig roll för den fortsatta 
skogsutvecklingen i fjällen genom förmågan att fixera luftens 
kväve. På så sätt bereddes marken för mer slutna skogsbestånd, 
först av tall och senare fjällbjörk och gran, vilka allt eftersom 
kom att konkurrera ut gråalen i det översta skogsbältet.

SIBIRISK LÄRK – EN FLÄKT AV SUBARKTISK SKOGSTUNDRA
Bilden av det tidiga fjällnära landskapets skogshistoria har under 
senare tid förändrats radikalt genom upptäckten att även den 
sibiriska lärken, som idag inte med säkerhet växer vild i Skandi-

figur 78. Kottar och kvist av 
sibirisk lärk som insamlats i 
dyn i en liten lågalpin göl på 
Fulufjället i Dalarna, 915 m ö.h., 
och som har kol14daterats till 
8160 år före nutid. Dessutom 
anträffades här en grankotte, 
daterad till 9030 år före nutid. 
– 20070712.
Two cones and one twig of 
Siberian larch Larix sibirica 
retrieved from the mud of a small 
low alpine pool. Radiocarbon 
dating yielded 8160 years BP. 
In addition, a spruce Picea abies 
cone indicate that spruce grew 
here 9030 years ago. 
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navien, var ett regelbundet inslag i det översta skogsbandet längs 
praktiskt taget hela fjällkedjan under perioden 10 000–8000 
år före nutid (figur 78). Den åtföljdes dessutom av flera andra 
växtarter, som idag har en utpräglad östlig och kontinental 
anknytning, exempelvis skvattram, klotstarr, lappranunkel, 
sibirisk klematis och krypvide (Rhododendron tomentosum, Carex 
globularis, Coptidium lapponicum, Clematis alpina subsp. sibirica, 
Salix repens). 

ÄDLA LÖVTRÄD
Ett tydligt utslag av det mycket varma klimat som utmärkte de 
första 3–4 första millennierna av vår mellanistid var att värme-
krävande ädla lövträd växte i klimatiskt gynnsamma nischer 
med godartad jordmån. Detta på nivåer som idag motsvarar 

figur 79. A) Barkrester av 
skogsek som bevarats i torv 
nära toppen av lågfjället Tälj
stensvalen i västra Jämtland, 
730 m ö.h. Eken har kol14 
daterats till 7960 år före nutid. 

B) Fyndplatsen är en öppen 
myr i fjällbjörkskogen, 30 meter 
under tallens nuvarande lokala 
trädgräns. – 20130928. 

C) Vinterbild av landskapet 
kring den subfossila ekens 
fyndplats. Lokalen sluttar svagt 
mot söder mellan två bergs
ryggar. – 20140214.
A) Bark remains of Pedunculate 
oak Quercus robur, which have 
been preserved in peat close 
to the summit of a lowalpine 
mountain in the province of Jämt
land. Radiocarbon dating yielded 
7960 years BP. 

B) The site is an open mire 
in the mountain birch forest, 30 
m below the present local pine 
tree line. 

C) Winter view of the site 
where the subfossil oak was 
found. The mire slopes gently 
towards the south. 

A B

C
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det översta barrskogsbältet och fjällbjörkskogens lägre etager. 
Växtrester i form av blad, frukter, ved och bark visar att små 
och glest spridda bestånd av hassel, skogsalm, skogsek (figur 
79), skogslind, klibbal och vårtbjörk (Corylus avellana, Ulmus 
glabra, Quercus robur, Tilia cordata, Alnus glutinosa, Betula pendula) 
frodades i de södra och mellersta delarna av fjällkedjan. Detta är 
långt tidigare, längre norrut och på högre nivå än man tidigare 
föreställt sig. 

Särskilt hassel och skogsalm kan ha spelat en betydande roll i 
den regionala trädartsfloran. Exakt hur långt norrut denna speci-
ella trädartsblandning existerade är fortfarande oklart, då syste-
matiska undersökningar saknas i de nordligaste fjälltrakterna.

Små isolerade reliktbestånd av skogsalm, med en tillhörande 
rik och värmekrävande flora, har lokalt dröjt sig kvar i varma 
sydsluttningar ända in i våra dagar. Ett välkänt exempel är Åre-
skutan (Totthummeln) i Jämtland, där några få uråldriga almträd 
fortfarande växer och föryngras, bara tvåhundra meter under 
kalfjället (figur 80). 

Förutom almen finns här i blockrika rasmarker, där gransko-
gen inte förmår sluta sig helt, fortfarande en rik och ängsartad 
flora med många sydliga inslag, exempelvis rött oxbär (figur 
81), tibast, blåsippa, vitsippa, smultron, blåsuga, smånunneört, 
kransrams, getrams, strutbräken, svart trolldruva och hässle-
brodd (Cotoneaster integerrimus, Daphne mezereum, Hepatica nobilis, 
Anemone nemorosa, Fragaria vesca, Ajuga pyramidalis, Corydalis 
intermedia, Polygonatum verticillatum, P. odoratum, Matteuccia 
struthiopteris, Actaea spicata, Milium effusum). 

figur 80. I sysluttningen av 
Totthummeln (Jmt) finns ett 
litet bestånd av trädformiga 
skogsalmar (650 m ö.h.) som 
uppmärksammades redan 
under 1700talet och som 
sannolikt har kontinuitet till tidig 
holocen. – 20100613.
In the southfacing slope of 
Mt. Totthummeln there is, 650 
m a.s.l., a small stand of Wych 
elm Ulmus glabra, which was 
recorded already in the 18th 
century and likely has continuity 
back to the early Holocene. 

figur 81. Rött oxbär är en 
rest av den värmekrävande 
flora som dröjt sig kvar i vissa 
subalpina sydväxtberg. Den 
noterades här i början av förra 
seklet av botanisten Harry 
Smith. – Predikstolen (Hrj), 
1030 m ö.h. 20080711.
Scandinavian cotoneaster 
Cotoneaster integerrimus is a 
rest of the thermophilic flora that 
has remained in some southfac
ing subalpine slopes. It was 
recorded at this specific locality 
by the botanist Harry Smith 
about 100 years ago. 
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Ytterligare belysande av det historiska arvet från en varmare 
tidsålder i fjällens vegetation är de små ”körtlar” av värmekrä-
vande arter som i vindskyddade sydlutor kan uppträda i den 
övre fjällbjörkskogen och även insprängda i mer trivial lågalpin 
risvegetation, långt ifrån dessa arters mer sammanhängande 
utbredning i våra dagar (figur 82). Några exempel ur denna grupp 
av växter är blåsuga, mjölon, hundkäx, stenbär, ormbär, liljekon-
valj, hallon, lapsk getväppling och bergslok (Ajuga pyramidalis, 
Arctostaphylos uva-ursi, Anthriscus sylvestris, Rubus saxatilis, Paris 
quadrifolia, Convallaria majalis, Rubus idaeus, Anthyllis vulneraria 
subsp. lapponica, Melica nutans). 

Lokaler av detta slag finns exempelvis även på sydsidan av 
fjällen Predikstolen i Härjedalen och Kaipak i Kebnekaisefjällen. 
Dessa isolerade utposter, långt norrut och på höga nivåer, skulle 
kunna fungera som spridningskällor för den rikare växtlig-
het som möjligtvis kan komma att utvecklas i ett hypotetiskt 
varmare framtida klimat med högre halt av tillväxtbefrämjande 
koldioxid i atmosfären.

Sammantaget ser vi att under första hälften av holocen så 
härskade i fjällnära trakter en rik och produktiv växtlighet – en 
säregen och mångformig mosaik av såväl köldanpassade som 
utpräglat värmebehövande trädarter. Den mörka fjällgransko-
gen hade ännu inte gjort entré och marken var näringsrik och 
mindre sur än idag, vilket tillsammans med relativt höga tempe-
raturer gav förutsättningar för en artrikare och mer ängsartad 
skogs vegetation än i våra dagar. Detta var något helt annat än 
de mörka, biologiskt utarmade och lågproduktiva gran skogar 
som i nutiden upptar lejonparten av det fjällnära skogsområdet, 
särskilt i den mellersta delen. 

figur 82. Relikter av den 
värmekrävande och rikare flora 
som härskade i fjällen under 
tidig holocen hittar vi i varma 
sydsluttningar, i vissa fall på 
kalfjället. Vänster. Blåsuga, 985 
m ö.h. Höger. Lapsk getväpp
ling, 1030 m ö.h. – Predik
stolen (Hrj) 20080704.
Relicts of the rich and thermo
philic flora which prevailed in 
the mountains during the early 
Holocene are today found on 
warm, southfacing slopes. 

Left. Pyramidal bugle Ajuga 
pyramidalis, 985 m a.s,l. 

Right. Kidney vetch Anthyllis 
vulneraria subsp. lapponica, 
1030 m a.s.l. 
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Den för våra nutida ögon märkliga trädartsblandningen har 
rimligtvis sin bakgrund i ett klimat som i grunden var avsevärt 
varmare än i nutiden, men som också präglades av en annor-
lunda temperaturfördelning mellan årstiderna. För de tidiga 
människorna måste detta ha varit en slösande rik och lockande 
miljö. Sannolikt har vi här en starkt bidragande förklaring till att 
människan kunde kolonisera den nordliga världen strax intill den 
hastigt vikande iskanten.

NEOGLACIALEN – MARSCHEN MOT ISTIDEN ALLT TYDLIGARE 
Den del av mellanistiden där vi idag framlever våra liv brukar 
benämnas neoglacialen – en språklig markering som under-
stryker riktningen på klimatets naturliga förändring framgent. 
Inledningen kan svagt skönjas redan för drygt 8000 år sedan, då 
en abrupt klimatförändring som tidigare nämnts sänkte träd-
gränsen och försämrade livsvillkoren för många växter och djur 
på höga nivåer i fjällen. Riktigt påtaglig blev denna utveckling 
mot ett allt svalare sommarklimat först omkring 3000–3500 
år senare, då den varmaste delen av mellanistiden definitivt var 
passerad. 

Livet började nu obevekligt och allt tydligare sakta ner inför 
nästa istid, helt enligt Milanković-cyklernas järnhårda lag. Sam-
tidigt skedde en övergång mot fuktigare, snörikare, stormigare, 
molnigare och allmänt mer instabila förhållanden. Trenden 
har då och då avbrutits av varmare perioder, till exempel under 
romersk järnålder (kring Kristi födelse), medeltiden (800–1300 
e.Kr.) och de senaste hundra åren.

figur 83. Helagsglaciären i 
nordvästra Härjedalen är den 
sydligaste i Sverige. Den bör
jade utbildas för 5000–6000 
år sedan, att döma av åldern på 
de trädrester som idag smälter 
fram. Under 1900talet har gla
ciärens yta minskat med drygt 
30 procent. – 20150813.
The glacier Helagsglaciären is 
the southernmost glacier in the 
Swedish Scandes. It started 
to establish 6000–5000 years 
ago, judging from the age of tree 
remains currently exposed at the 
front. During the 20th century, 
the surface is estimated to have 
decreased by about 30%. 
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GLACIÄRER OCH PERMAFROST BILDAS
Tydliga markörer för den nya neoglaciala situationen, och ett 
första mer konkret bud om kommande istid, var att glaciärer och 
perenna lågalpina snöfält började bildas i större skala när som-
marvärmen inte längre räckte till för att smälta all vinterns snö 
på höga nivåer i fjällen (figur 83, 84). Fram till för drygt 5000 år 
sedan fanns i Skandinavien knappt en enda glaciär. De flesta av 
dagens glaciärer hade vid den tiden karaktären av snölegor med 
trädväxt i utkanterna. Idag har vi närmare trehundra glaciärer 
och träd saknas som regel på motsvarande nivåer i landskapet. 
Det kan vara en liten fingervisning om vart vi på längre sikt är på 
väg om naturen får ha sin gång.

Biologiskt destruktiva processer, som långvarig eller ständig 
tjäle (permafrost), skred, jordflytning, markerosion, snölavi-
ner och diverse uppfrysningsfenomen i marken fick nu ökad 
omfattning och började i allt högre grad utarma och fragmentera 
fjällens tidigare mer sammanhängande och rikare växtlighet. 
Resultatet blev en fortskridande ekologisk omvälvning, som till-
sammans med en tilltagande försurning och näringsutarmning, 
radikalt har omformat det levande fjällandskapet till dess sentida 
innehåll och utseende. 

Mer än den sjunkande temperaturen i sig, så var snötäckets 
ökning och allt mer dröjande avsmältning varje sommar en 
nyckel faktor i sammanhanget. I vindskyddad terräng växte snö-
täckets djup och varaktighet, samtidigt som det i motsvarande 
grad minskade i vindutsatta lägen. I kombination med starkare 
vindar innebar det en ännu bestående och i det närmaste irrever-
sibel landskapspräglande omgestaltning av växttäcket.

”FIMBULVINTER” OCH SKOG UTAN TRÄD
En för landskapet viktig följd av det svalare klimatet var att först 
de ädla lövträden och sedan gråalen nästan helt försvann från det 
översta skogsbältet i fjällregionen. Även trädgränserna och det 
förhärskande fjälltallbältet därunder retirerade nu allt snabbare 
mot lägre nivåer. Det nya svalare och snörikare klimatet passade 
dock fjällbjörken avsevärt bättre än tallen. 

Perenna snölegor blev under neoglacialen ett nytt och mer 
framträdande inslag i landskapsbilden (figur 85) och återfanns 
på allt lägre nivåer i det alpina landskapet där de skapade luckor 
i det översta skogsbältet. Vidsträckta arealer ”nedströms” kom 
tack vare den myckna snön i åtnjutande av en jämn tillgång av 
smält vatten under hela sommaren. Som tidigare nämnts, så är 
detta en av grundförutsättningarna för en mer omfattande sprid-
ning av vår speciella fjällflora och det vittomfattande subalpina 
fjällbjörksbälte, som i nutiden förmedlar skogens kontakt med 
fjället. 

figur 84. Björkstam som 
nyligen exponerats vid fronten 
av Helagsglaciären (1345 
m ö.h.), efter att sannolikt ha 
transporterats med snöras eller 
vatten från en högre belägen 
växtplats. Stammen är daterad 
till 7670 år före vår tid, då rim
ligtvis ingen glaciär fanns här 
på platsen. – 20100811.
Subfossil birch stem, recently 
exposed at the front of the 
glacier Helagsglaciären (1345 
m a.s.l.) and probably trans
ported here by an avalanche 
or by running water from a site 
higher upslope. The stem is 
radiocarbondated to 7670 years 
BP, when no glacier would have 
existed here. 
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De embryon till fjällbjörkskogsbälte som fläckvis hade fun-
nits i några tusen år växte nu till sig med våldsam fart. I spåren 
av de allt mer fragmenterade och döende tallbestånden övertog 
fjällbjörken de marker, som tidigare varit alltför torra för dess 
trivsel. Faktum är att fjällbjörkskogen, som vi känner den idag, 
liksom glaciärer, permanenta snölegor och vindblottor (figur 
86) är några av de mest konkreta uttrycken för en sedan länge 
pågående och smygande klimatförsämring, innefattande ett 
svalare, blåsigare och mer nederbördsrikt klimat. Tillsammans 
är de tecken på att vi långsamt och obevekligt närmar oss första 
stadiet i nästa istid.

Tallens tillbakagång missgynnade älgen, som är beroende av 
tallbarr som vinterföda. Förutsättningarna för älgen försämra-
des ytterligare av det djupare snötäcket, som inskränkte dess 

figur 85. Perenna snölegor av 
den typ som visas på bilden är 
ett uttryck för den neoglaciala 
klimatförsämringen. – Enkälen 
(Jmt), 20150813.
Perennial snow patches are an 
expression of the neoglacial 
climate deterioration. 

figur 86. Kråkbärshedar i 
fjällbjörkskogen har under 
den neoglaciala perioden varit 
utsatta för en omfattande 
vinderosion, som även idag 
med någon centimeter per år 
obevekligt äter sig in i skogen. 
– Handölsdalen (Jmt), 700 m 
ö.h. 20150908.
Crowberry Empetrum nigrum 
subsp. hermaphroditum heaths 
in the mountain birch forest have 
during the neoglacial period and 
up to the present been subjected 
to intensive wind erosion. Still 
today, this process proceeds 
inexorably some centimetres per 
year into the closed forest. 
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rörelser i landskapet, försvårade födosök och ökade risken för 
rovdjursangrepp under vintern. Tall och älg utgör tillsammans ett 
system som utvecklas bäst i en relativt snöfattig miljö. 

Renen däremot gynnades påtagligt av det svalare klimatet 
med sjunkande skogsgränser, växande kalfjälls- och myrareal 
samt en fortgående allmän ”alpinisering” av landskapet. Renens 
tramp skapade jordblottor i moss- och lavtäcken, där björkfrön 
lätt kunde gro i det fuktigare klimat som samtidigt utvecklades. 
Skiftet från älg- till rendominans signalerar en genomgripande 
omorganisation av landskapet, som sannolikt också fick stor 
betydelse för de människor som levde och verkade här. 

I terrängens lägre partier inleddes en omfattande torv tillväxt 
och regional expansion av myrvegetation för 5000–6000 år 
sedan när klimatet gradvis blev svalare, nederbörden ökade, 
avdunstningen minskade och grundvattennivån höjdes. I flack-
are och snöfattiga delar av lågalpinan började palsar att utvecklas 
i de framväxande torvmarkerna. Palsar är ständigt frusna torv-
kullar som höjer sig någon eller några meter över den omgivande 
myrytan.

Mossar och kärr kom nu snabbt att utvecklas ända upp mot 
den nuvarande gränsen mellan lågalpinan och mellanalpinan. 
Detta gick ut över vissa delar av fjälltallbältet, som av den orsaken 
fragmenterades och tappade mark. Rester av dessa förlorade och 
landskapspräglande tallskogar hittar vi idag som stubblager, djupt 
inbäddade i de fjällmyrar som ersatte tallbestånden (figur 87). 

Tallskogens tillbakagång kan också ha påskyndats som en 
självförstärkande process, genom att starkare vind ökade den 

figur 87. Småkuperat fjäll
landskap 900–950 m ö.h. 
nordöst om Sylarna i sydvästra 
Jämtland. Rester av ett tall och 
björkbestånd som växte här 
till för omkring 5000 år före 
nutid – "Sylskogen" – hittar vi i 
myrsvackor och småtjärnar; se 
figur 88. – 20100910.
Hummocky, lowalpine moraine 
landscape, about 900 m a.s.l., 
northeast of the Sylarna Massif 
(Jämtland province). Megafossil 
remains of a pine and birch stand 
that grew here until about 5000 
years ago are preserved in mires 
and small pools (fig. 88). 
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primära utglesningen av bestånden, vilket i sin tur bidrog till att 
höja grundvattennivån, särskilt i flackare områden. Den senare 
hade dessförinnan hållits på en lägre nivå genom trädens trans-
piration. Som tidigare antytts, kan ökningen av myr arealen ha 
bidragit till förbättrade förhållanden för renen. Särskilt under 
vår och vårvinter är myrens växter en viktig födoresurs för 
renarna.

Efter hand upphörde fjällmyrarnas torvproduktion praktiskt 
taget helt i det allt svalare klimat, som mestadels präglat de 
senaste tre årtusendena. Myrarna fick nu reliktkaraktär och kom 
i vissa lägen att bilda övergångsformer till snölegevegetation. 
Gräver vi i lågalpina snölegemarker så finner vi ofta på några 
decimeters djup torvlager från de myrar som föregått vissa av 
dagens snölegor. Torven överlagrar ofta i sin tur trädrester från 
den ännu varmare tiden dessförinnan. 

I stor utsträckning har de ”döda” fjällmyrarna i sen tid (under 
och efter lilla istiden) kommit att utsättas för våldsam vind- och 
bäckerosion, som avlägsnat både torv och lämningar av snölege-

figur 88. Ovan vänster.
Subfossil tall som var en del 
av ”Sylskogen”. Tallen är kol
14daterad till 7000 år före 
nutid. – Miesehketjahke (Jmt), 
900 m ö.h. 20090808. 

Ovan höger. ”Tallkyrkogård” i 
kanten av ”Sylskogen”. Tallarna 
är kol14daterade till omkring 
7000–5000 år före nutid. – 
Storsnasen (Jmt), 670 m ö.h. 
20110423.

Vänster. Subfossil tall i vind
eroderad myr som vattenfyllts 
genom grundvattenhöjning 
under senare delen av holocen. 
Tallen är kol14daterad till 
7990 år före nutid. – Stor
snasen (Jmt), 695 m ö.h. 
20090624.
Above left. Subfossil pine trunk 
(upraised), which was part 
of the "Syl forest”. Radiocar
bondating yielded 7000 years 
BP. 

Above right. A ”pine cemetery” 
at the outskirts of the ”Syl forest”. 
The pine remains are radiocar
bondated to about 7000–5000 
years BP. 

Below left. Subfossil pine in 
a winderoded mire, which has 
been filled with water due to 
the ground water rise in the late 
Holocene. The pine is radiocar
bondated to 7990 years BP. 
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vegetationen. Om detta vittnar grova och rotfasta tallstubbar 
(5000–6000 år gamla), som representerar tiden före myrens 
bildning och som idag ofta bryter ytan på många små gölar som 
bildats i de eroderade torvmarkerna när grundvattenytan suc-
cessivt höjts under neoglacialen (figur 88). Utvecklingen från 
tallskog till myr och slutligen till snölega belyser spännvidden i 
klimatets naturliga utveckling efter den senaste istiden. 

Trädgränsernas och skogens reträtter mot lägre nivåer innebar 
att stora nya kalfjällsytor växte fram. Tidigare helt skogbevuxna 
berg i den södra och mellersta delen av fjällkedjan fick större 
eller minde kalfjällskalotter, vilket kan ha gynnat rennomadis-
mens spridning söderut långs fjällkedjan. Många av våra mest 
populära alpina vintersportorter i södra delen av fjällkedjan har 
av samma skäl neoglacialen att tacka för sin existens. Det gäller 
exempelvis Sälen, Vemdalen och Storlien.

Marken i de retirerande och glesnande fjällskogarna blev 
under neoglacialen allt surare och fattigare på viktiga närings-
ämnen i takt med att tjocka råhumstäcken började byggas upp. 
Välutvecklade podsoljordar av den typ som så typiskt utmärker 
dagens boreala barrskogar kom att i allt högre grad ersätta tidi-
gare mer bördiga brunjordstyper. 

På så sätt blev växttäcket på det expanderande kalfjället och 
i de fjällnära skogarna gradvis mindre produktivt och miste över 
stora arealer mycket av sin tidigare ängskaraktär. Vegetations-
täcket i björkskogen blev successivt allt mer sönderbrutet av 
froströrelser i marken. Skogen tunnade ut och luckorna fylldes 
med fjällväxter. Mångfalden av näringskrävande örter, högvuxna 
ormbunkar och gräs minskade och floran blev på det hela taget 

figur 89. Fjällbjörkskogen har 
under senare årtusenden blivit 
alltmer fragmenterad och upp
bruten av sent smältande vind
driven snö. – Mettjeburretjakke 
(Jmt), 815 m ö.h. 20110628.
During the past few millennia, 
the mountain birch forest has 
become increasingly disin
tegrated and fragmented in 
response to local accumulations 
of latemelting winddriven snow. 
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fattigare. Lågapina vegetationstyper bredde ut sig över tidigare 
skogsmark. 

Nu inleddes de triviala lav- och rishedarnas och de fattiga 
fjällskogarnas tid, som fortfarande består. Ett dominerande 
underskikt av blåbär och dvärgbjörk utvecklades i skyddade och 
snörika delar av landskapet, allt medan kråkbärshedarna tätnade 
och fick en storskalig spridning i mer vindutsatt terräng. Rikare 
skogssamhällen har kunnat fortleva endast lokalt i gynnsamma 
klimatlägen och där tillgång på näring och vatten samverkar till 
mer optimala växtförhållanden. 

För 3000–4000 år sedan hade den neoglaciala klimatförsäm-
ringen och expansionen av snölegor och vindblottor i lågalpinan 
och det översta skogsbandet framskridit så till den grad att 
tallens sedan länge pågående reträtt ytterligare accelererade. 
Angrepp av snöskyttesvampen Phacidium infestans kan ha bidra-
git till tallens försämrade förutsättningar, genom att döda unga 
tallplantor i snörika miljöer. 

Även den översta delen av fjällbjörkskogen började nu tunnas 
ut av allt mer beständiga snömassor i terrängens svackor och 
lälägen (figur 89), där luckorna i bestånden successivt utvidgades 
och berikades med typiska fjällväxter. I starkt vindexponerade 
partier trängdes fjällbjörkskogen dessutom tillbaka av omfat-
tande vinderosion, som gradvis och ända in i nutiden framskridit 
från högre till lägre nivåer (figur 90). På så sätt har mycket av 
markens humusämnen och finjord förskingrats, vilka ansamlats 
under tidigare årtusenden med gynnsammare klimat. Följden 
av det svalare klimatet har blivit reducerad näringsstatus, sämre 
vattenhållande förmåga i marken samt en allmän förflyttning 

figur 90. Aktiv vinderosion 
av fjällbjörkskog. – Norder 
Tväråklumpen (Jmt), 780 m ö.h. 
20140603.
Active winderosion in mountain 
birch forest. 
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nedåt av fjällens olika vegetationsbälten. Dagens mellanalpina 
fick samtidigt sitt nuvarande utseende, som föregåtts av ett 
växttäcke och jordmånsstruktur med karaktär av våra dagars 
lågalpina. 

Även på relativt låga nivåer i dagens fjällbjörkskog har det 
neoglaciala klimatet, i kombination med olika störningar (fjäll-
björkmätare, avverkningar, etc.) orsakat att skogstäcket brutits 
upp. På så sätt har trädlösa ”öar” av lågalpin karaktär skapats. 
Vanligast är detta i konvexa terrängpartier samt nära stranden 
av stora fjällsjöar och i dalbottnar där vinden får extra styrka och 
mycket av det skyddande snötäcket blåser bort när skogen av 
någon anledning försvunnit. Resultatet blir ofta häftiga frost-
rörelser i marken under senvinter och vår, som hindrar träd att 
växa här. 

I många fjälldalar har på så sätt björkskogen, och i vissa fall 
tallskogen, fått en nedre begränsning under vilken trädlösa 
ris hedar av närmast lågalpin karaktär fläckvis breder ut sig. 
Exempelvis i Kårsavagge strax väster om Abisko, i Ladtjovagge 
vid Kebnekaise, samt vid stranden av Torneträsk är detta mycket 
tydligt (figur 91, 92). Begreppet ”inverterad trädgräns” har 
använts för detta fenomen. 

Dagens lågalpina utgör de sista resterna av den flora, vegeta-
tion och jordmån som härskade i de fjällskogar av mestadels 
tall, björk och gråal, som gradvis försvunnit med det allt svalare 
neoglaciala klimatet. Här och var ser vi fortfarande lämningar av 
de relativt tjocka organiska jordmåner som byggdes upp i dagens 
lågalpina under de varmaste tidiga årtusendena efter istiden. 

figur 91. Trädlös subalpin hed 
(inverterad trädgräns) nära 
Torneträsk, 360 m ö.h. I bildens 
centrum en s.k. osorterad 
cirkel, orsakad av aktiva frost
processer i en snöfattig miljö. 
Rester av ur marken uppfrusen 
tallved har daterats till omkring 
år 1200 e.Kr. och indikerar ett 
avsevärt varmare och ”trädvän
ligare” klimat då tallen växte 
här, jämfört med idag. – Abisko 
(TL), 360 m a.s.l. 20130915.
Treeless subalpine heath 
(inverted tree line) close to Lake 
Torneträsk (Lapland). In the cen
tre of the picture is a nonsorted 
circle, caused by frost processes 
in a snowpoor environment. 
Upfrozen pine wood has been 
radiocarbondated to about A.D. 
1200, indicating a substantially 
warmer and more “treefriend
ly”climate when the pine grew 
here, compared with presentday 
conditions. 
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I motsats till träden har dock den lägre växtligheten ännu 
inte helt anpassats till det nya och svalare klimatet. Det beror i 
viss mån på att lägre växter är mer beroende av mikroklimatet, 
som kan vara mer eller mindre frikopplat från makroklimatets 
växlingar. Många av fjällens dominerande växter är dessutom 
långlivade klonbildande perenner, vilket starkt bidrar till trög-
heten i växttäckets förändring. 

I lågalpinan finns idag märkliga reliktförekomster av växt-
samhällen med utpräglade skogsväxter. Ett intressant exempel 
är mosippan Pulsatilla vernalis, en typisk tallhedsväxt, som hållit 
sig kvar i kontinentala högfjällsområden i södra delen av fjäll-
kedjan, där växttäcket av olika anledningar har svårt att sluta 
sig. Merparten av lågalpinan kan således med visst fog betraktas 
som ”skog utan träd”. Blåbärsrisets nutida höjdgräns sammanfal-
ler vanligtvis med podsoljordens högsta förekomster, som i sin 
tur motsvarar ett minimum för fjälltallbältets högsta nivå efter 
istiden.

Den seglivade risvegetation som vanligtvis framhärdar på 
dagens helt dominerande råhumusmarker och sura podsoljordar 
i lågalpinan, har i hög grad bromsat den genuina fjällflorans ned-
vandring när klimatet under senare årtusenden successivt blivit 
svalare. I mycket långsam takt pågår dock sedan länge en sådan 
”alpiniserande” utveckling i de lågalpina växtsamhällen, som fått 
en allt större spridning i takt med att björkskogen tunnats ut. I 
synnerhet humuståliga arter är aktiva i detta avseende, exempel-
vis lappspira, fjällviol, ripbär, lappljung, klynnetåg, fjällummer 
och fjällbräken. 

figur 92. Kårsavagge väster 
om Abisko (TL) med ett brett 
fjällbjörksbälte i höstskrud. 
Subalpina hedar och en inver
terad trädgräns har utbildats 
närmare dalbottnen. – 2008
0917.
The valley Kårsavagge, west of 
Abisko, with a broad mountain 
birch belt in autumn colours. 
Subalpine heaths and an inverted 
tree line have developed towards 
the valley floor. 

”Merparten av lågalpinan 
kan således med visst 
fog betraktas som ’skog 
utan träd’.”
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Även mer genuina fjällarter av utpräglad pionjärtyp sprids 
kontinuerligt till lägre nivåer, framförallt längs bäckar, stigar, 
vägar och i anslutning till olika störningar i växttäcket. Några 
exempel är fjällsippa, isranunkel, fjällsyra, björnbrodd Tofieldia 
pusilla, dvärgvide, dvärgstarr Carex rufina och brokstarr C. bicolor.

FJÄLLGRANSKOGENS FÖDELSE – EN EKOLOGISK REVOLUTION
På lägre nivåer, främst i dalbottnar och i perifera lågfjällsområ-
den, inträffade under senare delar av neoglacialen en radikal eko-
logisk omvälvning, som kom att ytterligare förminska den svårt 
stressade och vikande fjälltallskogens utbredning. Det handlar 
då om granskogens vittomfattande och snabba expansion, som 
i fjälltrakterna tog sin början för omkring 3000–4000 år sedan. 
På bara några hundra år blev granen ett allmänt skogbildade 
träd i stora delar av fjälltaigan, särskilt i dess mellersta del. Detta 
var en av de mest revolutionerande händelserna i fjällskogs-
landskapets naturliga utveckling efter den senaste istiden. 

Fjällgranskogens regionala framväxt innebar att livsutrymmet 
för vissa tidigare relativt ovanliga växter och djur ökade. Bland 
de förra märks lappranunkel och klotstarr och bland de senare 
kungsfågel, järpe och pärluggla.

Granen hade, som tidigare nämnts, alltsedan senglacial tid 
fört en undanskymd tillvaro i fjälltrakterna. Det generellt varma, 
snöfattiga och torra klimatet, i kombination med tunna och föga 
vattenhållande jordar, hade under många årtusenden hindrat 
den från att växa annat än i små isolerade bestånd eller som 
enstaka träd på platser med ett särskilt svalt, fuktigt och snörikt 
lokalklimat. Under neoglacialen blev förhållanden av detta slag 
mer allmänt rådande genom en fortgående ökning av markens 
vattenhalt. 

Granskogen kunde nu, tack vare de många små spridnings-
källor som länge funnits glest spridda över hela det norrländska 
skogslandet från kust till fjäll, nästan explosionsartat ta stora 
landområden i besittning. I första hand etablerades granbestånd 
på näringsrikare marker, där tall, gråal, glasbjörk och skogsalm 
dessförinnan härskat i varierande proportioner. På många håll 
började granen bilda ett eget bälte direkt under fjällbjörkskogen, 
där den – tack vare sitt relativt ringa ljusbehov – kunnat konkur-
rera ut den tillbakavikande tallen. Det är en process som fortgått 
ända in i sen tid och som omvittnas av de glest sprida levande 
och döda tallar, som ofta finns i de högst belägna granbestånden. 

I granens djupa skugga är praktiskt taget ingen tallföryngring 
möjlig och tallen har därför successivt tappat mark under senare 
årtusenden. På näringsfattiga marker och lokalt i exponerade 
fjällnära lägen, med tunt snö- och humustäcke samt hårt tjälad 
mark, har dock tallen lyckats hävda sig väl i konkurrensen med 

"Granskogen kunde nu … 
nästan explosionsartat 
ta stora landområden i 
besittning."
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den framryckande granen. Även frekventa skogsbränder, som 
uthärdas bättre av tall än gran, har bidragit till att vi fortfarande 
har områden med naturvuxen fjälltallskog där granen har svårt 
att ta herraväldet.

När det gäller bränder i det allra översta skogsbältet och på 
kalfjället så är kunskapen begränsad, särskilt beträffande första 
delen av holocen. I den mån de förekommit så har de förmodli-
gen spelat en viss roll för de ännu okonsoliderade ekosystemens 
fortsatta utveckling. Mycket talar dock för att bränder under 
den tiden inte varit särskilt vanligt förekommande. Under senare 
tider, särskilt under lilla istiden (se sid. 215), vet vi däremot att 
det brunnit här och var vid och strax ovanför barrskogsgrän-
sen. Många av dessa bränder har uppenbarligen anknytning till 
mänsklig aktivitet i landskapet (se avsnittet ”Kultur i fjällnatur”). 

Särskilt ofta tycks det ha brunnit i trakter med kontinentalt 
klimat, främst i Dalarna och Härjedalen, samt i perifera lågfjälls-
områden och fjällnära skogar längre norrut (figur 93). Även de 
översta tallbestånden i Abisko nationalpark visar tydliga spår av 
tidigare bränder, som gynnat utbredning av fjällbjörkskog och 
lågalpina hedar på bekostnad av barrskog. 

Efter hårda och omfattande bränder har fjällbjörken tack vare 
sitt lägre värmekrav tagit kommandot och bildat relativt slutna 
bestånd där den ljuskrävande tallen har haft svårt att komma 
igen, även när klimatet blivit varmare. Den mer skuggtåliga 
granen lyckas bättre i detta avseende och därför pågår på många 
håll ett långsamt skifte där forna tallskogar, via ett stadium med 
björkskog, övergår i granskog.

figur 93. Vänster. Tall som 
överlevt minst två bränder 
under de senaste 300 åren. – 
Handölsdalen (Jmt), 675 m ö.h. 
20111102. 

Höger. Tall som inte överlevt 
den senaste branden. – Son
fjället (Hrj), 900 m ö.h. 2009
0911. 
Left. Pine which has survived at 
least two fires during the past 
300 years. 

Right. Pine which did not 
survive the latest fire. 
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MEDELTIDEN – VÄRME ÖVER NUTIDA MÅTT
Ett av flera avbrott i den långsiktiga neoglaciala avkylningen 
inträffade under medeltiden, 900–1300 e.Kr. Temperaturen i 
hela det nordatlantiska området, kanske även globalt, kan då ha 
varit aningen högre än under de senaste hundra åren. 

Det var en i många avseenden gynnsam tid för natur och 
människor i norr. Glaciärerna drog sig tillbaka till dagens nivåer 
och vissa tycks ha varit mindre än idag. Odlings- och vegeta-
tionsgränserna i nordliga bergsområden var 100–200 meter 
högre än i nutiden. I Norge odlades korn nästan ända upp till 
Nordkap. Permafrostens och den arktiska havsisens utbredning 
minskade. Fjällen blev generellt torrare genom en kombination 
av ökad avdunstning och minskad nederbörd. Kvarliggande snö-
fläckar under sommaren var ett ovanligt fenomen, vilket bidrog 
till markens upptorkning i lågalpinan och fjällbjörk skogen. Dess-
utom stabiliserades fjällsluttningarna när växttäcket för tätades 
och lavinaktivitet, jordflytning, erosion och olika skredfenomen 
samtidigt avtog i frekvens och omfattning.

 Befolkningen i norra Europa ökade tack vare stabila väder-
system, goda skördar och en minskad frekvens av stora klimat-
betingade naturkatastrofer. Få kraftiga och förödande stormar 
inträffade. Fjällfloran berikades med värmekrävande ”skogs-
arter” och trädgränserna i skandinaviska fjäll nådde högre nivåer 
än under perioden 1990–2010. 

Likheterna med det gångna seklets värmeperiod är i många 
avseenden slående (se sid. 218). Den längre varaktigheten av den 
medeltida värmeepoken gjorde att effekterna på olika natur-
företeelser kunde bli mer omfattande än vad som manifesterats 
under det varma 1900-talet och fram till idag. 

Tydliga vittnesbörd om den värme och de goda produktions-
förhållanden som rådde under medeltiden är de grova trädrester 

figur 94. Vänster. Rester av 
gigantisk gran nära trädgrän
sen som grodde under den 
varma medeltiden för mer än 
800 år sedan. Dagens träd 
på platsen har utvecklats i ett 
svalare klimat och därför inte 
uppnått samma dimensioner. 
– Anåfjället (Hrj), 900 m ö.h. 
20060722. 

Höger. Krummholztall, även 
den med rötter i medeltiden. 
Under den efterföljande lilla 
istiden förvandlades tallen från 
trädform till en låg krypande 
buske, som dog i början av 
1900talet. – Täljstensvalen 
(Jmt), 735 m ö.h. 20150731.
Left. Remnants of a giant spruce 
close to the tree line, which ger
minated during the warm Medi
aeval period, >800 years ago. 
Today´s trees at this site have 
developed in a cooler climate, 
and have therefore not attained 
the same dimensions. 

Right. Krummholz pine also 
originating in the Mediaeval 
period. During the subsequent 
Little Ice Age it was transformed 
from a tree to a creeping bush. It 
died in the early 20th century. 
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som ofta finns bevarade kring och ett stycke ovanför dagens 
trädgräns, där numera mestadels klenvuxna och glesa bestånd av 
fjällbjörk och klenvuxna barrträd härskar (figur 94, 95). Särskilt 
tallens och granens trädgränser nådde högre (> 100 m) än idag 
i merparten av fjällkedjan. Exempelvis växte stora tallar runt 
platsen för Kebnekaise turiststation där en mosaik av björkskog 
och kalfjäll numera härskar och de närmaste tallarna finns först 
en dryg mil längre österut och på en klart lägre nivå.

LILLA ISTIDEN – EN EKOLOGISK ”KATASTROF” 
Efter den medeltida värmeperioden kulminerade neoglacialen 
med den epok som brukar benämnas lilla istiden. Den varade, 
med korta avbrott och vissa regionala variationer, mellan 1300-
talet och 1900-talets första årtionde. Under den kallaste delen 
av lilla istiden nådde årsmedeltemperaturen i nordliga och 
högt belägna områden sin lägsta nivå efter den senaste istiden, 

figur 95. Under lilla istiden 
dog många av de tallar som 
under den medeltida värme
perioden bildade trädgräns 
drygt hundra meter högre än 
idag längs hela den svenska 
fjällkedjan. Bildens tall växte 
helt nära Kebnekaise turist
station i norra Lappland. Den 
har kol14daterats till år 1280 
e.Kr. – Kebnetjåkka (TL), 680 
m ö.h. 20130814.
During the Little Ice Age, pines 
which formed the treeline more 
than 100 m higher than today, 
died abundantly along the entire 
Swedish Scandes. The depicted 
pine remnant grew quite close 
to Kebnekaise tourist station. 
Radiocarbon dating yielded A.D. 
1280. 
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1–1,5 °C lägre än idag. Kalfjäll, glaciärer och permafrost hade sin 
största utbredning någonsin efter istiden under dessa århund-
raden. Permafrost i form av numera borttinade palsar bildades i 
lågfjällsmyrar samt även i den översta barrskogen även så långt 
söderut som i Jämtland och Härjedalen (figur 96). 

Galopperande fjällskogsdöd, kalfjällspridning (sjunkande 
träd- och skogsgränser; figur 95), minskad tillväxt, vinderosion, 
snö laviner, markskred, svåra stormar, försumpning av skogsmark, 
översvämningar, skogsbränder och minskande biologisk mång-
fald illustrerar den dramatiska landskapsutvecklingen i fjällnära 
områden. Den genuina fjällvegetationen blev mer framträdande 
i den lägre delen av lågalpinan och mycket tyder på att fjällsko-
garna glesnade och berikades med nedvandrande humuståliga 
fjällväxter, som exempelvis fjällviol, lappspira och dvärgvide. 
Högproduktiva skogar i fjällens närhet med örter och ormbun-
kar ersattes av triviala ris- och lavskogar. Lågfjällshedarna fick 
samtidigt ett ökat inslag av kråkbär, ripbär och lappljung. 

Trots att ett drygt århundrade förflutit sedan lilla istiden avslu-
tades så bär fjäll naturen fortfarande tydliga spår av denna mycket 
omvälvande period. Många växtarter har ännu inte lyckats återta 
den utbredning de hade under tiden närmast före lilla istiden. 

Lilla istiden var en synnerligen brutal tid även för människan i 
många samhällen på norra halvklotet – särskilt i fjällnära miljöer. 
Naturkatastrofer, missväxt, massvält, epidemier och umbäran-
den av olika slag hörde till vardagen. I norska fjälltrakter hände 
det att betesmarker och gårdar begravdes under snabbt fram-
ryckande glaciärtungor. Hela bygder i de inre fjälldalarna fick 
överges när odlingsgränserna sänktes. Den agrara kolonisationen 

figur 96. Liten vattensamling 
som uppstått i spåren av en 
upptinad pals i övre barrsko
gen. I dag finns inga palsar 
i Jämtland, men att döma 
av kvarlämnade spår av det 
slag som syns på bilden så 
var detta en spridd förete
else under lilla istiden. Under 
särskilt kyliga år bildas även i 
nutiden permafrost i den omgi
vande myren. – Handölsdalen 
(Jmt), 525 m ö.h. 20100520.
Small thermokarst pool in the 
upper coniferous forest, i.e., a 
remnant of a thawedup palsa. 
Today, palsas do not occur in 
Jämtland, but judging from pools 
like this, palsas were a wide
spread phenomenon during the 
Little Ice Age. 
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av de mest fjällnära delarna av Norrland gick minst sagt trögt 
under denna svåra tid. 

Fjällvärlden växte och vidgades söderut när många tidigare 
helt skogbevuxna berg, exempelvis Sälenfjällen i Dalarna, fick 
allt större trädlösa toppkalotter med dominerande lavvegeta-
tion (figur 97). Fjällskogarna glesnade som en följd av minskad 
föryngring och ökad träddödlighet i etablerade bestånd. I vissa 
fall bidrog mänsklig påverkan i form av ren- och kreatursbete 
samt avverkning till att skogen lokalt försvann eller decimerades 
på sina tidigare högsta nivåer när markens näringskapital mer 
beständigt förskingrades av hårt utnyttjande. Man befarade att 
om lilla istiden fortsatt ytterligare något århundrade så skulle 
kalfjäll och tundra ha brett ut sig över stora delar av inre Norr-
land. För att i någon mån hindra en sådan utveckling instiftades 
en skyddsskoglag 1903 som innebar stor återhållsamhet med 
skogsavverkning i fjällnära skogar.

Orsakerna till lilla istidens överlag kyliga klimat är inte helt 
klarlagda, men minskad solaktivitet kombinerad med relativt 
hög frekvens av stora vulkanutbrott och förändringar i havs-
cirkulationen diskuteras ofta som tänkbara förklaringar. Detta 
inträffade ovanpå och förstärkte den allmänna och långsamt 
smygande avkylning som med kortare avbrott pågått sedan 
början av holocen. Den uppvärmning som präglat de senaste 
hundra åren kan till en del vara en naturlig, kanske ännu inte helt 
avslutad, återgång till det naturligt mer gynnsamma klimat som 
härskade under medeltiden. 

De förhållanden som orsakat lilla istiden är av återkom-
mande natur och med största sannolikhet kommer därför nya 
klimatiska perioder av samma typ som lilla istiden under vår 
egen mellanistid. Faktum är att en liknande ”köldchock”, med 
omfattande ekologiska konsekvenser, tycks ha inträffat under 
500-talet e.Kr.

figur 97. Vänster. Täljstens
valen (780 m ö.h.) är ett lågfjäll 
i västra Jämtland, där tallar 
växte på själva toppen under 
medeltiden. Den kala topplatån 
är resultatet av det svala klima
tet under den efterföljande lilla 
istiden. – 20130729. 

Höger. Rester av tall som 
omkring år 1155 e.Kr. växte 
helt nära toppen av Täljstens
valen, 770 m ö.h. – 201110
27.
Left. Mt. Täljstensvalen (780 
m a.s.l.) is a lowalpine moun
tain in the western part of the 
province of Jämtland, which had 
pines growing right at the peak 
during the Mediaeval period. The 
treeless cap is the consequence 
of climate cooling during the 
subsequent Little Ice Age. 

Right. Wood remains of pine, 
which in c. A.D. 1155 grew close 
to the summit of Mt. Täljstens
valen, 
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DEN NUTIDA KLIMATFÖRÄNDRINGENS EFFEKTER
EFTER LILLA ISTIDEN – VARMARE OCH TORRARE
Lilla istiden efterföljdes av en återgång till den typ av varmare 
klimat som präglade medeltiden. Den långsiktiga trenden mot 
ett allt svalare klimat, som pågått med kortare avbrott och 
varierande intensitet i närmare tiotusen år, bröts nu abrupt till 
sin motsats för omkring hundra år sedan. Därefter har medel-
temperaturen för sommar och vinter stigit med 1,3–1,4 °C i 
fjällkedjan. 

Förändringen har dock varit långt ifrån kontinuerlig och 
uppvisar betydande variationer mellan varma och kalla perioder. 
Detta gäller särskilt vintertemperaturen. Allra varmast tycks 
1930-talet ha varit. Den perioden efterföljs under några årtion-
den av en markant avkylning, dock inte helt till förra sekelskif-
tets bottennivå. Detta skede varar till slutet av 1980-talet och 
innefattar några utpräglade temperatursvackor under 1960-talet 
och 1980-talet. Vårens temperatur visar en mer entydig och jämn 
uppvärmning under hela det gångna seklet, vilket resulterat i 
tidigare snösmältning och en förlängning av växtperioden.

Ouvertyren till det nya årtusendet har i fjällkedjan präglats av 
särskilt höga temperaturer. Sommartemperaturen kulminerade 
år 2002 och har därefter sjunkit en aning, men var fortfarande 
2012–2015 något högre än genomsnittet för de senaste hundra 
åren. Tre riktiga ”vargavintrar”, 2009–10, 2010–11 och 2012–13 
har brutit en lång följd av relativt varma vintrar sedan slutet av 
1980-talet. Vintrarna 2013–14 och 2014–15 var dock åter igen 
varmare än det långsiktiga medelvärdet.

Jämfört med situationen för drygt hundra år sedan så har 
års nederbörden i fjälltrakterna ökat med 10–15 procent under 
senare decennier. Vad vinden beträffar, så saknas säkra data som 
talar för att ”vindtrycket” förändrats väsentligt under det senaste 
seklet.

Ett varmare klimat efter lilla istiden omvittnas exempelvis 
av glaciärernas snabba tillbakagång (figur 98) och snötäckets 
tidigare och mer fullständiga bortsmältande vår och sommar. Till 
detta kan fogas permafrostens minskade utbredning i fjällnära 
områden (figur 99), tidigare islossning i sjöar och vattendrag, 
samt en allmän upptorkning av fjällmarken. Det sistnämnda 
har inträffat trots nederbördsökningen och beror i hög grad på 
att avdunstningen ökat när temperaturen stigit. Dessutom har 
sommar snöfläckarnas tidigare försvinnande reducerat det tidi-
gare mer uthålliga flödet av smältvatten utefter fjällsluttningarna.

Observationer på samma platser under en lång följd av år 
vittnar om att snösmältning och lövsprickning i fjällbjörkskogen 
efter slutet av 1970-talet har inträffat ett par veckor tidigare jäm-
fört med situationen i början av 1900-talet (figur 100). Dessutom 
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har vitsippan i västra Jämtlands fjälltrakter hittills under 2000-
talet blommat flera veckor tidigare än under mitten av 1900-talet. 

Sentida bakslag har dock inträffat i den här utvecklingen. 
Efter en snörik vinter 2011–12 var sommaren relativt sval. Snö-
smältningen i fjällen och många fenologiska processer, exempel-
vis lövsprickning och blomning var därför, för första gången på 
länge, starkt försenade. Detta inträffade även 2015, efter en osed-
vanligt kylig vår och försommar. Huruvida detta är en tillfällig-
het eller en signal om en mer bestående vändning i utvecklingen 
får framtiden utvisa.

figur 98. Storglaciären, Tarfala 
(TL) har dragit sig tillbaka 
närmare en kilometer under de 
senaste hundra åren. Randen 
av stora block markerar den 
maximala utbredningen under 
lilla istiden. – 20130813. 
The glacier Storglaciären (Lap
land). The glacier has receded 
almost one kilometre during the 
past 100 years. The stripe of 
large boulders approximates the 
maximum frontal extension during 
the Little Ice Age. 

figur 99. Pals vid Torneträsk 
station i Lappland (TL), 360 
meter över havet. Det aktiva 
lagret – den del av marken 
som varje år tinar upp ovan 
permafrostnivån – låg 2013 
cirka 70 cm under ytan, att 
jämföras med 50 cm 1988. – 
20130913.
Palsa close to Torneträsk railway 
station (Lapland), 360 m a.s.l. 
The active layer, i.e., the part of 
the ground which thaws each 
year above the permafrost level, 
reached 70 cm below the sur
face in 2013, compared with 50 
cm in 1988. 
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Trots en uppvärmning som inte varit jämn och kontinuerlig 
så framstår de senaste hundra åren i helhet som en relativt varm 
period i norra Skandinavien. Att döma av trädgränsernas och gla-
ciärernas reaktioner så har dock temperaturen under flera perio-
der under de senaste femtusen åren nått högre nivåer än under 
det senaste seklet. Den nivån överskreds exempelvis under några 
århundraden för omkring tvåtusen och ettusen år sedan och 
dessförinnan med råge och stadigvarande under mellanistidens 
fem, sex första årtusenden. 

Ur växtlighetens synvinkel så har de årliga och kortfristiga 
variationerna i temperatur och nederbörd spelat en väl så stor 
roll som de mer långsiktiga trenderna. Tillfälliga väderextremer, 
som exempelvis en särdeles kall och snöfattig vinter, kan få 
mycket långvariga efterverkningar för struktur och funktion i 
fjällens ekosystem. Vi ser exempelvis fortfarande effekterna av 

figur 100. Övre. Östslutt
ningen av LillUlvåfjället (Jmt). 
19140611 (Foto: H. Smith). 
Nedre: Samma vy 201406
03. 

Under de flesta år som 
den fenologiska utvecklingen 
övervakats på denna plats 
(1977–2015), har situationen 
i allt väsentligt liknat år 2014. 
Snösmältning och lövsprick
ning inträffar synbarligen 
avsevärt tidigare än i början av 
1900talet. 
Upper. The eastfacing slope of 
Mt. LillUlvåfjället. 19140611. 
Lower. The same view 201406
03. For most of the years when 
the phenology of this slope has 
been surveyed (1977–2015), the 
situation has been virtually the 
same as in 2014. Today, snow
melt and birch leafing obviously 
occur significantly earlier than 
100 years ago.
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de destruktivt kyliga åren i mitten av 1980-talet. Man brukar i 
sådana sammanhang tala om så kallade ”key years”.

Den äldre uppfattningen att sommartemperaturen är helt 
bestämmande för växtlighetens utformning är på väg att ersättas 
av insikten att även vinterns temperatur, snötäcke och vind har 
stor betydelse i detta avseende. Temperaturen under sommaren 
bestämmer växternas frömognad, groning och tillväxt, medan 
vintern sätter gränser för överlevnaden, särskilt under plant-
stadiet. 

Vintertemperaturens roll är dock mycket komplex och beror 
i hög grad av snötillgången. En extremt kall vinter behöver inte 
vara särskilt destruktiv för växtligheten, under förutsättning 
att ett djupt och stabilt snötäcke utbildas relativt tidigt under 
hösten. Å andra sidan kan en mild och snöfattig vinter orsaka 
dramatiska och destruktiva fenomen i fjällens växtvärld. Ett 
belysande exempel fick vi i delar av Jämtlandsfjällen efter vintern 
2013–14. Kombinationen tunt snötäcke, stark solstrålning och 
låga nattemperaturer under senvintern orsakade en sällan skådad 
landskapspräglande utslagning av kråkbärs- och blåbärshedar i 
den övre fjällbjörkskogen och lägre lågalpinan (figur 101).

Klimatets styrning av fjällens växtvärld sker även genom indi-
rekt verkande mekanismer. Sålunda påverkas i många fall växters 
reaktioner av växtätande djur och sjukdomsalstrande mikro-
organismer vars aktivitet även de i viss mån är klimatberoende.

När det gäller de nutida och framtida förändringarna i fjällens 
växtvärld, exempelvis tillväxt, vitalitet och överlevnad, så avgörs 
detta inte enbart av klimatets utveckling. Allt mer tyder på att 
atmosfärens stadigt ökande halt av koldioxid har en ”gödslande” 
effekt genom effektivare fotosyntes och vattenhushållning. 

figur 101. Vänster. Kråk
bärsmatta i den övre björk
skogen, nästan helt utslagen 
av frosttorka under den kalla 
och snöfattiga senvåren 2014. 
Fenomenet är inte helt ovanligt, 
men var detta år mycket omfat
tande. 

Höger. Samma vy två år 
senare. Kråbärsriset har gått 
starkt tillbaka och är på väg 
att ersättas av lingon. – Hand
ölsdalen (Jmt), 680 m ö.h. 
20140429 (vänster) och 
20160507 (höger).
Left. Mat of Crowberry Empetrum 
nigrum in the upper mountain 
birch forest that was almost 
completely extirpated by frost 
drought during the cold and 
snowpoor spring of 2014. 

Right. The same view two 
years later. Empetrum has 
declined substantially and is 
being replaced by Cowberry 
Vaccinium vitisidaea.
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Mycket talar för att denna typ av påverkan, tillsammans med 
ökat nedfall av atmosfäriskt kväve, samverkar med långsamt 
stigande temperaturer i stimulerande riktning. Nuvarande halter 
av koldioxid i atmosfären är långt ifrån optimala för växtligheten 
och vi kan även av den anledningen vänta oss ett artrikare och 
frodigare växttäcke i framtiden om koncentrationen fortsätter 
att öka. 

Om framtidens klimat vet vi föga med säkerhet. Å ena sidan 
påverkar människan genom utsläpp av växthusgaser troligen 
klimatet i varmare riktning. Å andra sidan tickar Milanković-
cyklerna långsamt men oförtrutet vidare mot ett allt svalare 
klimat. Dessutom kompliceras bilden av solaktivitetens variatio-
ner samt andra, mer tillfälligt och till synes slumpartat verkande 
faktorer. Det kan i sammanhanget inte nog betonas att klimatet 
är ett icke-linjärt och närmast kaotiskt system, vilket gör att 
klimatprognoser och modeller utan empiriskt stöd är extremt 
osäkra. När det gäller klimatets svängningar i nordliga fjällnära 
områden så visar statistiken att variationerna över år och perio-
der av år är större än i mer sydliga och lägre liggande trakter. 
Detta fenomen, ”klimathasarden” är en av de viktigaste princi-
perna när det gäller att förstå fjällens ekosystem. 

Endast tiden kan utvisa hur alla klimatpåverkande mekanis-
mer samverkar och vilken eller vilka som är starkast och hur 
fjällens ekosystem påverkas. Historien lär att förändring snarast 
är norm i fjällnaturen och nya växtsamhällen uppstår alltid när 
klimatet ändras. 

TRÄDGRÄNSER MOT NYA HÖJDER – FÖRBÄTTRADE VÄXTVILLKOR
Stigande trädgränser har präglat praktiskt taget hela 1900-talet 
och början av 2000-talet och är en tydlig signal om radikalt 
förbättrade växtvillkor i fjällvärlden (figur 102–106). Dessa 
processer dokumenteras och analyseras i ett världsunikt regio-

figur 102. Vänster. I Mullfjällets 
(Jmt) sydsluttning (830 m ö.h.) 
fanns i början av 1900talet 
en gles population av mycket 
gamla och svårt väderskadade 
granbuskar. I marken under en 
av granbuskarna i förgrunden 
finns vedrester som kol
14daterats till 5200 år före 
nutid. – Foto: Edward Wibeck, 
19200626.

Höger. Under inflytande av 
1900talets klimatförbättring 
har granarna utvecklats till 
trädform och små skogsdungar 
har tagit form ovanför den forna 
skogsgränsen. – 20110630.
Left. In the southfacing slope 
(830 m a.s.l.) of Mt. Mullfjället a 
sparse population of oldgrowth 
and severely weatherinjured 
spruce shrubs existed by the 
early 20th century. Megafos
sil wood remains in the soil 
underneath one of the spruces in 
the foreground are radiocarbon 
dated to 5200 years before the 
present. 

Right. In response to 20th 
century climate improvement, 
these spruces have transformed 
to tree size, and small groves 
have emerged above the former 
forest limit. 
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nalt nätverk av hundratals lokaler över stora delar av den södra 
fjällkedjan. Här finns uppföljningsbara data från 1900-talets allra 
första del, vilket borgar för slutsatser av mer generell art.

 En klar och entydig relation till ett varmare klimat är uppen-
bar. Ingenting tyder på att exempelvis minskat renbete eller upp-
hörande markanvändning av annat slag har haft något avgörande 
och generellt inflytande på trädgränsernas rörelser. I Jämtlands 
och Dalarnas län, som är de mest studerade i detta avseende, 
har trädgränserna stigit högst markant under de senaste hundra 
åren, parallellt med att antalet renar i samma område mer 
än fördubblats. De nya och högre trädgränserna (särskilt för 
fjällbjörken) återfinns ofta i brant, blockrik och svårtillgänglig 
terräng där träd, av lätt insedda orsaker, sällan eller aldrig har 
avverkats och där tamboskap knappast någonsin betat i nämn-
värd utsträckning. 

Redan under 1930-talet började observanta botanister notera 
hur särskilt fjällbjörkarna blev allt lummigare, samtidigt som 
årsskotten nu var påtagligt längre än vad man varit van att se 
tidigare. Något årtionde senare kunde man här och var i fjäll-
trakterna lägga märke till en gles bård med unga snabbt växande 
buskformiga björkar strax ovanför trädgränsen. Det blev allt mer 
uppenbart att björkens trädgräns börjat röra sig uppför många 
fjällsluttningar. 

I många lågfjällsområden i både Sverige och Finland notera-
des samtidigt ett påtagligt uppslag av unga tallplantor på kal-
fjället och kring trädgränsen. Detta var en mindre sensation, och 
de första rapporterna, förmedlade av pionjären på detta område, 
professor Ilmari Hustich, möttes med viss misstro. Den gängse 
uppfattningen i forskarvärlden var då att tallen nästan aldrig 

figur 103. Vänster. Dagens 
trädgräns för fjällbjörk vid 
Abisko. – Slåttatjåkka (TL), 
890 m ö.h. 20130914. 

Höger. I början av 1900
talet låg trädgränsen vid 660 
m ö.h. Om detta vittnar äldre 
fältmätningar samt nutida 
ålders bestämningar av levande 
träd. Det innebär att trädgrän
sen stigit 230 meter under 
de senaste hundra åren. De 
forna trädgränsbjörkarna ser 
vi idag som grova vidkroniga 
träd omgivna av enhetligt yngre 
individer. Majoriteten av de 
senare började utvecklas till 
träd under 1930talet. – 2015
0807. 
Left. Presentday mountain birch 
tree line by Abisko (Mt. Slåtta
tjåkka), 890 m a.s.l. 

Right. By the early 20th 
century, the tree line was at 660 
m a.s.l., as evidenced by field 
records and presentday age 
determinations of extant trees. 
This implies that the tree line has 
shifted 230 m upslope during the 
past 100 years. Former tree line 
birches stand out as stout and 
widecrowned trees, surrounded 
by uniformly younger specimens, 
the majority of which turned into 
tree size during the warm 1930s.
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fröföryngrades vid trädgränsen. Orsaken till det nya fenomenet 
kunde dock knappast vara annan än det mildare klimatet, som 
kulminerade en första gång under 1930-talet. 

För björkens vidkommande var den positiva utvecklingen 
mest påtaglig i snörika miljöer, där trädväxt tidigare hindrats av 
en alltför kort växtperiod, men där träd nu började vandra ner i 
snögroparna, som nu endast under tidig försommar gjorde skäl 
för namnet. 

Fjällbjörk, gran, rönn, gråal och asp fanns vid förra sekel-
skiftet redan på plats högt ovanför sina dåtida trädgränser i form 

figur 104. Vänster. Björkens 
nutida trädgräns på fjället 
Brattriet i södra Härjedalen 
(1140 m ö.h.). 

Höger. Äldre björk, som 
markerar trädgränsen i början 
av 1900talet, 945 m ö.h. Träd
gränsen har alltså stigit 195 
meter under de senaste hundra 
åren. – 20110812.
Left. Presentday mountain birch 
tree line on Mt. Brattriet (Här
jedalen province), 1140 m a.s.l. 

Right. Oldgrowth mountain 
birch, representing the tree line 
by the early 20th century, 945 m 
a.s.l. Apparently, the tree line has 
advanced by 195 m since the 
early 20th century. 

figur 105. Vänster. Tallens 
nutida trädgräns på fjället 
Brattriet i södra Härjedalen, 
1075 m ö.h. – 20110812.

Höger. Äldre tall, som 
markerar trädgränsen i början 
av 1900talet, 920 m ö.h. Här 
har trädgränsen har stigit 155 
meter under de senaste hundra 
åren. – 20060823. 
Left. Presentday pine tree line 
on Mt. Brattriet (Härjedalen 
province).

Right. Oldgrowth pine rep
resenting the early 20th century 
tree line. At this site, the tree line 
has advanced by 155 m since 
the early 20th century. 
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av uråldriga, knappt meterhöga buskformer, som framhärdat på 
sina växtplatser sedan den varma medeltiden och i vissa fall ännu 
längre. I det varmare klimatet kunde dessa väletablerade indivi-
der på bara något årtionde anta en mer typisk trädform och på så 
sätt höjdes trädgränserna. 

Lika enkelt var det inte för tallen, som saknar förmågan till 
vegetativ förökning och ”evigt liv”. Så därför fanns endast i 
undantagsfall äldre krummholz-tallar ovanför trädgränsen när 
klimatet började förbättras. En uppflyttning av tallens trädgräns 
måste därför starta med produktion av grobara frön, en process 
som kräver flera gynnsamma somrar i följd. De frön som i bästa 
fall bildas skall sedan spridas uppför mer eller mindre branta 
sluttningar och djupt in i långsträckta fjälldalar. 

Tallens trädgräns är dessutom vanligtvis belägen långt nere 
i den slutna fjällbjörkskogen, vilket innebär att en trädgräns-
expansion är helt beroende av nya plantor som måste lyckas i 
konkurrensen både med björken själv och med den täta under-
vegetationen i fjällbjörkskogen. Det är en tidskrävande process 
med många kritiska stadier och de unga tallplantor som såg 
dagens ljus ovanför trädgränsen mötte stora svårigheter och tal-
lens trädgräns kunde därför inte avancera i lika hög grad som fjäll-
björkens och granens i anslutning till 1930-talets varmare klimat. 

Det totala utfallet av trädgränsernas ”fjällvandring” under 
nästan hundra år, fram till slutet av 2000-talets första årtionde, 
uppgår till i genomsnitt mellan 70 och 90 meter. Granens har 
avancerat aningen mer än de övriga. Skillnaderna mellan arterna 
är dock relativt små, särskilt när det gäller den maximalt upp-
mätta stigningen, som på ett mindre antal lokaler uppgår till 
omkring tvåhundra meter. Det är nästan precis det värde som 

figur 106. Vänster. Granens 
nutida trädgräns på fjället 
Härjåhågna i Dalarna, 1050 
m ö.h. 

Höger. Gran som markerar 
trädgränsen i början av 1900
talet, 865 m ö.h. Lokalt har 
trädgränsen avancerat 185 
meter. – 20120624.
Left. Presentday tree line of 
spruce on Mt. Härjåhågna 
(Dalarna province), 1050 m a.sl. 

Right. Spruce representing the 
early 20th century tree line, 865 
m a.s.l. Locally, the tree line has 
advanced by 185 m since the 
early 20th century. 
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teoretiskt kan förväntas utifrån sommarens temperaturökning 
på 1,4 °C över de senaste hundra åren, kopplat till att tempera-
turen i allmänhet avtar med ungefär 0,6 °C per hundra meters 
nivåskillnad. 

Storleken på fjällbjörkens största uppflyttning är slående lik-
artad i hela fjällkedjan, från Dalarna i söder till Kebnekaise och 
Abisko i norr, vilket ytterligare understryker att grundorsaken är 
en gemensam och storskalig miljöförändring, uppenbarligen ett 
gynnsammare klimat för trädväxt på höga nivåer i landskapet. 

När det gäller storleken på trädgränsens uppflyttning så är 
spridningen mellan olika lokaltyper mycket stor för alla stude-
rade arter. Mönstret är dock likartat längs hela fjällkedjan.

Från och med 1988 inleddes en ny era i trädgränsernas nutids-
historia. Temperaturen steg nu snabbt och år 2002 tangerades 
1930-talets tidigare rekordnivå. Trädgränsernas reaktion har 
inte låtit vänta på sig. Förhållandet mellan de olika arterna är 
dock lite annorlunda än under den föregående expansionsfasen 
(1915–1975). Tallen har tagit ledningen efter sin relativt tröga 
start under 1930-talet och har avancerat snabbare än övriga 
arter. Även granen har ökat takten och står inte tallen långt 
efter. 

Björken däremot har på många lokaler sackat efter högst 
betydligt. Det beror till stor del på att den, som det mest fjäll-
nära trädet, möter ett särskilt starkt vindmotstånd, som på en 
viss höjdnivå blir i det närmaste oöverstigligt, även i ett varmare 
klimat. I många delar av fjällandskapet är det tydligt att björ-
kens trädgräns nu nått en nivå där de översta träden endast kan 
existera i vindskydd av olika terrängstrukturer, exempelvis större 
block, ravinkanter och klipphyllor. Ofta stoppas stigningen 

figur 107. Glesnande träd
gränsbestånd av mycket gamla 
fjällbjörkar, utan fröföryngring. 
– Ö. Barfredhågna (Dlr), 900 
m ö.h. 20130723.
Thinning treeline stand of old 
mountain birches, with no seed 
reproduction. 
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effektivt där sluttningens profil, som ett ”knä”, övergår från 
konkav till konvex eller plan form (figur 111). 

Till detta kommer att upptorkningen av marken lokalt nått 
så långt att ren torkstress uppstår när den tidigare kontinuerliga 
bevattningen från krympande snölegor och glaciärer reduceras. 
Det är idag inte helt ovanligt att finna torkande och glesnande 
björkbestånd vid trädgränsen (figur 107). Särskilt vanligt är detta 
i de sydligaste fjällen, där trädgränsens stigning i vissa fall avstan-
nat eller till och med börjat sjunka en aning. All föryngring har 
upphört och många av de översta björkarna idag är långt mindre 
vitala än de var för 20–30 år sedan. De trädlösa ytorna växer 
allt mer och äter sig långsamt och obevekligt in i den slutna och 

figur 108. Trädgränsnära 
tallbestånd som började bildas 
under det varma 1930talet 
och som drabbats av omfat
tande barrdöd i anslutning till 
den kyliga vintern 2009–2010. 
– Handölsdalen (Jmt), 680 m 
ö.h. 20100707.
Tree line pine population, initiated 
during the warm 1930s and 
affected by extensive needle 
death during the cold winter of 
2009–2010. 

foto 109. Vänster. Ung tall i 
Städjans (Dalarna) sydslutt
ning, 1060 m ö.h., som kunde 
ha höjt den lokala trädgränsen. 
– 20070714. 

Höger. Av detta blev intet, 
då tallen dödades av frosttorka 
några år senare. – 201105
26. 
Left. Young pine in the south 
facing slope of Mt. Städjan,  
1060 m a.s.l., which could have 
raised the local tree line. 

Right. However, this did not 
happen; the pine was killed by 
frost drought a few years later.
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allt mer ”geriatriska” fjällbjörkskogen. Som tidigare nämnts, så 
bidrar renarnas tramp och bete till att ytterligare påskynda den 
här processen.

Trots en viss nedgång i temperaturen efter 1930-talet så fort-
satte trädgränserna att sakta klättra uppåt, för att först under 
1960-talet nå en tillfällig balans med klimatet. Detta beror på 
att tillväxt och överlevnad är mindre värmekrävande än de tidi-
gaste stadierna i livscykeln (fröbildning, groning och etablering). 
Stigningen kunde alltså fortsätta även en tid efter att tempera-
turen kulminerat, eftersom många individer i sin höjdtillväxt 
gott och väl passerat snöytan när temperaturen började sjunka. 
Den passagen, när de växande plantorna på allvar skall konfron-
teras med det kärva fjällklimatet vintertid, är annars en flaskhals 
där klimatet ofta sätter stopp för vidare höjdtillväxt och över-
levnad. 

Tallens långsammare start gjorde dock att många plantor 
kom att befinna sig just i detta känsliga stadium när klimatet 
under några decennier fick en svalare inriktning. Dödligheten 
har därför varit omfattande i de stora årgångarna av tall från det 
varma 1930-talet och bland överlevarna bromsades tillväxten och 
därmed trädgränsens stigning (figur 108–110). 

I samband med de relativt kyliga perioderna under 1960- 
och 1980-talet upphörde föryngringen i det närmaste helt för 
samtliga trädarter vid trädgränsen. Barrträden drabbades av 
svår klimat stress, som något tunnade ut de allra översta träd-
bestånden. Unga plantor, men även äldre väletablerade träd, 

figur 110. Vänster. Ung tall med 
omfattande frosttorksskador, 
– Städjan (Dlr), 1040 m ö.h. 
20130624. 

Höger. Döende tallplanta, 
som en gång varit 1,3 meter 
hög. – Storvätteshågna (Dlr), 
990 m ö.h. 20130728.
Left. Pine sapling with extensive 
frost drought injuries. Right. 
Dying pine sapling, once 1.3 m 
high. 
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deformerades svårt av kylan och vissa dog. Lokalt sänktes träd-
gränserna med något tiotal meter. 

Många träd, med omfattande barrförluster, har dock rehabili-
terats förvånansvärt snabbt under efterföljande varmare decen-
nier. Möjligtvis har atmosfärens stadigt ökade halt av koldioxid 
bidragit till återhämtningen. Fortfarande vittnar dock döda och 
halvdöda granskelett i det övre skogsbandet om händelsen. 

De negativa effekterna av denna sentida köldepisod och de 
positiva svaren på temperaturökningen därefter visar tydligt 
den intima kopplingen mellan klimat och trädgränser. Samtidigt 
får vi en aning om vad som kan ha hänt under lilla istiden – och 
kanske vad som kan vänta oss periodvis i framtiden. 

Även om den långsiktiga trenden skulle gå mot varmare tider 
får vi nog även framgent räkna med återkommande kortare eller 
längre avbrott med kyligare förhållanden. Vintern 2009–10 var 
extremt kall och drabbade såväl vuxna träd som unga plantor 
i Jämtland och Dalarna. Detta visar att de nya och högre träd-
gränserna fortfarande befinner sig en känslig fas, då bara några 
få extremt kyliga och snöfattiga vintrar kan bromsa eller vända 
den progressiva utveckling som präglat merparten av de senaste 
hundra åren.

I västliga och särskilt snörika fjälltrakter med ett mer 
maritimt präglat klimat, begränsas björkens höjdutbredning 
fortfarande av sent smältande snö. Här ger därför det relativt 
varma klimatet fortfarande positiva effekter för fjällbjörken 
genom ökad och tidigare avsmältning under sommaren. Under 
2000-talets första årtionde har trädgränsen här av detta skäl 
flyttats upp något tiotal meter. I viss utsträckning har detta 
åstadkommits genom fröetablering, som tagit fart tack vare 

figur 111. Skarp och stabil 
skogsgräns där den branta 
sluttningen med ett skarpt 
”knä” övergår i en jämnare, 
mer vindutsatt och snöfattig 
terräng. – Hårdeggen (Jmt), 
20060805.
A distinct and stable forest limit 
forms where the steep slope with 
a distinct “knee” turns into more 
gentle, windexposed and snow
poor terrain. 
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en markant ökning av björkfröets grobarhet under de två, tre 
senaste decennierna. Som en följd finns också en mycket gles zon 
med låga, snabbvuxna buskar strax ovanför den nya trädgränsen, 
som på kort tid kan utvecklas till träd om temperaturen skulle 
förbli på dagens nivå eller stiga ytterligare.

Variationen i trädgränsernas förändring har varit mycket stor 
mellan relativt näraliggande lokaler i fjällandskapet. På vissa plat-
ser har trädgränsen knappast rört sig alls eller bara något tiotal 
meter vertikalt. Skillnaderna i utfall beror främst på den lokala 
topografin och hur den påverkar solinstrålning, vindströmmar 
och snötäckets fördelning. 

Trädgränsens läge och förändringar beror på samverkan 
mellan regionala och lokala faktorer. En uppflyttning av träd-
gränsen fordrar att ett varmare klimat kombineras med långa 
svepande och svagt skålformiga sluttningar med en komplex 
detalj topografi, exempelvis större block, klippformationer eller 
andra terrängformer som ger lokalt vindskydd för de uppväx-
ande träden. Områden med nakna klippor, instabila rasmarker 
samt stora sent smältande snöfält kan rent fysiskt sätta stopp för 
trädgränsen på en lägre nivå än vad som skulle varit fallet under 
mer ideala terrängförhållanden, där den ”rena” termiska gränsen 
skulle ha utbildats.

Det år viktigt att påpeka att trädgränsernas stigning under de 
senaste hundra åren representeras av relativt få individer på de 
nya och högre nivåerna. Som senare skall belysas mer i detalj så 
har den slutna björk- och barrskogens avancemang varit relativt 
blygsamt.

figur 112. Enbuskar i gles 
fjällbjörkskog drabbas av svåra 
skador under vintrar med djup 
tjäle och stark solstrålning, 
vilket resulterar i omfattande 
frosttorka på de delar som 
sticker upp över snöytan. – 
Handölsdalen (Jmt), 680 m ö.h. 
20100717.
Shrubs of juniper Juniperus 
communis are hit by severe 
defoliation during winters with 
deep and longlasting ground 
frost in combination with strong 
solar radiation. This results in 
extensive frost drought damage 
to foliage protruding above the 
snow surface. 

figur 113. Nyetablerad vårtbjörk 
i tallutpost. – Handölsdalen 
(Jmt), 680 m ö.h. 20150810.
Recently established Silver birch 
Betula pendula in a pine outlier 
stand. 
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De över tiden mest stabila trädgränserna, med ingen eller 
obetydlig förändring under de senaste hundra åren, finns i starkt 
vindexponerade och snöfattiga sluttningar utan påtaglig mikro-
relief. Här sammanfaller dessutom ofta trädgräns och skogs-
gräns. Träden är vanligtvis relativt högvuxna och förhållandevis 
gamla. Av allt att döma har höjdgränserna här ”konserverats” i 

figur 114. Tall som under det 
varma 1930talet grodde på 
kalfjället och som därefter 
höjde trädgränsen med 140 
meter i förhållande till läget i 
början av 1900talet. – Stor
vätteshågna (Dlr), 975 m ö.h. 
20130728.
Young pine which during the 
warm 1930 germinated on the 
alpine tundra and thereafter 
raised the tree line by 140 m, 
relative the position during the 
early 20th century. 

figur 115. Varma somrar under 
2013–2015 har gynnat tallens 
fröföryngring som resulterat i 
täta uppslag av småplantor runt 
många äldre trädgräns tallar. 
Den fortsatta utvecklingen följs 
på individnivå i ett nätverk av 
fasta provytor. – Täljstens valen 
(Jmt), 730 m ö.h. 20150504.
The warm summers of 2013–
2015 have promoted seed pro
duction of treeline pines. This 
has given rise to dense cohorts 
of seedlings and saplings around 
many elderly treeline pines. The 
fate of these individuals is moni
tored in a network of permanent 
plots. 
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ett läge, som varit konstant under långa tider och som i viss grad 
är frikopplat från det storskaliga temperaturklimatets varia-
tioner. Det återstår att se om abrupta trädgränser av detta slag 
kommer att avancera om temperaturen överskrider ett visst, 
relativt högt tröskelvärde, men dit har vi uppenbarligen ännu 
inte kommit.

ALLA TRÄDARTER HAR FJÄLLVANDRAT
Vid sidan av fjällbjörk, gran och tall så har alla andra i fjäll-
björkskogen naturligt förekommande trädarter flyttat upp sina 
trädgränser högst betydligt. För asp och gråal har den högre träd-
gränsen till allra största delen åstadkommits genom accelererad 
höjdtillväxt av urgamla krypande kloner. I synnerhet aspen har 
på så sätt fått en mer framträdande roll i det övre skogsbandet i 
vissa trakter. Bärproducerande arter som rönn och hägg visar en 
mer blandad reaktion och mycket tyder på att dessa trädgränsers 
stigning delvis skett mer nyckfullt genom nyetablering med hjälp 
av fåglar. 

Även enen, som hittills sällan blivit trädformig i fjälltrakterna, 
”vandrar” mot allt högre nivåer då frön sprids upp genom låg-
alpinan. Särskilt påtagligt är hur äldre, tidigare låga buskformiga 
enar i lågalpinans lägre delar vuxit sig allt högre när toppskotten 
under senare år inte frusit bort varje vinter. Lokalt påverkas på så 
sätt landskapsbilden påtagligt när många enbuskar nu börjat nå 
en höjd av 1,5–2 meter. Den fortsatta utvecklingen är något osä-
ker då det räcker med någon enstaka snöfattig köldvinter för att 
en stor del av barrmassan ska ta allvarlig skada. Detta inträffade 
i relativt omfattande skala i västra Jämtland i anslutning till den 
mycket kalla vintern 2009–10 (figur 112).

figur 116. Vänster. Ung rönn
planta växande i gruset på ytan 
av Helagsglaciären, 1430 m 
ö.h. Solid is finns 5–10 cm 
under markytan. – Helags
glaciären (Hrj), 1430 m ö.h. 
20050924. 

Mitten. Denna tallplanta har 
etablerat sig på en ändmorän 
framför Ekorr glaciären, Sylarna 
(Jmt), 1370 m ö.h. 200309
03. 

Höger. Fjällbjörkplanta i tunt 
gruslager på ytan av Kårsa
glaciären (TL), 1000 m ö.h. 
20130916. 
Left. Seedling of rowan Sorbus 
aucuparia growing in gravel on 
a glacier surface, with solid ice 
only 5–10 cm under the surface. 
Mid. Pine sapling growing on a 
frontal moraine at the margin of 
the glacier Ekorrglaciären. 
Right. Mountain birch sapling 
in a thin layer of detrital loess 
on the surface of the glacier 
Kårsaglaciären. 
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Ett speciellt intresse knyter sig till vår mest värmekrävande 
björkart, vårtbjörken, vars höjd- och västgräns i växtgeografiska 
sammanhang ofta använts som en viktig markör för övergången 
mellan det norrländska inlandets ”normala” barrskog och den 
egentliga fjällbarrskogen (fjälltaigan). Den gränsen har under 
senare tid tenderat att röra sig uppåt och västerut i och med att 
unga vårtbjörkar har börjat visa sig vid barrskogsgränsen och i 
enstaka fall helt nära tallens och fjällbjörkens trädgränser (figur 
113).

Trädgränserna har inte enbart avancerat högre upp längs fjäl-
lens sluttningar. I många björkdominerade fjälldalar, där barrträd 

figur 117. Vänster. Ung gran
planta i Sylarna (Jmt), 1405 m 
ö.h., omkring 400 meter högre 
än granens lokala trädgräns. – 
20020909. 

Höger. Frösådd rönnplanta 
vid Lillsylen (Jmt), 1465 m ö.h. 
– 20020909.
Left. Young spruce sapling in 
the Sylarna Massif, about 400 m 
above the local tree line. 
Right. Seedsown sapling of 
rowan on Mt. Lillsylen 1465 m 
a.s.l. 
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tidigare uteslutande växte allra närmast mynningen, har tallen 
trängt allt djupare in mot högfjällen. I Handölsdalen (Jämtland) 
har på så sätt glest spridda trädformiga tallar avancerat drygt tolv 
kilometer längre in i dalen sedan mitten av 1970-talet. Vissa av 
dessa pionjärer har dessutom börjat producerat avkomma. 

En variation på samma tema präglar vissa av de lägre passen i 
fjällmuren på gränsen mellan Sverige och Norge. Här har tidigare 
milsvida sträckor med enbart kalfjäll och rena fjällbjörkskogar 
separerat tallens utbredningsområden i de båda länderna. I dag 
kan vi tydligt notera hur de norska och svenska utbrednings-
områdena är på god väg att mötas över Kölen. 

Utifrån förekomsten av regelbundet spridda trädformiga och 
snabbväxande tallar så kan vi nog sluta oss till att temperaturen 
redan idag lämpar sig väl för tall i praktiskt taget hela fjällbjörks-
bältet under skogsgränsen. I vissa trakter av de sydligaste fjällen 
har tallen till och med tagit klivet över och förbi de översta 
björkarna (figur 114, 115). Med ett tunnare och mindre varaktigt 
snötäcke, större tillgång på tallfrö samt en glesare björkskog 
torde ett ekosystemskifte från fjällbjörkskog till tallskog vara 

figur 118. Västsluttningen av 
lågfjället Täljstensvalen (780 
m ö.h.) i västra Jämtland foto
graferad från praktiskt taget 
samma punkt (730 m ö.h.) med 
nästan hundra års mellanrum. 
Fördelningen mellan träd och 
kalfjäll har inte förändrats 
nämnvärt. – 19170404 (foto: 
H. Smith) och 20130318.
Westfacing slope of the low 
alpine mountain Täljstensvalen 
(780 m a.s.l.) in the province of 
Jämtland, photographed with 
an interval of almost 100 years. 
The proportions of trees and 
open ground has not changed 
perceivably.
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oundvikligt om klimatutvecklingen under flera århundraden 
skulle fortsätta på samma sätt som under den senaste hundraårs-
perioden, framför allt på näringsfattiga marker.

TRÄDPLANTOR I HÖGFJÄLLSMILJÖ – OSÄKER FRAMTID
Ett tydligt ekologiskt uttryck för senare tiders varmare klimat 
är trädartsgränsernas markanta förskjutning mot högre höjder. 
Det är ett under de två senaste decennierna nytt fenomen längs 
hela fjällkedjan att unga plantor av tall, fjällbjörk, gran och rönn 
har visat sig högt uppe på kalfjället. Plantornas storlek varierar 

figur 119. Björkskogen i 
Ladtjo vagge (TL) slutar idag 
strax väster om Kebnekaise 
fjällstation i bildens centrum, 
695 m ö.h. Under de senaste 
40–50 åren har skogen slutit 
sig här. Björkens trädgräns i 
sluttningen ovanför stationen är 
idag nästan 200 meter högre 
än i början av 1900talet. 
Under medeltidens värme
period för omkring tusen år 
sedan växte tallar där turist
stationen är belägen (jfr. figur 
95). – 20130810.
The mountain birch forest in the 
valley Ladtjovagge (Lapland) 
ends shortly to the west of 
Kebnekaise Tourist Station, in the 
centre of the picture. During the 
last 40–50 years, the forest has 
become denser. The birch tree 
line above the station is currently 
almost 200 m higher than in 
the early 20th century. During 
the Mediaeval warm period, 
treesized pines grew where the 
tourist station is located today 
(cf. Fig. 98). 

figur 120. Igenväxande björk
bestånd på mark som tidigare 
avverkats i samband med 
samiska aktiviteter, strax öster 
om Kebnekaise fjällstation, 705 
m ö.h. – 20130812.
Encroaching mountain birch 
stand on ground previously 
cleared by Sami people. 
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mellan 10 cm och en meter och åldern överstiger sällan 20–25 år, 
vilket motsvarar den senaste värmeperioden. Tallen dominerar 
stort och strax ovanför trädgränsen är många individer i det 
närmaste trädstora. 

De allra översta av dessa nyetablerade plantor av fjällbjörk, 
tall och gran har man under de senaste decennierna kunnat finna 
i mellanalpinan, ända upp till 700 meter högre än trädgränsen. 
Även tätt inpå fronten och till och med i moräntäcket uppe på 
smältande glaciärer har unga individer av detta slag påträffats 
(figur 116, 117). 

Trädartsgränsen har nått ungefär till den nivå där trädgrän-
serna befann sig under den varmaste delen av holocen, för 

figur 121. Den övre, ljusare 
delen av björkskogsbältet har 
bildats under 1900talet när 
det stora snöfältet i sluttningen 
ovanför tinat bort allt tidigare 
som en följd av relativt varma 
somrar. – Mettjeburretjakke 
(Jmt), 835 m ö.h. 20110627
The upper part of the mountain 
birch belt (lighter green) has 
emerged in the 20th century. 
During this time the large snow 
field on the slope above has 
melted away increasingly early as 
a result of the relatively warmer 
summers. 

figur 122. Terrängsvacka i övre 
björkskogen, helt utan träd i 
slutet av 1970talet. Därefter, 
och i takt med snöns tidigare 
borttinande, har björken kolo
niserat platsen och nästan alla 
snölegeväxter har försvunnit. 
– Getryggen (Jmt), 800 m a.s.l. 
20150906
Topographic depression that was 
entirely devoid of trees in the 
late 1970s. Subsequently, and in 
accord with the earlier snowmelt, 
mountain birch has colonized the 
site and virtually all snowbed 
plants have disappeared. 
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omkring 9000–10 000 år sedan. Nu ska man inte dra alltför 
stora växlar på dessa glest förekommande nykomlingar på fjäl-
let och ta helt för givet att alla förebådar en nära förestående 
trädgränshöjning till extremt höga nivåer. Så kan naturligtvis 
bli fallet, men minst lika troligt är att åtminstone de allra högst 
växande individerna blir relativt kortlivade. Faktum är att något 
lägre temperaturer under några år efter 2002 har orsakat svåra 
skador och en ökad dödlighet bland dessa individer. 

Under alla förhållanden så vittnar dock de unga trädplantorna 
i högfjällen om en tidigare oanad spridningsförmåga, som gäckar 
föreställningen att trädens utbredning i fjällandskapet skulle 
begränsas av alltför tröga spridningsmekanismer för att kunna 
hålla jämna steg med ett varmare klimat.

BJÖRKSKOGSGRÄNSEN – TRÖGRÖRLIG, MEN TÄTARE
Jämförd med trädgränsen, så har fjällbjörkskogen visat en 
betydande tröghet när det gäller att anpassa den övre gränsen till 
det nya och varmare klimatet. Förskjutningen under de senaste 
hundra åren av denna svårdefinierade gräns uppgår i de flesta 
fall till bara något tiotal meter i höjdled, i de fall den överhuvud 
taget är mätbar (figur 118). Däremot har en påtaglig förtätning 
av björkbältets övre del ägt rum på många håll, främst genom 
ökad tillväxt av äldre individer. I de få fall där en mer omfattande 
framryckning inträffat så beror det ofta på en återhämtning efter 
olika typer av kulturpåverkan, exempelvis kreatursbete eller 
avverkning för olika ändamål. Ett belysande exempel är området 
kring Kebnekaise fjällstation i Lappland. För femtio år sedan var 
detta ett öppet fjällandskap med bara enstaka björkar och små 
spridda träddungar. Den öppna karaktären var av allt att döma 
resultatet av äldre samiska avverkningar och senare ingrepp 
(vedtäkt) i anslutning till stationens verksamhet. Idag härskar ett 
mer slutet björkskogslandskap kring stationen där relativt unga 
björkar dominerar (figur 119, 120).

figur 123. Tallens skogsgräns 
mot söder i Handölsdalen 
(Jmt), 680–675 m ö.h. 

Vänster. Svårt klimatstressad 
skog i slutskedet av lilla istiden. 
– 19140712 (foto: H. Smith).   

Höger. Under 1900talet 
och fram till idag har bestån
det föryngrats och vitaliserats 
högst påtagligt. – 20150912.
Southfacing pine forest limit in 
the Handölan Valley, 680–675 
m a.s.l, 

Left. Severely climatestressed 
forest stand at the end of the 
Little Ice Age (1914). 

Right. During the 20th century 
and up to the present day the 
stand has been substantially 
rejuvenated and vitalized (2015). 
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De snölegor och luckor som uppstod i den övre fjällbjörksko-
gen under neoglacialens mest intensiva skeden, har under senare 
tid, när snön vanligtvis smält bort tidigare varje år, börjat fyllas 
igen med täta bestånd av unga snabbväxande björkar. Ofta ser 
vi dessa ”embryonala” björkskogar som en smal bård av låga och 
spensliga björkar strax under nederkanten av större sent smäl-
tande snöfält, i övergångszonen mellan skog och fjäll (figur 121). 

Som tidigare berörts är nybildning och lokal förtätning av 
fjällbjörkskogen mest påtaglig i västliga fjälltrakter där den 
myckna snön fortfarande har en starkt fragmenterande och åter-
hållande inverkan på björkskogsbestånden. Här pågår lokalt en 
aktiv klimatbetingad återbeskogning av läsluttningar i kalfjällets 
lägre delar samt i luckorna i övergångszonen mellan skog och fjäll 
– en process som inte ens låter sig hindras av kraftigt renbete 
(figur 122). De nya björkarna etableras främst i ett växttäcke 

figur 124. Vänster. Solitär 
trädgränstall i Handölsdalen 
(Jmt) (645 m ö.h.), cirka 300 
år gammal, omgiven av yngre 
individer som grott under sent 
1950 och tidigt 1960tal. – 
19860404. 

Höger. Under senare årtion
den har de unga tallarna vuxit 
betydligt på höjden och tallen 
har blivit en mer framträdande 
komponent i det lokala fjällnära 
landskapet. – 20160221.
Solitary treeline pine in the 
Handölan Valley, about 300 years 
old and surrounded by saplings, 
which germinated during the late 
1950s and early 1960s. During 
the past few decades the young 
pines have gained substantially 
in height and pine has become a 
more conspicuous component of 
the local mountainscape. 

figur 125. Solitär utposttall i 
Handölsdalen (Jmt), 695 m ö.h. 
Tallen grodde under perioden 
1710–1720 och knäcktes i en 
vinterstorm 2014. – 201510
14. 
Solitary pine outlier in the 
Handölan Valley, 695 m a.s.l. 
The pine germinated during 
the period 17101720 and was 
broken and killed in a winter 
storm 2014. 
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som domineras av blåbär och enstaka snölegeväxter, exempelvis 
fjällkåpa och fjällviol. De sistnämnda är rester från en tidigare 
period då alltför mycket sent smältande snö hindrade björken att 
växa här.

Även på marker med mer måttligt snötäcke i övergångszonen 
mellan björkskog och kalfjäll har trädskiktet blivit tätare och 
mer högvuxet under senare decennier. Detta har åstadkommits 
främst genom ökad krontillväxt av äldre björkar. Beståndens 
ökade slutenhet innebär också att ljuskrävande buskar och ris 
som en, dvärgbjörk och lappljung gradvis tappar livskraft och 
långsamt förlorar mark till förmån för ett växttäcke dominerat 
av blåbär eller kråkbär.

BARRSKOGSGRÄNSEN KONSOLIDERAD OCH VITALISERAD
Fjällbjörkskogens allra lägsta delar har under det gångna seklet 
blivit allt mer uppblandade av inträngande barrträd. De tidigare 
vanligtvis mycket glesa bestånden av tall och gran i kontakt-
zonen mellan barr- och björkskog har blivit tätare och mer hög-
vuxna sedan 1930-talet. Slående är hur den översta barr skogens 
vitalitet och biomassa har ökat de senaste årtiondena. Idag är 
särskilt de yngre tallarnas och granarnas växtkraft enastående. 
Kanske är detta inte enbart ett verk av ökad värme – även atmos-
färens berikning med koldioxid förtjänar att beaktas i detta 
sammanhang.

Kontrasten mot skogstillståndet för omkring hundra år 
sedan är högst markant. Barrskogsgränsen och bestånden strax 
därunder hade då karaktären av veritabla trädkyrkogårdar, där 
andelen döda och döende barrträd träd gradvis ökat under lilla 
istiden (figur 123). Den omfattande barrskogsdöden gick då hårt 

figur 126. Nybildat tallbestånd, 
som började ta form under 
1930talet och nu har tagit kli
vet över den vikande fjällbjörk
skogen och idag bildar embryot 
till ett nytt och högre beläget 
tallbälte. – Ö. Barfredhågna 
(Dlr), 880 m ö.h. 20130723.
Newly established tree line stand 
of pine, which has “leapfrogged” 
over the receding mountain 
birch forest and currently form 
the embryo of a new and higher 
pine belt. 
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fram med de översta bestånden och det var långt mellan för-
yngringsåren. Dock överlevde enstaka träd i gynnsamma lägen 
i kontaktzonen mot fjällbjörkskogen. Dessa representerar idag 
de sista, glest spridda eftersläntrarna i trädgränsens konti-
nuerliga reträtt från fjället, som med kortare avbrott pågått i 
tusentals år. 

Utan temperaturökningen de senaste hundra åren skulle 
trädgränsen ha tagit ytterligare ett kliv nedåt när de gamla 
utposttallarna idag, en efter en, dukar under av hög ålder. I det 
nya och varmare klimatet har dock många vördnadsbjudande 
trädveteraner vitaliserats och fungerat som fröspridningskällor 
för de nya generationer av små ungskogsbestånd, som tagit form 
de senaste hundra åren i den närmaste periferin kring de äldsta 
träden vid och strax utanför barrskogsfronten (figur 123–127). 
Exempel finns där de äldsta utposttallarna nyligen blåst omkull, 
men där de strax dessförinnan producerat avkomma som tryggar 
artens fortbestånd på platsen. 

Åldersfördelningen bland de nya tallarna i de mest perifera 
bestånden visar ett klart positivt samband med perioder då 
temperaturen både under sommar och vinter varit särskilt hög. 
Dessa nybildade talldungar finns framför allt i varma sydslutt-
ningar, där snön smälter tidigt och marken är relativt torr. 

Ett särskilt påtagligt fenomen är hur vissa trädlösa hed- och 
myrmarker helt nära barrskogsgränsen som uppstod genom 
köldbetingad avskogning under neoglacialen, nu är på väg att 
återkoloniseras av glesa tallbestånd. Den närmaste orsaken, vid 
sidan av temperaturökningen, är den allmänna upptorkningen av 
marken. 

figur 127. Jämförande bildpar 
som visar sentida gles etable
ring och tillväxt av unga tallar 
på kalfjället i sydsluttningen 
av fjället Ö. Barfredhågna i 
Dalarna. – Övre: 19740719, 
nedre: 20130723. 

Carl von Linné beskrev fjället 
den 30 juli 1734 från ungefär 
samma plats. Han noterade 
den totala avsaknaden av träd 
samt ett betydande snöfält vid 
sluttningens bas. Fjällsidan 
var mer eller mindre helt vit 
av täckande renlavar. Lavmat
torna är numera helt försvunna 
genom renbete. 
Matched pair of photographs 
(1974 versus 2013), showing 
recent establishment of young 
pine on the treeless alpine tundra 
of Mt. Ö. Barfredhågna (Dalarna 
province). 

Linnaeus visited this mountain 
on 30 July 1734 at roughly the 
same position as the current 
images. He noted the total 
absence of trees and an exten
sive snow field at the base. The 
slope was almost completely 
white due to a cover of reindeer 
lichens Cladonia. The lichen 
mats have since gone due to 
reindeer grazing and trampling.
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Eftersom granen föredrar svalare och stabilt fuktigare miljöer 
med ett tjockare och mer varaktigt snötäcke har den generellt 
inte gjort lika stora landvinningar som tallen under 1900-talets 
varmaste och torraste årtionden. Undantag finns dock i vissa 
lågfjällsområden där granskog helt dominerar landskapets lägre 
delar och där viss frötillförsel ständigt kan ske från alla rikt-
ningar. 

Trots den progressiva utvecklingen i kontaktzonen mellan 
barrskog och fjällbjörkskog så präglas landskapet fortfarande i 
vissa avseenden mer av lilla istidens destruktiva framfart än av 
den efterföljande värmen. De nya och tätare bestånd som sett 

figur 128. Länge betraktades 
lågfjället Tandövala i Dalarna 
som Sveriges sydligaste fjäll. 
Med början under det varma 
1930talet har fjälltoppen 
täckts av skog (gran och tall). – 
Övre 1919 (foto: K.E. Forss
lund), nedre 20100615.
For long, Mt. Tandövala (Dalarna 
province) was regarded as the 
southernmost Swedish 'fjäll' 
(mountain extending above 
the treeline). Since the warm 
1930s, the mountain cap has 
been progressively forested by 
spruce and pine. 
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dagens ljus under det relativt varma 1900-talet har ännu inte på 
långt när uppnått den höjdnivå, omfattning, täthet och träd-
storlek som närmast föregick lilla istiden. En försiktig prognos 
säger dock att tallen här på sikt kan bli den stora vinnaren om 
klimatet skulle fortsätta att utvecklas på samma sätt som under 
de senaste hundra åren. På vissa håll bromsas dock tallens 
framryckning av älg och ren, som genom bete och hornfejning 
allvarligt skadar plantor och unga träd. Detta stoppar dock inte 
trädgränsens stigning i ett varaktigt varmare klimat, men kan 
föra med sig att trädtätheten förblir låg under lång tid.

I motsats till trädgränserna så har tallens och granens skogs-
gränser inte visat någon verklig rörelse i det nya klimatet. Däre-
mot har bestånden vid skogsgränsen, som nämnts, blivit tätare 
och mer vitala, vilket inneburit en konsolidering av den gamla 
gränsen, som befann sig i en retirerande fas till för omkring 
hundra år sedan. 

Den bristande följsamheten mellan skogsgräns och varmare 
klimat beror i hög grad på att tall och gran producerar relativt 
små frömängder, som dessutom skall transporteras uppåt genom 
fjällbjörkskogens effektiva ”filter”. Björkskogens täthet och 
vitalitet har således ett direkt inflytande på barrskogens expan-
sionsmöjligheter. Tydligast ser vi detta i Dalarnas fjäll, där björk-

figur 129. Toppen av lågfjället 
Alsberget (717 m ö.h.) i södra 
Lappland (LyL) var trädlös i 
början av 1980talet (nedre bil
den). Därefter har ett trädskikt 
av björk, tall och gran utveck
lats och allt mer ersatt den 
tidigare fjäll karaktären (övre 
bilderna). Samtidigt har fält
skiktet av olika ris blivit tätare 
och högre. Den tidigare nästan 
totala dominansen av kråkbär 
har ersatts av blåbär och odon, 
samtidigt som ett buskskikt av 
björk börjat utbildas. 

– Nedre 19810604; övre 
vänster 20060908; övre 
höger 20120827. 
The summit area of Mt. Alsberget 
(717 m a.s.l.) in southern Lapland 
was still treeless in the early 
1980s (bottom picture). Subse
quently, a shrub and tree layer of 
birch, pine and spruce developed 
and is now replacing the former 
alpine character (top pictures). 

The initially dominant 
Empetrum herma phroditum has 
been replaced by Vaccinium 
myrtillus and V. uliginosum 
following frost drought episodes. 
Over the same period, the 
ground cover has grown denser 
and higher. 
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bältet i alla tider varit svagt utvecklat, på grund av snöfattiga och 
relativt torra näringsfattiga marker. Här har lågfjällshedarna i 
senare tid varit översållade med unga och mer eller mindre vitala 
tallplantor. Glesa tallbestånd är här på god väg att göra intrång 
på kalfjällets allra lägsta delar. Framtiden är dock osäker, att 
döma av att många av ungtallarna på kalfjället drabbats av omfat-
tande frosttorkeskador (barrförlust) under de senaste 4–5 åren.

I den allra sydligaste delen av fjällkedjan utbildades en ”arki-
pelag” av skoglösa lågfjällskalotter under lilla istiden genom att 
den glesa skogen på toppen av många höga berg föll offer för det 
kyligare klimatet. Under det varmare 1900-talet har träd och 
skog återerövrat de flesta av dessa fjälltoppar och sydgränsen för 
kalfjäll har, per definition, på så sätt flyttats nästan tio mil norrut 
i Dalarna. Det innebär att dessa berg i strikt botanisk mening 
inte längre är att betrakta som fjäll, även om landskapet i stort 
fortfarande har kvar mycket av sin tidigare öppna fjäll karaktär 
och merparten av sin artfattiga fjällväxtflora. 

Ett av det mest intensivt studerade bergen är Tandövala i 
nordvästra Dalarna, som länge betraktades som Sveriges sydli-
gaste fjäll. Under de senaste decennierna har här en gles bland-
skog av gran, tall och björk tagit över bergets tidigare trädlösa 
hjässa (figur 128). De flesta av de fåtaliga fjällväxterna som doku-
menterades här i början av förra seklet finns fortfarande kvar och 
tycks inte påtagligt lida av konkurrensen från det framväxande 
trädskiktet, den tätnande markvegetationen och de invandrande 
arterna från lägre nivåer. 

En liknande utveckling har ägt rum på isolerade lågfjäll längs 
fjällkedjans hela östra periferi, i Norrbotten och Västerbotten. 
Ett typexempel är Alsberget (Västerbottens län). Här fanns så 
sent som i slutet av 1980-talet de sista resterna av en liten kal-
fjällshätta, omkransad av länets östligaste fjällbjörkskog. Idag är 
kalfjällspartiet ett minne blott. I dess ställe växer sedan början av 
1980-talet en blandning av björk, tall och gran över hela toppen 
(figur 129).

SUBARKTISK GRANEXPANSION
I nordligaste Sverige, norr om en linje mellan Kiruna och 
Karesuando, öster om den egentliga fjällkedjan, vidtar en region 
som brukar karaktäriseras som subarktisk. Bortom den gränsen 
bestäms det kärva klimatet och växttäcket inte enbart av höjden 
över havet, utan även i viss mån av den höga breddgraden och 
läget relativt nära Ishavet.

I motsats till förhållandet i fjällkedjan längre söderut så har 
tallen, särskilt som skog, här en långt mer framskjuten position 
mot nordväst än granen. I vissa fall kan det här skilja flera mil 
mellan granens och tallens yttersta gränser, men på de isolerade 

figur 130. Granplanta i Abisko 
nationalpark (TL), 395 m ö.h. 
Spontan granförekomst är ett 
nytt fenomen i nationalparken. 
– 20130829.
Recently established spruce 
sapling in Abisko national park, 
where spontaneous spruce 
occurrences were unknown until 
quite recently. 
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lågfjällen går båda arterna ungefär lika högt. Grundorsaken till 
detta avvikande mönster har diskuterats i mer än hundra år. 
Skogsbränder, markkemi, lavdominans och granens förment 
sena och långsamma invandringshistoria har dominerat speku-
lationerna. I dag står det dock allt mer klart att orsaken främst 
ligger i tallens och granens olika relationer till de låga mark-
temperaturerna, särskilt under vintern. Granens vidare utbred-
ning hämmas dessutom av markens tunna humustäcke och låga 
näringsstatus i stora delar av den aktuella regionen där svårvitt-
rade bergarter dominerar.

 Granen har länge haft svårt att finna sig till rätta i den sub-
arktiska regionen, som präglas av ett tunt snötäcke, långvarig 
tjäle och sporadisk permafrost. Tallen däremot kan växa här tack 
vare förmågan att utnyttja de varmaste, sydvända delarna av den 
lokala topografin där marken tinar relativt tidigt under vår och 
försommar. Eftersom skogsmarken här vanligtvis är påtagligt 
torr, humusfattig och tidigt snöfri så kan den mer fuktighets-
krävande granen inte dra nytta av dessa varmare ”fönster” i 
terrängen. På så sätt har det under neoglacialen uppstått en bred 
regional zon, praktiskt taget utan gran, men med varierande 
stora tallenklaver spridda i ett lågfjällandskap med dominerande 
hedbjörkskog och vidsträckta myrmarker. Avsaknaden av gran 
gör också att fjällbjörksbältet i det nordvästra hörnet av fjäll-
kedjan är relativt brett och välutvecklat. Exempelvis i Abisko-
trakten skiljer det drygt 300 höjdmeter mellan fjällbjörkens och 
tallens trädgräns, samtidigt som trädformig gran saknas.

Temperaturökningen under de senaste hundra åren är ungefär 
lika stor i det subarktiska området som i fjällkedjan som hel-
het. Naturen har också reagerat på i princip samma sätt – högre 
trädgränser, torrare mark, krympande glaciärer och tinande 
permafrost. Särskilt det sistnämnda, i kombination med tidi-
gare tjällossning, kan få en betydelse för landskapsutvecklingen 
i denna region där granens utbredning inte längre begränsas av 
permafrost och långvarig tjäle på samma sätt som tidigare. 

I takt med den tilltagande värmen har granen längst i norr 
faktiskt börjat röra på sig och göra lokala inbrytningar i det 
vidsträckta subarktiska tall-björkområdet. Särskilt påfallande 
var det i början av 1900-talet, då ledande forskare ansåg att 
granen var på marsch mot Ishavet. Detta har senare inte kunnat 
bekräftas. 

Isolerade träd och små bestånd har dock här och var flyttat 
fram grangränsen en aning mot nordväst och mot högre nivåer 
på regionens lågfjäll. Ofta uppträder dessa enstaka granpionjärer 
eller små bestånd i nära anslutning till kallkällor och rinnande 
vatten, där en uppvärmning av marken manifesteras allra först. 
I det tidigare helt grantomma Abiskoområdet har på senare 

figur 131. Subarktisk gran
utpost nära Kiruna (TL), 410 
m ö.h. Skogen har uppkommit 
som ett svar på försvinnande 
lokal permafrost under det 
varma 1900talet. – 2008
0918.
Subarctic spruce outlier near the 
city of Kiruna, 410 m a.s.l. The 
forest stand has developed as a 
consequence of vanishing local 
permafrost during the warm 20th 
century. 
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tid enstaka granplantor börjat visa sig nära tallens trädgräns 
(figur 130). Framtiden får utvisa om detta är inledningen på en 
mer allmän granexpansion i dessa trakter. Här rör det sig om en 
spridning på åtskilliga mil från närmaste tänkbara moderträd. 
Gränsen för sammanhängande granskog har dock inte ändrats 
påtagligt under de senaste hundra åren. Isolerade utpostbestånd 
har dock förtätats högst betydligt.

Utvecklingen av ett litet granbestånd nära Kiruna, som 
utgjorde granens yttersta utpost i början av förra seklet, har 
analyserats i detalj (figur 131). Efter lilla istiden, när permafrosten 
släppt sitt grepp under 1900-talets första hälft, har en kraftig 
populationstillväxt ägt rum. Beståndet är av allt att döma resul-
tatet av de senaste hundra årens varmare klimat. 

En särskilt effektiv demonstration av permafrostens roll för 
trädvegetationen fick vi här i anslutning till de extremt kalla 
vintrarna under mitten och slutet av 1980-talet. Permafrost 
återbildades då tillfälligt i beståndet. Träden stressades svårt av 
markkylan och drabbades av mycket stora barrförluster, samti-
digt som föryngringen praktiskt taget upphörde. Hela beståndet 
var faktiskt nära att utraderas. 

Under de senaste två decennierna har dock vintertemperatu-
ren och snötäcket varit genomgående fördelaktiga för granen. 
Permafrost och långvarig tjäle har lyst med sin frånvaro. De svårt 
väderskadade träden har i stor utsträckning återhämtat sig. För-
yngringen har tagit ny fart och överträffar årtiondena närmast 
före 1980-talet. Beståndet har tätnat och expanderat en aning ut 
på näraliggande myrmark där permafrost tidigare hindrade trä-
dens etablering. Underskiktet av dvärgbjörk har i det närmaste 
dubblerat sin höjd. Bakgrundshistorien och den nutida utveck-

figur 132. Isolerat granbestånd 
i Visttasvággi (490 m ö.h.), 9 
km norr om Nikkaluokta i norra 
Lappland. Kol14daterade 
vedrester i marken visar att 
gran växte här för mer än 
7000 år sedan. De äldsta nu 
levande träden etablerades 
under 1660talet. Det kärva 
klimatet under lilla istiden 
hindrade länge mer omfattande 
granföryngring på platsen. 
Först i och med 1900talets 
klimat förbättring har beståndet 
fått sin nuvarande täthet och 
vitalitet. – 20150804.
Isolated spruce stand in Visttas
vaggi (490 m a.s.l.), in northern 
Lapland. Radiocarbondated 
wood remains indicate that 
spruce grew here more than 
7000 years ago. Not until the 
climate improvement during the 
20th century did the stand again 
attain its current density and 
vitality. 
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lingen är likartad i många andra subarktiska utpostbestånd av 
gran, exempelvis i Visttasvággi, strax öster om Kebnekaise (figur 
132).

FRÅN KALFJÄLL TILL VITSIPPSLUND
Undervegetationen i de små björkskogsbestånd, som i de senaste 
hundra årens varmare klimat utvecklats ur trädlös snölege-
vegetation nära skogsgränsen, har ofta antagit en mer typisk 
”skogsprägel”, vanligtvis med blåbärsris och odon som karaktärs-
arter. Enstaka individer av fjällviol, dvärgfingerört och fjäll-
lummer vittnar om en gången tid med svalare somrar och senare 
snösmältning, som föregick dagens trädbjörkar. 

Till bilden hör också att det i det nya och varmare klimatet 
har skett en mer allmän spridning mot högre nivåer av växtarter 
som vi tidigare inte förknippat med trädgränsnära vegetation. 
Vitsippa (figur 134), gullpudra Chrysosplenium alternifolium och 
rosettjungfrulin Polygala amarella är några av de mer spektaku-
lära exempel på växter som i sen tid lokalt och relativt sällsynt 
utvidgat sin höjdspridning till de allra översta och nybildade 
björkskogs lundarna.

Många fjälltoppar på gränsen mellan lågalpinan och mellan-
alpinan fick troligtvis vidkännas artförluster under lilla istiden. 
Därefter och parallellt med det varmare klimatet under de 
senaste 50–100 åren har floran på dessa nivåer blivit avsevärt 
rikare. Tack vare botanisters pionjärarbeten under mellersta 
delen av 1900-talet kan vi nu jämföra och se hur växtligheten 
på många höga fjälltoppar i hela den skandinaviska fjällkedjan 
tillfälligtvis berikats genom uppvandring av nya arter från lägre 
nivåer. Artrikedomen har ökat med 60–170 procent på de toppar 
som återinventerats under 2000-talets första hälft, ofta utan att 
en enda av de ursprungliga arterna försvunnit och detta trots 
pågående intensivt renbete. 

Arter, som vi vant oss att betrakta som skogsväxter, har 
plötsligt börjat visat sig i lågalpinans översta delar (figur 133). 
Ofta uppträder dessa i nära anslutning till trädgränsens högsta 
nivå under vår mellanistid, för 9000–10 000 år sedan. Det är 
dock i sammanhanget viktigt att betona att antalet individer av 
”fjällvandrande” låglandsarter är litet och att dessa på intet sätt 
har påverkat vegetationens allmänna struktur. 

Huruvida detta nya inslag i fjällens växtvärld är av mer 
beständig natur är omöjligt att säga. Måhända räcker det med 
en eller några få svala somrar med sen snösmältning för att det 
nya ”skogsinslaget” i fjällens flora skall reduceras högst avsevärt. 
Tendenser i den riktningen har faktiskt dokumenterats efter 
somrarna 2012 och 2015, som var relativt rika på kvarlevande 
snöfält.

figur 133. Linnea är en av de 
skogsväxter som under senare 
relativt varma decennier börjat 
avancera upp i låg alpinan. En 
senare snösmältning och några 
svala somrar under senare år 
har dock utraderat vissa av 
dess högst belägna etable
ringsförsök. – Åreskutan (Jmt), 
1370 m ö.h. 20110910.
Twinflower Linnaea borealis is a 
forest plant that has turned up 
in the lowalpine belt in the last 
few, relatively warm decades. 
Recent cool summers, however, 
have extirpated some of these 
establishment trials at the high
est elevations. 
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Den övre gränsen för blåbär, som är en av flera arter som av 
hävd markerat gränsen mellan lågalpinan och mellanalpinan, har 
under det senaste halvseklet på många håll flyttats upp omkring 
hundra meter. Vissa av dessa tidigare gränsmarkörer i fjällfloran 
har avancerat mer och andra mindre än blåbär. Det innebär att 
den traditionella gränsdragningen mellan lågalpint och mellan-
alpint tenderar att upplösas och ett helt nytt zoneringsmönster 
kan vara på väg att bildas. Exempel på växter som avancerat sär-
skilt mycket i höjdled är ekorrbär, skogskovall, skogsstjärna, get-
väppling, linnea (figur 133) och hönsbär (Maianthemum bifolium, 
Melampyrum sylvaticum, Lysimachia europaea, Anthyllis vulneraria, 
Linnaea borealis, Cornus suecica). En ört som åtminstone i sydliga 
fjälltrakter i sen tid blivit allt mer framträdande i lågalpinan är 
ängsgentianan Gentianella amarella (figur 134).

Ytterligare en variation på temat rikare fjällflora är den ökade 
utbredningen av flera ormbunksarter (figur 135). Detta är inte 
särskilt oväntat med tanke på att denna växtgrupp tack vara 
sina lättspridda sporer bör vara särskilt ägnad att relativt hastigt 
anpassa sin utbredning till nya klimatförhållanden. Fjällbräken, 
ekbräken Gymnocarpium dryopteris, nordlåsbräken Botrychium 
boreale och månlåsbräken B. lunaria har avancerat allt högre upp 
på kalfjället och även den mer ovanliga arten krusbräken Crypto-
gramma crispa har hittat mängder av nya växtplatser. 

Örnbräken Pteridium aquilinum är en relativt sydlig och 
värmekrävande ormbunke, som tidigare inte varit känd ens 
från fjällbarrskogens region. Den har börjat spridas uppåt längs 
fjällvägarna under de varmaste årtiondena. Enstaka exemplar 

figur 134. Några exempel 
på låglandsväxter som under 
senare år börjat kolonisera 
lågalpinan på högre nivåer 
än tidigare känt. – Vänster. 
Vitsippa, Storsnasen (Jmt), 845 
m ö.h. 20110520. Höger. 
Ängsgentiana, Hamrafjället 
(Hrj), 1000 m ö.h. 20110814. 
Anemone nemorosa and Genti
anella amarella are two examples 
of lowland plant species that 
have recently colonized the 
alpine tundra at higher elevations 
than previously known.

"… den traditionella gräns-
dragningen mellan låg-
alpint och mellan alpint 
tenderar att upplösas 
och ett helt nytt zone-
ringsmönster kan vara 
på väg att bildas."
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har även hittat ut till ostörd vegetation i övergångszonen mellan 
fjällbarrskog och fjällbjörkskog i Dalarnas fjälltrakter. 

En närmast osannolik upplevelse under de varmaste somrarna 
i början av 2000-talet var förekomsten av blommande högvuxna 
örter, exempelvis mjölke Chamaenerion angustifolium och gull-
ris Solidago virgaurea, i utsatta mellanalpina lägen där klimatet 
tidigare tillåtit mest mossor och lavar att växa (figur 136). Senare 
års svalare och snörikare somrar har utraderat vissa av dessa 
spektakulära förekomster. I motsats till tidigare föreställningar, 
så har vi dock lärt av de senaste årtiondenas förändringar att en 
del av fjällens flora är mycket dynamisk och vissa växter har en 
enastående förmåga att utan avsevärd fördröjning anpassa sina 
övre artgränser efter väderlekens årliga variationer. 

Ingenting tyder på att genuina fjällväxters nedre utbred-
ningsgränser flyttades uppåt, som en anpassning till det varmare 
klimatet under tidigare årtionden. Tvärtom ser vi att exempelvis 
en högalpin art som isranunkeln idag reproducerar sig väl vid sin 
nedre gräns, som faktiskt lokalt justerats nedåt en aning under 
de allra senaste åren.

INGET AKUT VÄRMEHOT MOT FJÄLLFLORAN
Ökad artrikedom under de varmaste decennierna efter 
1900-talets mitt är ett genomgående drag för kalfjällsregionen i 
hela Skandinavien och även i många andra delar av världen. Den 
trenden står i viss motsats till de teoretiska modeller som förut-
spår minskande biologisk mångfald och till och med omfattande 
artutdöende i ett varmare klimat. 

Vid närmare eftertanke är denna skillnad mellan empiri och 
teori inte särskilt förvånande eftersom alla dagens växtarter, både 

figur 135. Vissa ormbunksarter 
har fått en ökad spridning i fjäl
len under senare år. 

Vänster. Örnbräken har kolo
niserat lågalpina lavrishedar i 
Dalafjällen. – 20080722. 

Höger. Krusbräken, här på 
Lillsylen (Jmt) 1510 m ö.h., har 
idag större spridning än under 
1950talet. – 20100910.
Some fern species have 
increased their distribution in the 
mountain region during recent 
years 

Left. Bracken Pteridium aqui
linum has colonized lowalpine 
lichendwarf shrub heaths in 
Dalarna province. 

Right. Parsley fern Crypto
gramma crispa, here on Mt. Lill
sylen 1510 m a.s.l., has a wider 
distribution today than during the 
1950s. 
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under innevarande och tidigare mellanistider, överlevt i tempera-
turer 3–5 grader över dagens nivåer. En del av förklaringen är att 
många av fjällens kärlväxter är långlivade perenner, som på sina 
nuvarande växtplatser uthärdat både varmare och kallare perio-
der i det förgångna tack vare förmågan till vegetativ förökning. 
De flesta alpina arter har även en genetisk variation som gör det 
möjligt att överleva ett brett spektrum av klimatförändringar. 

Tack vare fjällens starkt heterogena topografi kan de flesta 
fjällväxter, i ett läge då nya klimatförhållanden omöjliggör 
fortlevande på tidigare växtplatser, hitta nya tillflyktsorter med 
lämpligt mikroklimat på nära håll. Därför är det till och med 
kanske så att fjällfloran är mindre hotad i ett varmare klimat 
jämfört med floran i lägre liggande regioner med en mer ensartad 
och homogen topografi. Fjällflorans framtid kan möjligtvis också 
påverkas av att ökad koldioxidhalt i atmosfären anses ha en 
allmänt stimulerande effekt på den biologiska mångfalden.

ÄDLA LÖVTRÄD ÅTER I FJÄLLTRAKTERNA
Till bilden av ett varmare klimat hör observationer i fjälltrak-
terna av unga individer av särskilt värmekrävande växtarter, 
exempelvis ädla lövträd. Enstaka plantor av skogsalm, skogsek, 
skogslönn Acer platanoides och klibbal har under det senaste 
årtiondet börjat dyka upp vid och strax under fjällbjörkens 
trädgräns i Jämtland, Härjedalen och södra Lappland (figur 137). 
Det är 500–700 meter ovanför de närmaste naturliga utposterna 
och det kan vara minst 8000 år sedan träd av dessa arter växte på 
motsvarande nivåer i fjällkedjan. 

Uppenbarligen rör det sig i de flesta fallen om spridning med 
fåglar eller vind från planteringar vid gårdar och i parker på 

figur 136. Genuina skogs
högörter blev under det tidiga 
2000talet ett udda inslag i 
högalpin vegetation. 

Vänster. Mjölke framför 
Tempelglaciären (Jmt), 1440 
m ö.h. Höger. Gullris vid Stor
sylglaciären (Jmt), 1475 m ö.h. 
20020721
Tall forest herbs such as Cha
maenerion angustifolium and 
Solidago virgaurea became 
an odd feature in highalpine 
vegetation during the early 21st 
century. 
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många mils avstånd och på avsevärt lägre (400–500 m) nivåer. 
Här anlades ofta försök i skyddade lägen med dessa trädarter 
under 1930-talets varma år. I vissa fall har träden vuxit väl på 
höjden (10–15 m), för att i anslutning till de senaste decenniernas 
värmetopp ha uppnått reproduktionsduglig ålder. 

EXOTISKA VÄXTER SPRIDS 
Ekologer har länge spekulerat i att ett ändrat klimat kan komma 
att skapa förutsättningar för en omfattande invasion av diverse 
exotiska och värmekrävande växtarter, som skulle kunna kon-
kurrera med och hota den inhemska florans existens. Observa-
tioner i fält ger dock mycket litet stöd för sådana tankar när det 
gäller den skandinaviska fjällvärlden. 

Om vi med exotiska arter menar sådana som tidigare inte 
förekommit naturligt i fjällnära trakter så rör det sig om en hand-
full arter som under senare år etablerats spontant i ostörd vege-
tation i fjällbjörkskog och i kalfjällets lägre delar. Väldokumen-
terade exempel är rosettjungfrulin, ängsgentiana, backskärvfrö 
Noccaea caerulescens, röllika Achillea millefolium, blomster lupin 
Lupinus polyphyllos och gullviva Primula veris. Ofta är det bara 
något enstaka exemplar på varje plats och någon massiv etable-
ring eller hotande utveckling är svår att skönja eller förutspå. I 
vissa fall har dessa förekomster varit högst tillfälliga. 

 Till bilden hör dock att sydliga växtarter i allt högre grad 
närmar sig fjällen längs ett allt mer förgrenat vägnät som fung-
erar som spridningskorridorer i det översta skogsbandet. Dessa 
migranter möter här nedvandrande fjällarter som i det varmare 
klimatet gynnats av ökad frösättning. Tack vare regelbundna 

figur 137. Värmekrävande 
trädarter har under det tidiga 
2000-talet gjort kolonisations-
försök i fjällen. 

Vänster. Skogsalm. – Lap-
tentjahke (Jmt), 990 m ö.h. 
2008-07-07. Höger. Skogsek. 
– Predik stolen (Hrj), 1020 m 
ö.h. 2008-07-04.
Some thermophilic tree species, 
such as wych elm Ulmus glabra 
(left) and pedunculate oak 
Quercus robur (right), have made 
colonization trials into the alpine 
belt during the early 21st century. 
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markstörningar i form av vägrensslåtter så blir fjällväxterna inte 
utkonkurrerade av mer snabbväxande och värmekrävande arter. 

I denna mycket speciella miljö uppstår glesa och konstant 
föränderliga växtsamhällen där genuina fjällväxter (fjällsippa, 
isranun kel, björnbrodd, fjällvedel, fjällgröe, fjällglim) lever i 
synbarlig harmoni med mer typiska låglandsarter (gullviva, röd-
klöver, käringtand, gulmåra, getväppling, örnbräken, rödkämpar, 
akleja, backskärvfrö). 

Kanske får vi här en första aning om hur fjäll floran skulle 
kunna utvecklas i ett hypotetiskt varmare klimat, men där 
uppfrysningsprocesser och vindpåverkan, på samma sätt som 
vägrenslåtter, ständigt motverkar vegetationens strävan att bilda 
slutna, mer högvuxna och konkurrenstarka växtsamhällen på 
riktigt höga nivåer i fjällen.

RIKARE TRÄDFLORA
Den artfattiga fjällnära trädfloran har berikats med tre nya och 
exotiska arter som spridits spontant under senare år, dock utan 
entydig koppling till ett ändrat klimat. Det handlar här om 
enstaka och mycket glest förekommande individer av contorta-
tall, sibirisk lärk och sibirisk cembratall (Pinus contorta, Larix 
sibirica, Pinus cembra subsp. sibirica). 

Contortatallen anses härdigare och mer snabbväxande än vår 
inhemska tall och planterades i stor skala i skogsbrukslandskapet 
ända in på 1980-talet i extrema höglägen, där föryngring med 
inhemsk tall notoriskt misslyckades under de kyligare decen-
nierna strax efter mitten av 1900-talet. Härifrån har enstaka 
exemplar sedermera spontant fröspridits miltals in i fjällbjörk-
skogen, där de ofta växer väl. Inte i något känt fall har dock dessa 

figur 138. Nyetablerade plan
tor av sibirisk lärk i fjällvegeta
tion. 

Vänster. Städjan (Dlr), 1060 
m ö.h. 20110526. Höger. 
Abisko nationalpark (TL), 400 
m ö.h. 20130829.
Recently established saplings 
of Siberian larch Larix sibirica in 
lowalpine and mountain forest 
vegetation. 
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pionjärer ännu producerat avkomma, trots att fröfyllda kottar 
ofta förekommit. 

Merparten av de contortatallar som planterats i fjällnära 
trakter närmar sig idag trettioårsåldern, då fröföryngring van-
ligtvis börjar på allvar. Möjligtvis kan detta inom en snar framtid 
resultera i en spridningsvåg som når ända upp i den översta fjäll-
skogen. Enstaka pionjärer har redan infunnit sig här (figur 139).

Den sibiriska lärken, som i början av vår mellanistid faktiskt 
tillhörde den inhemska floran längs fjällkedjan, från Dalarna 
i söder till nordligaste Norrbotten, har på några få lokaler 
etablerats på fjällhedar vid björkens och tallens trädgränser. 
Ursprunget till dessa individer är troligtvis självsådder från 
enstaka träd eller små bestånd, som finns planterade vid gårdar 
i vissa fjällbyar. En nyupptäckt förekomst i Abisko nationalpark 
skulle möjligtvis kunna tyda på spontan invandring från utkanten 
av artens naturliga utbredningsområde i västra Ryssland (figur 
138). Mer troligt är kanske att ursprunget är ett planterat träd i 
Björkliden, omkring en mil längre mot nordväst.

Den mest expansiva och spridningsekologiskt mest intres-
santa trädarten är cembratallen. Unga plantor, än så länge sällan 
mer än meterhöga, har börjat visa sig från den övre fjällbarr-
skogen och ända upp mot kalfjällsgränsen (figur 139). De flesta 
härstammar troligtvis från planteringar som i slutet av 1800-
talet började anläggas i anslutning till järnvägsstationer och 
skogvaktar boställen. Tanken hos dåtidens myndigheter var att 
de stora och näringsrika frön som produceras av ”den nordiska 
brödtallen” skulle kunna tjäna som nödföda under kommande 
missväxtår. Detta var alltså under slutet av lilla istiden. Turligt 

figur 139. Vänster. Ung själv
spridd contortatall med frö
fyllda kottar i fjällbjörk skogen. 
– Handöls dalen (Jmt), 690 m 
ö.h. 20130825. 

Höger. Plantor av cembra
tall vid basen av en gammal 
inhemsk tall nära tallens skogs
gräns. – Handöls dalen (Jmt), 
685 m ö.h. 20150404. 
Left. Young selfsown Lodgepole 
pine Pinus contorta with seed
filled cones. Right. Saplings of 
Stone pine Pinus cembra, at 
the foot of an oldgrowth native 
Scots pine Pinus sylvestris. 
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nog så har detta användningsområde ännu inte behövt aktualise-
ras. 

Denna födoresurs har istället uppmärksammats av smal-
näbbade nötkråkor, som under senare decennier expanderat 
västerut över hela norra Skandinavien. Fåglarna har för vana 
att hamstra frön för kommande sämre dagar och det händer 
uppenbarligen att de flyger miltals till fjälls för att där deponera 
sina förvärvade frön vid basen av något grövre träd där snötäcket 
är lämpligt tunt. Vissa deponier förblir av olika anledningar out-
nyttjade och här kan små täta grupper av plantor växa upp från 
de groende fröna. De unga cembratallarna växer långsamt, men 
har ofta hög överlevnad. Det kan inte uteslutas att arten kan 
komma att spela en roll i framtidens fjällskogar.

FÖRSÖK MED EXOTISKA TRÄDARTER
Att dagens klimat erbjuder möjligheter för andra trädarter än de 
som idag växer naturligt i fjällens närhet antyds av små försök 
med utländska barrträd på olika håll i fjällens närhet. Planteringar 
i jämtländsk fjällbjörkskog, anlagda i början av 1980-talet, fick en 
mycket trög start under det första extremt kyliga decenniet. Där-
efter, när klimatet åter mildrades, har det gått desto bättre för de 
överlevande individerna. De mest framgångsrika och snabbväx-
ande arterna, som nu nått trädstorlek, är dahurlärk Larix gmelinii 
och engelmannsgran Picea engelmannii (figur 140). Den förra från 
östra Sibirien och den senare från västra Nordamerika. 

Försöksplanteringar av sibirisk lärk och berggran Abies lasio-
carpa i fjällbjörkskog, anlagda under 1960-talet i Tärna fjällen 
(södra Lappland) och västra Härjedalen har lyckats väl och 
fullvuxna träd i täta bestånd finns nu ända upp mot skogs gränsen 

figur 140. Vänster. Planterad 
sibirisk lärk. 

Höger. Planterad engel
mannsgran. – Handöls dalen 
(Jmt), 795 m ö.h. 20151014.
Left. Planted Siberian larch Larix 
sibirica. Right. Planted Engel
mann spruce Picea engelmannii. 
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(figur 140). Berggranen har ansetts som den exot som har störst 
möjlighet att finna sig tillrätta i vårt fjällklimat och skulle möj-
ligtvis kunna bli en allvarlig konkurrent till fjällbjörken. Arten 
har dock hittills inte visat några tecken till fröspridning i anslut-
ning till försöksplanteringarna. Vissa bestånd i Härjedalen har 
drabbats av svår frosttorka under senare år.

Det är svårt att se att även en mer omfattande självspridning 
av nya trädarter i fjällskogarna skulle vara en särskilt negativ 
utveckling. Tvärtom skulle sannolikt en mer diversifierad 
trädflora påverka faunan i motsvarande riktning. I ett nytt och 
varmare klimat är det fullt möjligt att nya arter, bättre än mer 
ursprungliga, utnyttjar befintliga produktions resurser och däri-
genom samtidigt ökar ekosystemets stabilitet och produktionen 
av ekologiska tjänster.

FÖRÄNDRINGAR AV FJÄLLENS VÄXTSAMHÄLLEN
Fjällens och fjällbjörkskogens växtsamhällen har länge ansetts 
som mycket stabila, men har särskilt under senare årtionden 
visat tecken på snabba och genomgripande förändringar. Allt 
detta är dokumenterat i ett vittomfattande nätverk av perma-
nenta provytor, linjetaxeringar och upprepade fotografering av 
landskapsvyer.

 Som tidigare nämnts så påverkar temperaturen växtligheten 
huvudsakligen indirekt genom att reglera snötäckets fördelning 
och varaktighet i landskapet. Fjällandskapet har tack vare allt 
tidigare och mer fullständig snösmältning under det senaste 
århundradet kommit att framstå i en mjukare, grönare och 
frodigare dager. Mest beror det på rishedarnas och ängsvegeta-
tionens ökade biomassa, vitalitet och utbredning. En bidragande 
orsak kan vara ett stadigt ökat, men måttligt, renbetestryck, som 
gynnat gröna kärlväxter på bekostnad av gråaktig lav- och moss-
vegetation. Som tidigare berörts, så kan även atmosfärens ökade 
halt av koldioxid ha medverkat till ökad primärproduktion och 
växttäckets progressiva utveckling.

TIDIGARE SNÖSMÄLTNING ÄNDRAR VÄXTTÄCKET
Det har blivit allt vanligare under senare decennier att de stora 
snöfält som tidigare präglade lågalpinan tinat bort fullständigt 
redan vid mitten av sommaren. Vissa tycks nu mindre än någon-
sin under historisk tid. Det framgår bland annat av åldern på de 
växtlämningar som nu smälter fram, troligtvis för första gången 
på mycket lång tid.

 Ett belysande exempel på radikalt ändrade snöförhållanden 
erbjuds av det gigantiska snöfält, beskrivet i äldre botanisk 
och geologisk litteratur, som i ”alla tider” överlevt sommaren 
strax under toppen av Åreskutan, men som efter det senaste 
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millennie skiftet tinat bort varje sommar med undantag för åren 
2012 och 2015, då detta och många andra länge försvunna snöfält 
återbildades som en följd av en snörik vinter och efterföljande 
sval sommar.

Många fjällväxter är för sin existens beroende av den genom-
fuktning av marken som smältvattnet normalt underhåller. 
Snötäckets tidigare försvinnande från svackor och läsluttningar 
under senare tid har lett till en viss upptorkning av marken, 
kombinerad med minskad näringstillförsel, över stora områden 
på lägre nivåer i sluttningarna. Växtligheten i anslutning till dessa 
snölegor, som tidigare mest utgjordes av olika dvärgartade örter 
och mossor, starkt anpassade till en kort växtperiod, har därför 
svårt att hävda sig i konkurrensen med expanderande rishedar 
och gräsängar. De vinnande gräsarterna är kruståtel och tuvtåtel. 

De nya alpina gräsängarna bidrar starkt till att den lågalpina 
landskapsbilden på vissa håll är på väg att ändra karaktär (figur 
141). Där renbetet inte är alltför intensivt har vissa av dessa 
miljöer börjat invaderas av högväxande örter – nordisk storm-
hatt, torta och fjällkvanne (figur 142). Vanligt är också att små 
vide buskar, främst grönvide Salix phylicifolia, börjat visa sig vid 
kanten av de torkande snölegorna.

Sinande översilning av smältvatten resulterar också i att vissa 
typer av de ofta vittomfattande gråvidebestånden långsamt 
förvandlas till mossrika blåbärshedar. Dessa hedar vandrar även 
ner i de svackor där blåbär tidigare inte kunnat växa på grund av 
alltför sen snösmältning. Även hedsamhällen med dvärgbjörk, 
kråkbär, ljung Calluna vulgaris och vanliga skogsmossor har kom-

figur 141. Minskad översilning 
av smältvatten från snö legan 
har resulterat i en förlängd 
växtsäsong och upptorkning av 
marken, vilket gynnat uppkom
sten av en alpin gräsäng på 
bekostnad av tidigare snölege
vegetation. – Getryggen, 
Snasahögarna (Jmt), 1060 m 
ö.h. 20100728.
A diminished supply of meltwater 
from the snow patch has resulted 
in a longer growing season and 
a dryingup of the ground, which 
has transformed the snowbed 
vegetation into an alpine grass 
meadow. 

figur 142. Lågalpin snölega 
som invaderas av nordisk 
stormhatt när snösmältningen 
inträffat allt tidigare. – Miektjie
burrientjahke (Jmt), 905 m ö.h. 
20110626.
Lowalpine snowbed site that 
has been invaded by Wolf'sbane 
Aconitum lycoctonum subsp. 
septentrionale as snowmelt has 
taken place progressively earlier. 
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mit att uppta allt större ytor när snötäckets varaktighet minskat. 
I synnerhet fjällhedar som domineras av dvärgbjörk och ljung 
har på många håll fått en tätare och mer högvuxen karaktär. 

Särskilt framträdande är på många håll dvärgbjörkens expan-
sion och ökade tillväxt i ett bälte strax ovanför fjällbjörkens 
trädgräns, där bestånden numera kan vara drygt meterhöga 
och ersätter ofta tidigare förhärskande gråvidesnår (figur 143). 
I västliga, maritima delar av fjällkedjan, där sent smältande snö 
fortfarande är en påtaglig del av fjällmiljön, har gråvidebestån-
den expanderat i nederkanten av krympande snöfält och ofta på 
bekostnad av mer ängsartad vegetation med lågväxande örter. 

De rikare och lite torrare kärrtyperna i lågalpinan har under 
senare årtionden visat tecken på att utvecklas till örtrika och 
rikblommande ängssamhällen. Fuktigare kärr förbuskas av grå-
viden och fjällbjörk samtidigt som inslaget av gräs ökar, främst 
blå tåtel Molinia caerulea. I många dalbottnar märks en tydlig 
grundvatten sänkning, vars konsekvenser är att de öppna vatten-
ytorna krymper och övergår i blöta starrkärr. 

DYNAMIKEN I LÅGALPINANS TORRA OCH VINDPINADE MILJÖER
Förändringarna i de allra torraste och mest vindexponerade 
delarna av lågalpinan (vindblottor) har huvudsakligen gått i rikt-

figur 143. Svag sluttning med 
måttligt snötäcke vintertid. 
Här har ett brett bälte med 
högvuxen dvärgbjörk tagit 
form när den snöfria perioden 
blivit längre under 1900talets 
senare del. – Norra Storfjället 
(LyL), 810 m ö.h. 20120921.
Gentle slope with moderate 
snow cover. A wide belt of tall 
Dwarf birch Betula nana has 
formed as the snowfree period 
has extended during the late 
20th century. 
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ning mot ökad erosion, som bryter ned växttäcket och försking-
rar humusämnen och finjord. Detta minskar markens vatten-
hållande förmåga och även näringsstatusen. De vind exponerade 
krönens glesa och lavdominerade hedsamhällen med bland 
annat krypljung och fjällgröna har under lång tid utarmats på 
växtlighet och präglas numera mest av naken mineraljord. Den 
för växttäcket negativa utvecklingen i dessa miljöer beror på att 
den högre temperaturen inte nämnvärt kompenserar för vindens 
påverkan. 

I övergångszonen mellan vindblottor och de mer snöskyd-
dade svackorna i topografin tenderar arter som kråkbär, ripbär, 
krypljung och odon att vinna terräng på blåbärsrisets bekostnad. 
Snötäckets minskade varaktighet leder till att vi här kan skönja 
en utveckling mot en allt mer torktålig växtlighet. Efter 2010 har 
äldre krypande björkbuskar i lågalpinans lägre och mest vind-
pinade miljöer blivit mer framträdande genom ökad höjdtillväxt. 

 Lavdominerade hedar i de mest kontinentala delarna av fjäll-
kedjan har visat tydliga tecken på att långsamt övergå i rishedar 
med kråkbär, dvärgbjörk och ljung. Som tidigare nämnts så är 
utvecklingen i dessa miljöer mycket komplex och delvis bero-
ende på graden av renbete. 

EN MELLANALPIN OMVÄLVNING
I mellanalpinan har under senare tid pågått en markant expan-
sion av klynnetåg och groddsvingel som börjat bilda allt mer 
slutna och heltäckande växtsamhällen, främst genom ökad 
tillväxt av äldre kloner (figur 144). Den förra har en alldeles 

figur 144. I mellanalpinan har 
klynnetåg blivit allt mer domine
rande under senare decen
nier. – Getryggen (Jmt), 1350 
m.ö.h. 20110918.
In the midalpine belt, Highland 
rush Juncus trifudus has become 
increasingly prominent during the 
last few decades. 
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speciell och styrande roll när det gäller växttäckets långsiktiga 
förändring. Klynnetåg är en ypperlig snöackumulator och i lä av 
de karaktäristiska tuvorna samlas små snödyner av någon deci-
meters utsträckning i en terräng där annars det mesta av snön 
och den näringsrikare finjorden blåser bort (figur 145). På så sätt 
skapas strikt lokala förutsättningar för etablering av växtarter 
som kräver lite mer snöskydd och fuktighet. Den mekanismen 
har bidragit till att mellanalpinans växttäcke slutit sig och fått 
allt fler lågalpina drag. 

Enen är en av de lågalpina arter, som utnyttjar vindskyd-
det från de tätare bestånden av klynnetåg och har på så sätt 
lyckats etablera sig i mellanalpinan, där den tidigare inte vuxit. 
Klynnetåg hedar i övre delen av lågalpinan visar tecken på att 
bli allt mer förtätade och uppblandade med kruståtel. På sikt 
kan en liknande utveckling bli verklighet i mellanalpinan. Även 
krypljung, ripbär, ljung och kråkbär har börjat ta allt större 
plats. 

I dessa marker har man under de senaste årtiondena också 
kunnat varsebli hur dvärgvide, nätvide och groddlummer bildat 
allt mer slutna växtsamhällen över stora områden. Även här har 
vi att göra med självförstärkande processer, som uppstår när ett 
tätnande växttäcke i allt större utsträckning hindrar snön och 
växternas frön från att blåsa bort under vintern.

SNÖLEGESAMHÄLLEN FLYTTAR TILL HÖGALPINAN
Växternas reproduktiva processer har i de flesta fall visat sig 
svara direkt på temperaturens förändringar. Ett allmänt omvitt-
nat fenomen i det sammanhanget är att många fjällväxter under 
senare tid blommat och satt frö i en tidigare sällan skådad 
omfattning. Detta gäller flera av de mest karaktäristiska snölege-
arterna, exempelvis stjärnbräcka Micranthes stellaris, dvärgvide, 
nätvide, mossljung, fjällsyra och fjällbräsma. På så sätt har många 
kärlväxter i låg- och mellanalpinan fått en ökad chans att spridas 
till och inom högalpinan. 

En effektiv spridningsmekanism i sammanhanget är renen 
som selektivt söker sig till högre belägna snölegor allteftersom 
sommaren framskrider. Med tiden har kärlväxter blivit mer 
framträdande i de nya mossdominerade snölegor som börjat bil-
das direkt på blottlagd mineraljord när utbredningen av perenna 
snöfläckar och glaciäris minskat i den högalpina miljön. Tvärt-
emot vad som ofta förebådas så kommer den typen av växtsam-
hällen inte att försvinna från våra fjälltrakter i ett varmare klimat 
om det håller sig inom ramarna för kvartärtidens variationer. 
Däremot kommer de att i mindre grad prägla vegetationsbilden 
i fjällens lägre regioner, ungefär som under den varmaste första 
delen av vår interglacial. 

figur 145. Klynnetåg är en 
nyckelart när det gäller vegeta
tionens utveckling på kalfjäl
lets mest exponerade delar. 
Små snödyner samlas i lä av 
de täta tuvorna, vilket ger en 
lämplig fuktighet och vindskydd 
som underlättar andra växters 
etablering. I detta fall har en 
ung en utnyttjat den fördelak
tiga mikromiljö som uppkommit 
i skydd av klynnetågstuvan. 
– Norder Tväråklumpen (Jmt), 
1365 m ö.h. 20110918.
Highland rush Juncus trifidus is 
a key species in connection with 
vegetation succession at the 
most exposed alpine sites. Small 
snow dunes accumulate leeward 
of the dense tussocks, providing 
soil moisture and wind shelter 
and help establish other plant 
species. In this case, a young 
juniper Juniperus communis 
sapling has taken advantage of 
the favourable microenvironment 
created by the tussock. 
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FRAMTIDENS FJÄLLANDSKAP I ETT VARMARE KLIMAT
Om vi leker med tanken att sommartemperaturen vid slutet av 
2000-talet skulle vara 3–3,5 °C högre än idag och halterna av 
koldioxid fortsätter att öka så kan vi göra oss en grov föreställ-
ning om hur det levande fjällandskapet då skulle kunna komma 
att ta sig ut. Detta scenario bygger i hög grad på det vi vet om 
landskapets och växttäckets struktur och sammansättning strax 
efter den senaste inlandsisens avsmältning, då temperaturens 
avvikelse från dagens norm motsvarade ovannämnda intervall. 
Till detta kommer kunskapen om växtlighetens utveckling under 
de senaste hundra årens värmeperiod. Sannolikheten för en dylik 
utveckling måste dock bedömas som ringa. Den globala upp-
värmningen sedan mitten av 1800-talet har varit < 1 °C och är 
klart mindre än de flesta modellberäkningar. 

Glaciärer, permanenta snölegor, sent smältande snöfläckar 
och permafrost kommer att nästan helt saknas i det nya och 
varmare fjällandskapet. Tidigare och mer omfattande snö-
smältning samt ökad avdunstning leder i förlängningen till en 
viss uttorkning av marken över stora arealer nedströms, under 
förutsättning att nederbörden inte ökar dramatiskt. Detta 
är processer som framskrider gradvis från de sydligaste och 
östligaste fjälltrakterna för att successivt spridas mot norr och 
väster. Koldioxid ökningen motverkar dock i viss mån de fysiolo-
giska effekterna av uttorkningen genom att växterna bättre kan 
hushålla med vattnet.

 Framtidens trädgränser kommer i gynnsamma lägen att ligga 
minst sexhundra meter högre upp jämfört med dagens posi-
tioner. Det innebär att den högsta trädgränsen utbildas på en 
nivå som motsvarar den nutida mellanalpinan. Precis som idag 
blir fjällbjörken och rönnen de arter som stiger allra högst, men 
mest som enstaka träd eller små dungar i vindskyddade miljöer 
där tillräckligt med snö samlas för att ge nödvändig fuktighet. 
Nischer som tidigare hyst glaciärer och större perenna snölegor 
är en landskapstyp där framtidens trädgräns för björk ofta kom-
mer att återfinnas. 

Under de senaste åren har det uppmärksammats hur björk-
plantor snabbt koloniserar mark som nyligen smält fram vid 
glaciär fronter högt ovan dagens trädgränser, där träd faktiskt 
växte under de varmaste årtusendena direkt efter den senaste 
istiden. Även i moräntäcket uppe på glaciäris har små björk-, 
rönn- och tallplantor slagit rot. Smala strimmor av samman-
hängande björkskog kan dessutom ”smyga upp” i skyddande 
bäck raviner och kan möjligtvis på så sätt nå ända upp mot träd-
gränsen. 

Något mer sammanhängande bälte av fjällbjörkskog, av den 
typ som vi känner idag, kommer däremot inte att bilda gräns 



Svensk Botanisk Tidskrift 110: 3–4 (2016)260

mot kalfjället. I de västligaste och idag mest snörika delarna av 
fjällkedjan sker dock i ett övergångsskede en uppryckning och 
förtätning av den övre fjällbjörkskogen. Förr eller senare så når 
dock uttorkningen av marken även här den grad då de nybildade 
björkskogsbeståndens vitalitet avtar. Den mer torktåliga tallen 
kan då etableras mer allmänt och ersätta mycket av dagens fjäll-
björkskog, som sakta tunnar ut. 

Ett bälte med en vertikal omfattning på ungefär trehundra 
meter, räknat nedåt från björkens nya och högre trädgräns, 
kommer att vara alltför vindpinat och torrt för att möjliggöra 
trädväxt, annat än mycket lokalt. Detta intervall som idag är en 
del av mellanalpinan blir dominerat av sluten fjällvegetation, 
som lånar drag av dagens lågalpina. Marken är generellt torrare 
och perioden med snötäcke kortare än idag. Typisk snölege-
vegetation blir en sällsynthet här. Viktigt är dessutom att jord-
flytningens intensitet avtar, vilket starkt bidrar till växttäckets 
progressiva utveckling. 

De ofta täta gråvidesnåren i delar av lågalpinan ersätts 
med mossrika rishedar när tillgången på smältvatten minskar. 
Vindskyddade terrängpartier kommer att intas omväxlande av 
blåbärs- och dvärgbjörkshedar samt gräsdominerade ängssam-
hällen. Rishedarna antar överlag en mer högvuxen och busk-
liknande karaktär. Särskilt dvärgbjörken och enen kommer att 
bli allt mer dominerande i landskapet på detta sätt. 

Något mer vindutsatta terrängpartier täcks av täta kråkbärs-
hedar. De allra mest exponerade krönen i den lokala topografin, 
dagens vindblottor, behåller sin utbredning och karaktär i stort, 
eftersom vindtrycket knappast minskar i ett varmare klimat. I 
övergången mot skyddssidorna utvecklas här mer eller mindre 
täta och lågvuxna mattor av krypljung, dvärgbjörk och fjällgröna. 
Här blir dock förändringarnas omfattning beroende av renbetes-
tryckets framtida utveckling, vilket försvårar generaliseringar. 
Lavdominerade växtsamhällen blir klart mindre vanliga än idag. 

Jämfört med nutidens lågalpina så blir artrikedomen större, 
eftersom åtskilliga kärlväxter (örter, gräs, risväxter), med höjd-
gränser i fjällbjörkskogen eller nedre lågalpinan sprider sig mot 
allt högre nivåer och detta utan att ursprungliga arter försvinner 
i någon högre grad. 

Sammanhängande skog kommer att ha sin övre gräns unge-
fär trehundra meter under björkens nya och högre trädgräns, 
vilket innebär ett läge som motsvarar gränsen mellan dagens 
lågalpina och mellanalpina. Den skog som här mycket långsamt 
kommer att ta form och fläckvis fylla ut dagens lågalpina och 
ersätta fjällbjörkskogen liknar i mångt och mycket det subalpina 
fjälltallbälte som här bildade gräns mot kalfjället under de första 
årtusendena av vår nuvarande mellanistid. Fjällbjörk blir dock 
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ett regelbundet inslag där tallbestånden utglesas av alltför stor 
lokal snöansamling. 

Mycket talar för att tallen blir den stora vinnaren i kampen 
mellan trädarterna i ett varmare fjällklimat. Redan idag ser vi 
att temperaturen tillåter enstaka trädformiga tallar att växa och 
spridas inom praktiskt taget hela fjällbjörkskogsbältet upp till 
skogsgränsen. Frånvaron av tallskog är därför mest en fråga om 
fröbrist och konkurrens från fjällbjörken samt en oförmåga att 
uthärda trycket från stora snömassor, snarare än otillräcklig 
värme. Det innebär att det kan ta hundratals år innan tallen helt 
tar över fjällbjörkskogens domäner. 

Att döma av granskogens obetydliga framryckning i den allra 
nordligaste, subarktiska delen av Skandinavien är det osannolikt 
att granen kommer att ta ett större utrymme och inta en mer 
framskjuten position mot fjällkedjan än idag. Snarare blir det 
nog så att de granskogar som idag på många håll finns strax under 
fjällbjörkskogen gradvis reduceras eller försvinner och ersätts 
av tall i ett varmare och torrare klimat. Detta är emellertid en 
process som kommer att ske långsamt, eftersom tallen med sitt 
stora ljusbehov kommer att ha svårt att tränga in i de mörka 
gran bestånden så länge dessa är någorlunda intakta. 

I ett varmare och torrare klimat kan dock fjällnära gran-
bestånd relativt hastigt förlora i vitalitet och motståndskraft 
mot vissa skadeinsekter, exempelvis barkborrar. Dramatiska 
exempel på detta finns i motsvarande nordamerikanska gran-
områden. Möjligtvis kan tallens övertagande av granmarkerna 
även påskyndas genom en ökad brandfrekvens, som ofta antas 
följa i spåren av ett varmare och torrare klimat.

Granen kommer inte att helt försvinna från det fjällnära 
området. Eftersom dess trädgränsstigning under hela det varma 
1900-talet främst har åstadkommits genom att urgamla krumm-
holzgranar antagit trädform, och inte genom frösådd och sprid-
ning av nya individer, så talar det mesta för att den överlag inte 
kommer att expandera på samma sätt som tallen om klimatet 
skulle bli varmare. Som tidigare berörts så har det visat sig att 
vissa fjällgranar skulle kunna vara närmare tiotusen år gamla. 
De har i så fall överlevt temperaturer minst lika höga som de 
som här diskuteras för de kommande hundra åren och granen 
kommer därför troligtvis att uthärda även en framtida klimat-
förändring.

På platser i fjälltallbältet med extremt gynnsamt lokal-
klimat kan vi vänta oss att få se små isolerade bestånd av särskilt 
värmekrävande lövträd, exempelvis skogsalm, hassel, skogslind, 
skogsek, klibbal och vårtbjörk. Tänkbart är också att exotiska 
arter som sibirisk lärk, cembratall, berggran och contortatall blir 
regelbundna inslag i dessa skogar. Farhågor har yppats att särskilt 

”Mycket talar för att  
tallen blir den stora  
vinnaren i kampen 
mellan trädarterna i ett 
varmare fjällklimat.”
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den senare kan genom sin snabba tillväxt och spridningsförmåga 
på sikt bli en allvarlig konkurrent till vår inhemska tall. 

I ett varmare klimat kommer fjällbjörkens, den vanliga glas-
björkens, vårtbjörkens och dvärgbjörkens utbredningsområden 
att i ett övergångsskede överlappa varandra. Det öppnar för en 
intressant evolutionär utveckling då dessa arter kan korsas och 
ge upphov till fertil avkomma.

Fältskiktet i det framväxande fjälltallbältet kommer i väsent-
lig grad att likna lågalpinans nutida hedsamhällen, som till viss 
del är rester av tidigare subalpina tallskogsekosystem. Förekom-
sten av vissa ”fjällväxter” minskar när ett mer eller mindre tätt 
trädskikt sluter sig och när rekryteringsbasen kalfjället minskar 
i omfång. Den aspekten skall dock inte överdrivas eftersom de 
nya subalpina tallskogarna kommer att ha en öppen struktur till 
följd av hårda vindar i kombination med topografins egen heter. 

Ett varmare klimat innebär dock ökad mineralisering och 
näringsomsättning i marken, vilket i princip kan ge ett tillskott 
av arter som är mer krävande både med avseende på näring 
och värme och med tyngdpunkten av sin nuvarande utbred-
ning på lägre nivåer. Någon mer omfattande artinvandring 
blir dock knappast aktuell inom överskådlig tid eftersom den 
befintliga risvegetationen med sitt ofta tjocka lager av mossor 
och råhumus länge kommer att bjuda stort motstånd mot frö-
etablering av nya arter. Den allmänna upptorkningen av marken 
kommer att ge minskat utrymme för de rikare högörtsdomine-
rade växtsamhällen som ofta uppträder i fjällnära granskogar på 
bättre mark med riklig tillgång på översilningsvatten.

Ett varmare klimat ger enastående möjligheter att artificiellt 
återskapa de fjällnära barrskogar som förvandlades till rena 
impedimentmarker genom skogsbrukets expansion med kalhyg-
gen mot fjället under 1900-talets senare del. En allmän bonitets-
höjning, beroende på kombinationen av högre temperaturer och 
”koldioxidgödsling” kan förväntas för stora delar av den fjällnära 
skogsregionen.

Myrvegetationens framtida utveckling är oklar och beror 
i hög grad på balansen mellan temperatur och nederbörd. I 
princip bör ett varmare klimat ge förutsättningar för ökad torv-
tillväxt på högre nivåer i fjällen än idag. Tänkbara miljöer för 
nybildning av myrar är vissa snölegor i lågalpinan och mellan-
alpinan, som under tidigare varma epoker under holocen intagits 
av torv marker. Trenden under de senaste hundra åren har dock 
varit den att de flesta subalpina och lågalpina myrar blivit torr- 
are.

Även dagens högalpina förändras i ett varmare klimat, även 
om inga träd kommer att kunna växa här. Ett mer slutet växt-
täcke kan utvecklas, men den kraftiga vindexpositionen består 
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och uppfrysningsrörelser i marken upprätthåller även framgent 
fläckar med naken mineraljord. Här fortlever den genuina och 
konkurrenssvaga fjällfloran trots att klimatet blivit avsevärt 
varmare. 

Möjligtvis kan även kvarvarande glaciärrester i högfjällen 
spela en roll som ”värmetidsrefugier” för fjällfloran. Vi har ju 
tidigare sett hur vissa växtarter redan idag koloniserar det tunna 
moränlagret uppe på smältande glaciärer. Det hot om lokalt 
försvinnande av vissa högfjällsarter som otvivelaktigt uppstår 
genom fragmenteringen av populationerna minskas också i viss 
mån genom ökad lokal fröproduktion som möjliggör för arter 
att ”flytta runt” i landskapet och hitta nya och mer lämpliga 
växtplatser i den heterogena fjälltopografin. De små och upp-
splittrade populationer som blir följden löper dock alltid risk att 
utplånas av mer eller mindre slumpvisa störningar. Här är nog 
hotet från turist- och renfötter större än klimatets eventuella 
ändring.

I högalpinan nyskapas snölegevegetation på mark som tidi-
gare praktiskt taget varit utan växtlighet på grund av glaciäris 
och alltför mycket och sent smältande snö. Torrare och mer 
skyddade terrängpartier koloniseras fläckvis av mossor, risväxter 
och halvgräs. Klynnetåg är, som tidigare belysts. en nyckelart i 
sammanhanget, som genom sitt snösamlande växtsätt kan skapa 
förutsättningar för andra arter att kolonisera både hög- och 
mellan alpinan.

Det här skisserade scenariet för framtiden har inte fullt 
beaktat renens inverkan på fjällvegetationen, en aspekt där 
kunskapen är relativt begränsad. Trots ökad produktion av 
växtbiomassa och en förlängd fjällbetesperiod så blir kanske 
i ett längre perspektiv fjällrenskötsel en praktisk, ekonomisk 
och biologisk omöjlighet i stora delar av fjällkedjan i en varmare 
framtid. Orsaken är att kalfjället fragmenteras, samtidigt som de 
svalkande sommarsnöfläckarna och den för renarna viktiga löv- 
och snölegevegetationen reduceras kraftigt. Till detta kommer 
att insektsplågan förmodligen ökar i ett varmare klimat. Omväx-
lande milda och kyliga perioder under vintern kan komma att 
låsa vinterbetet av lav genom att isbark bildas på lavhedarna i 
vinterbetesområdena öster om fjällkedjan. 

Utrymmet för rennäringen minskar även genom skärpt 
konkurrens med turistnäringen, gruvnäringen och vindkrafts-
industrin i kvarvarande och gradvis krympande kalfjällsområ-
den. Även konflikter med ett mot fjällen avancerande skogsbruk 
kommer att inverka negativt på rennäringens möjligheter.

Hur fjällrenskötselns försvinnande mer i detalj skulle påverka 
växttäcket är svårt att förutsäga då ”rentomma” högfjällsområ-
den knappast existerar idag. Mycket talar dock för att den av 
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klimatet och koldioxidanrikningen styrda trenden mot en tätare 
och mer högvuxen och produktiv fjällvegetation skulle ytterli-
gare förstärkas. 

Vissa lågvuxna fjällarter missgynnas otvivelaktigt genom 
att snabbväxande och konkurrenskraftiga växtarter får ökat 
utrymme. Särskilt gäller det de ofta hårt betade snölegorna, där 
kombinationen uttorkning, längre växtperiod och upphört bete 
tenderar att ge förutsättningar för olika örter och högörter att 
kolonisera och utvecklas. 

När det gäller trädslagsblandningen i det övre skogsbandet 
så kommer med stor sannolikhet den extremt beteskänsliga, 
snabbväxande och torktåliga rönnen att spela en avsevärt större 
roll än idag. I ett hypotetiskt läge utan renbete kan rönnen bli 
den trädart vars trädgräns generellt når allra högst. Med största 
sanno likhet kommer dock detta inte att inträffa eftersom tam-
renen kan komma att ersättas av andra bättre anpassade växt-
ätare, exempelvis vildren, älg, rådjur och kanske kronhjort.

I ett framtida varmare klimat kommer vår invanda bild av 
fjällandskapet att förändras. Fjällen kommer dock även framgent 
att kunna upplevas som ett storslaget, vackert och inspirerande 
landskap. Biologiskt blir de nya fjällen rikare, grönare och mer 
produktiva än vår nuvarande ”istidsnära” fjällvärld.  
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SUMMARY
This paper presents, in perspective of climate 
change and variability, a well-illustrated landscape 
ecological overview of past and recent evolution 
of the alpine tree line ecotone and plant cover in 
the Swedish Scandes. The account is based on the 
author's extensive fieldwork (since the early 1970s), 
combined with achievements by other researchers 
working with these issues. The overriding objective 
has been to elucidate the effects and principles of 
natural and human-driven tree line and alpine vege-
tation dynamics on widely different time scales. 

As a background to the postglacial and modern 
forest and tree species histories, the autecology of 
the main tree species and their current zonation 
patterns are initially briefly outlined. Also, the 
history and character of early human use of the 
mountain region is treated in a separate section. 
It is now clear that the mountainscape is far from 
pristine in character. With regionally variable 
intensities, it has been used as pasture ground for 
reindeer and livestock. The tree line, defined as 
trees > 2 m tall, appears less affected by direct and 
indirect human impact than other aspects of the 
arboreal landscape. This makes the tree line, in 
contrast to the forest line, an excellent choice for 
monitoring the biological impact of climate change 
and variability. 

Initially, the main features of Quaternary, in 
particular Holocene, climate evolution and alpine 
vegetation history are reviewed. New approaches to 
the study of these fields, i.e., megafossil and DNA 
analyses, have provided fundamentally new knowl-
edge and insights, challenging traditional meth-
odologies and interpretational paradigms, based 
predominantly on pollen analysis. It now appears 
that the deglaciation of the highest peaks in the 
Scandes, and parts of the boreal landscape to the 
east, took place earlier than previously assumed. 

The early emergence of ice free ground at high 
elevations enabled all of today´s main tree species: 
mountain birch, Norway spruce and Scots pine 
(Betula pubsescens subsp. czerepanovii, Picea abies, 
Pinus sylvestris) to immigrate to early deglaciated 
high mountain peaks (nunataks) during the Late 
Glacial and early Holocene (> 10 000 years ago), 
when summer temperatures peaked in response to 
an orbitally driven insolation peak. 

Subsequently, trees and other plants spread 
downslope as the remnant ice in the valley bottoms 
gradually melted away and finally disappeared. A 
particularly important finding, based on robust 

megafossil evidence is that Picea abies established 
in the high mountains already around 13 000 cal. yr 
BP, which is about 10 000 years earlier than tradi-
tionally concluded using pollen analysis. Some of 
the spruce trees are possibly still living and dating 
to about 9500 cal. yr BP, they might be among the 
oldest living trees in the world. 

 A new discovery, with great ecological implica-
tions, concerns Siberian larch (Larix sibirica), which 
appeared along the entire mountain chain in the 
early Holocene, indicating a climate with a more 
continental character than today. Currently, the 
nearest spontaneous stations of this species are in 
western Russia about 1000 km to the east. Wild-
lings from commercial or ornamental larch stands 
have recently become established in subalpine and 
low-alpine settings, accompanied by other non-na-
tive species, e.g., Pinus contorta and P. cembra. 

The surprisingly early presence of different 
trees at high elevations may suggest that these and 
other plant and animal species survived the latest 
glacial phase in Scandinavia in cryptic refugia, e.g., 
on debris accumulated on the surface of ice sheets 
or on ice-free land close to it. Tree lines peaked 
around 9600 cal. yr BP, and reached 500–700 m 
higher than today, when parts of today's alpine 
tundra was treed. 

Quite surprisingly, some of the highest mega-
fossil tree recoveries were made at the forefields of 
currently receding alpine glaciers, which there-
fore did not exist during the earliest Holocene. 
Sites of this character constitute an entirely new 
knowledge source concerning palaeovegetation 
in Scandinavia. Tree remains recovered under 
these circum stances imply that summer temper-
atures may have been as much as 4°C warmer 
than during the warmest decades of the present 
century. Adjusted for land uplift, this temperature 
difference should be reduced to about 3°C. The 
relative warmth during this early time supported 
a generally rich and demanding flora in the high 
mountains, with more forest affinities than today. 

A particular manifestation of much warm-
er-than-present conditions is the scattered 
occurrences of thermophilic tree species, where 
currently cold-hardy mountain birch forest and low 
alpine tundra prevail. This group includes oak, elm, 
hazel, lime and black alder (Quercus robur, Ulmus 
glabra, Corylus avellana, Tilia cordata, Alnus glutinosa). 

Following the thermal peak in the early Holo-
cene, progressive climate cooling forced tree-
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lines to shift gradually downslope to a Holocene 
all-time-low about 100 years ago. This so-called 
neoglacial cooling, became particularly pro-
nounced around 4500 cal. yr BP. As a consequence, 
glaciers and perennial snow patches emerged as 
new elements in the high-mountain landscape, 
with great implications for alpine and subal-
pine ecology and biogeography. At this time our 
present-day and much impoverished boreal forest 
was initiated, with an increasing prominence of 
oligotrophic dwarf-shrubs. Concurrently, the 
elevational recession (50 m per millennium) of the 
previously dominating subalpine pine forest belt 
accelerated. Its place was taken by a broad moun-
tain birch forest belt, which so typically today 
constitutes a characteristic part of the zonation 
pattern in the Scandes. At about the same time, 
conditions deteriorated for moose (Alces alces), 
which was largely replaced by reindeer (Rangifer 
tarandus). In many respects this became a fun-
damental subsistence shift for pre-historic man, 
living and utilizing this landscape

Short reversals to substantially warmer con-
ditions, with tree lines raised > 100 m, shrinking 
glaciers and diminishing perennial snow patches 
took place around 2000 and 1000 years before the 
present, respectively. Following the last of these 
warming peaks (the Mediaeval Climate Anomaly), 
climate turned quite abruptly into a near-global 
cold phase, the so-called Little Ice Age. This may 
have been the coldest period of multi-centennial 
duration during the entire Holocene. Extensive 
tree line recession, glacier expansion, permafrost 
growth, general vegetation regression and crop 
failure characterized this epoch. Similar episodes 
of severe cold have occurred previously, e.g. during 
the mid-6th century A.D.

 Around the late 19th and early 20th century, 
the cooling trend, which had prevailed virtually 
throughout the entire Holocene was reversed, 
for unknown reasons. Distinct warming peaks, of 
similar magnitudes, occurred in the 1930s and early 
2000s. Over the past 100 years, air temperature in 
the alpine region has increased by 1.3–1.4°C. As a 
consequence, glaciers, snow patches and perma-
frost have become less frequent constituents of the 
high-mountain landscape. 

In response, tree lines of all the major species, 
i.e., mountain birch, Norway spruce and Scots 
pine, shifted upslope in close accord with temper-
ature rise. For birch and spruce, this was achieved 
mainly by in situ height growth acceleration of 

old-established krummholz specimens. In con-
trast, pine responded exclusively by seeding and 
establishment of new individuals at increasingly 
higher elevations. During the past few decades, 
pine appears to have taken the lead, possibly 
regaining its dominant position during the warm 
early Holocene. This latter course of change is 
conditioned by birch recession as a consequence 
of soil drought, reflecting decreased amounts of 
snow-melt water and a general drying up of the 
grounds due to many warm summers during the 
past century. 

Under ideal topoclimatic conditions, maximum 
tree-line upshifts of all species and along the entire 
Swedish Scandes, have been around 200 m, which 
nicely matches the recorded temperature change 
and a common elevational laps rate of 0.6°C per 
100 m. In most cases, the changes are in the range 
of 70 to 90 m. This lower figure relates to topocli-
matic constraints, with particular importance of 
snow cover and wind in combination. 

In contrast to the tree lines, the forest lines of 
all species have not shifted upslope to the same 
extent. However, in the southernmost Scandes 
(province of Dalarna), sparse pine stands have 
“leapfrogged” over the declining birch belt and is 
currently forming an “embryo” to a distinct belt 
adjacent to the alpine tundra. In the long run and 
supposing unbroken climate warming, this might 
lead to a zonation pattern like the one prevailing 
during the relatively warm early Holocene.

To some extent, current vegetation and climate 
changes in the high mountains may be seen as natu-
ral recoveries from the Little Ice Age.

In parallel with the tree line advance, there have 
been slight and transient tendencies for increased 
plant species richness in the alpine tundra. Addi-
tionally, structural changes of the alpine plant cover 
are obvious. For example, a more complete snow 
melt has prompted expansion of alpine grasslands 
at the expense of snow-bed plant communities. In 
response to some recent colder and more snow-
rich years, the occurrences of upshifted plant 
species have been partly depleted. 

Taking existing empirical data together, it 
appears that model predictions of an extensive 
forest expansion on the alpine tundra are exag-
gerated and not supported by field observations. 
In addition, there is no factual support for the 
common speculation that tree-line dynamics is 
primarily conditioned by variations in the intensity 
of reindeer grazing.
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Sidhänvisningar med asterisk anger att illustration finns, hänvisningar satta i fet stil anger att begreppet eller arten här defini-
eras eller får en fylligare beskrivning. Namngivningen följer Dyntaxa (2015). Provinsförkortningar som används i bildtexterna: 
Dlr – Dalarna, Hrj – Härjedalen, Jmt – Jämtland, LyL – Lycksele lappmark, TL – Torne lappmark.

Abies lasiocarpa, se berggran
Acer platanoides, se skogslönn
Achillea millefolium, se röllika
Aconitum lycoctonum subsp. sep-

tentrionale, se nordisk stormhatt
Actaea spicata, se svart trolldruva
Agrostis capillaris, se rödven
Ajuga pyramidalis, se blåsuga
Akleja 251
Alchemilla alpina, se fjällkåpa
Alectoria ochroleuca, se fjälltagellav
Allmän frostfjäril 150
Alm, se skogsalm
Alnus glutinosa, se klibbal
Alnus incana, se gråal
Anemone nemorosa, se vitsippa
Angelica archangelica, se fjällkvanne
Anthriscus sylvestris, se hundkäx
Anthyllis vulneraria subsp. lapponica, se 

lapsk getväppling
Arctostaphylos uva-ursi, se mjölon
Arctous alpina, se ripbär
Artemisia norvegica, se norsk malört
Asp 158, 159*, 168, 197, 224, 232
Astragalus alpinus, se fjällvedel
Athyrium distentifolium, se fjällbräken
Avenella flexuosa, se kruståtel
Backskärvfrö 250, 251
Baggsöta 179
Barkborre 261
Berggran 253, 254, 261
Bergslok 202
Betula nana, se dvärgbjörk
Betula pendula, se vårtbjörk
Betula pubescens, se glasbjörk
Betula pubescens subsp. czerepa novii, 

se fjällbjörk
Björk, se fjällbjörk
Björkrost 152*
Björnbrodd 212, 251
Blodrot 178
Blomsterlupin 250
Blåbär 151, 162–164, 165*, 166, 209, 

211, 221, 239, 242, 246, 247, 255, 
257, 260

Blåsippa 201
Blåsuga 201, 202*
Blåtåtel 256
Botrychium boreale, se nordlåsbräken
Botrychium lunaria, se månlåsbräken
Brand 159, 171, 182, 199, 213*, 216, 

244, 261
Brokstarr 212
Brudborste 178
Brunkulla 180
Bågfryle 168
Calluna vulgaris, se ljung
Cardamine bellidifolia, se fjällbräsma
Carex bicolor, se brokstarr
Carex bigelowii, se styvstarr

Carex globularis, se klotstarr
Carex rufina, se dvärgstarr
Cassiope tetragona, se kantljung
Cembratall, se sibirisk cembratall
Chamaenerion angustifolium, se mjölke
Chrysosplenium alternifolium, se 

gullpudra
Cirsium heterophyllum, se brudborste
Cladonia arbuscula, se gulvit renlav
Cladonia stellaris, se fönsterlav
Clematis alpina subsp. sibirica, se 

sibirisk klematis
Contortatall 251, 252*, 261
Convallaria majalis, se liljekonvalj
Coptidium lapponicum, se lapp ranunkel
Cornus suecica, se hönsbär
Corydalis intermedia, se smånunneört
Corylus avellana, se hassel
Cotoneaster integerrimus, se rött oxbär
Crepis paludosa, se kärrfibbla
Cryptogramma crispa, se krusbräken
Dahurlärk 253
Daphne mezereum, se tibast
Deschampsia alpina, se fjälltåtel
Deschampsia cespitosa, se tuvtåtel
Diapensia lapponica, se fjällgröna
Doggerland 191
Dryas octopetala, se fjällsippa
Dvärgbjörk 148, 151*, 164, 191, 209, 

239, 245, 255, 256*, 257, 260, 262
Dvärgfingerört 164, 246
Dvärgstarr 212
Dvärgvide 164, 167, 168, 191, 212, 

216, 258
Ek, se skogsek
Ekbräken 247
Ekorrbär 247
Empetrum nigrum subsp. herma-

phroditum, se kråkbär
En 161*, 162*, 174, 181*, 196, 230*, 

232, 239, 258*, 260
Engelmannsgran 253*
Epirrita autumnata, se fjällbjörkmätare
Eriophorum latifolium, se gräsull
Erosion 141, 166, 167, 169, 193, 196, 

204, 205*, 207–209, 214, 216, 257
Euphrasia, se ögontröster
Festuca ovina, se fårsvingel
Festuca vivipara, se groddsvingel
Fjällbjörk, fjällbjörkskog 142*, 143, 

144*, 145*, 146*, 147, 148*, 149*, 
150*, 151*, 152*, 153–161, 163, 
165*, 168, 170*, 171, 174*, 175*, 
176–178, 179*, 180*, 182, 183*, 
186*, 187*, 188*, 189, 191, 194, 
195*, 196–200, 204–206, 208*, 
209*, 210, 211*, 212–215, 218, 
220*, 221*, 223, 224*, 225, 226*, 
227, 229, 230*, 232*, 233, 234, 
235*, 236*, 237–239, 241, 242*, 

243, 244, 246, 248, 250, 251, 253, 
254, 256, 257, 259–262, 

Fjällbjörkmätare 150*, 159, 210
Fjällborstmossa 164
Fjällbräken 165*, 211, 247
Fjällbräsma 168, 258
Fjällgentiana 175
Fjällglim 168, 191, 192*, 251
Fjällgröe 251
Fjällgröna 163, 168, 198, 257, 260, p4*
Fjällkvanne 165, 178, 179*, 255
Fjällkåpa 163, 164, 239
Fjällnoppa 164*
Fjällräv 189
Fjällsippa 132*, 163, 190*, 191, 196, 

212, 251
Fjällsyra 191, 212, 258
Fjälltagellav 164
Fjälltåtel 168
Fjällummer 168, 211, 246
Fjällvedel 190*, 191, 251
Fjällviol 163, 211, 216, 239, 246
Fjällämmel 165, 189
Flavocetraria nivalis, se snölav
Fragaria vesca, se smultron
Frosttorka 147, 155, 161, 174*, 181*, 

221*, 227*, 228*, 230*, 232, 243, 254
Fårsvingel 167
Fäbod 149, 176, 177*, 178*, 179, 181, 

182
Fönsterlav 166
Gentiana nivalis, se fjällgentiana
Gentiana purpurea, se baggsöta
Gentianella amarella, se ängsgentiana
Geranium sylvaticum, se midsommar-

blomster
Getrams 201
Getväppling, se lapsk getväppling
Glaciär 135*, 137, 139, 158, 168, 169, 

189, 194, 195*, 196, 203*, 204*, 
205, 214, 216, 218, 219*, 220, 227, 
232*, 236, 244, 249*, 258, 259, 263

Glasbjörk 147, 148, 212, 262
Gnaphalium supinum, se fjällnoppa
Gran, granskog 142*, 144, 145, 147, 

152, 153*, 154*, 155, 156, 168, 173, 
176, 184, 186, 187, 188*, 189–191, 
197*, 198, 199, 201, 202, 212, 214*, 
215, 222, 224, 225*, 226, 229, 232, 
233*, 235, 236, 239, 241*, 242*, 
243*, 244*, 245*, 261, 262

Groddlummer 168, 258
Groddsvingel 167, 257
Gruvhantering 182
Gråal 159, 160*, 168, 197–199, 204, 

210, 212, 224, 232
Gråsälg 161
Gråvide 163, 255, 256, 260 
Gräsull 181*
Grönvide 255
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Gullpudra 246
Gullris 163, 174, 248, 249*
Gullviva 250, 251
Gulmåra 251
Gulvit renlav 166
Gymnadenia nigra, se brunkulla
Gymnocarpium dryopteris, se ekbräken
Hallon 202
Hare 165
Harrimanella hypnoides, se mossljung
Hassel 201, 261
Havtorn 191, 196
Hepatica nobilis, se blåsippa
Hippophaë rhamnoides, se havtorn
Historisk trädgräns 143
Holocen 136, 193, 194, 196, 197, 202, 

207, 217, 236, 262
Hundkäx 202
Huperzia selago, se groddlummer
Hägg 160*, 232
Hässlebrodd 201
Högalpina 162, 168, 258, 262, 263
Hönsbär 247
Höstfibbla 178
Interglacial 135, 147, 151, 258
Inverterad trädgräns 210*, 211*
Isbjörn 136
Isranunkel 168, 190*, 191, 212, 248, 

251
Istid 135, 136, 137, 143, 148, 153–

155, 162, 166, 187–189, 191, 194, 
196, 198, 203–205, 208, 210–212, 
216, 259

Jordflytning 154*, 168, 204, 214, 260
Juncus trifidus, se klynnetåg
Juniperus communis, se en
Järpe 212
Jökelbjörnmossa 164, 165, 193*
Kalmia procumbens, se krypljung
Kantljung 167*, 168, 198
Kiaeria starkei, se fjällborstmossa
Klibbal 201, 249, 261
Klotstarr 200, 212
Klynnetåg 167, 211, 257*, 258*, 263
Klådris 196
Kransrams 201
Kronhjort 264
Krummholz 154, 156, 157, 191, 197, 

214*, 225, 261
Krusbräken 247, 248*
Kruståtel 164, 174, 182, 255, 258
Krypljung 163, 164*, 167, 168, 198*, 

257, 258, 260
Krypvide 200
Kråkbär 151, 163, 165, 167, 174*, 205*, 

209, 216, 221*, 239, 242, 255, 257, 
258, 260

Kungsfågel 212
Kvanne, se fjällkvanne
Kvartär 135
Käringtand 251
Kärrfibbla 178
Lactuca alpina, se torta
Lappljung 163, 164, 167, 211, 216, 

239

Lappranunkel 200, 212
Lappspira 163, 211, 216
Lappvide 161
Lapsk alpros 168
Lapsk getväppling 191, 202*, 247, 251
Larix gmelinii, se dahurlärk
Larix sibirica, se sibirisk lärk
Lavhed 165, 173, 182, 263
Lavtäkt 181
Leontodon autumnalis, se höstfibbla
Letharia vulpina, se varglav
Liljekonvalj 202
Lilla istiden 184, 185, 207, 213, 214, 

215, 216–219, 229, 237, 239, 
241–243, 245, 246, 252

Lind, se skogslind
Lingon 152, 168, 221
Linnaea borealis, se linnea
Linnea 246*, 247
Ljung 255, 256, 257, 258
Lupinus polyphyllos, se blomsterlupin
Luzula arcuata, se bågfryle
Lycopodium alpinum, se fjällummer
Lysimachia europaea, se skogsstjärna
Lågalpina 162, 163, 164–168, 175, 

178, 191, 197, 206, 209–211, 214, 
216, 221, 232, 246–248, 255, 256, 
257, 258, 260, 262

Låsbräken 179
Maianthemum bifolium, se ekorrbär
Masklav 164
Matteuccia struthiopteris, se strutbräken
Medeltiden 177, 184, 203, 214, 215, 

217, 218
Megafossil, vedrester 187*, 188*, 189, 

194*, 195*, 199*, 200*, 201, 204*, 
206, 207*, 208, 210, 217, 222, 245, 
254

Melampsoridium betulinum, se björkrost
Melampyrum pratense, se ängskovall
Melampyrum sylvaticum, se skogs kovall
Melica nutans, se bergslok
Mellanalpina 162, 163, 167, 168, 206, 

210, 236, 246–248, 257, 258–260, 
262, 263

Mellanistid 135, 136, 137, 160, 165, 
185, 187, 189, 193, 197, 200, 203, 
217, 220, 246, 248, 249, 252, 260

Micranthes stellaris, se stjärnbräcka
Midsommarblomster 178
Milankoviccykler 135, 187, 203, 222
Milium effusum, se hässlebrodd
Mjölke 248, 249*
Mjölon 152, 202
Molinia caerulea, se blåtåtel
Mosippa 211
Mossljung 164, 258
Myr, myrmark 157, 163, 165, 167, 178, 

180, 181, 187, 200*, 206, 207*, 208, 
216*, 240, 244, 245, 262

Myricaria germanica, se klådris
Myskoxe 136
Neoglacialen 203, 204, 205, 208–210, 

212, 214, 215, 238, 240, 244
Noccaea caerulescens, se backskärvfrö

Nordisk stormhatt 165, 178, 255*
Nordkråkbär, se kråkbär
Nordlåsbräken 247
Norsk malört 189
Nunatak 188–192
Nätvide 167, 258
Nävertäkt 182
Odon 167, 242, 246, 257
Oligotrichum hercynicum, se vrid

björnmossa
Operophtera brumata, se allmän 

frostfjäril
Ormbär 202
Oxyria digyna, se fjällsyra
Pals 139, 206, 216*, 219*
Paris quadrifolia, se ormbär
Pedicularis lapponica, se lappspira
Permafrost 204, 214, 216, 218, 219*, 

244, 245, 259
Permanent (perenn) snö/snöfält 139, 

144, 162, 168, 169, 188, 194, 196, 
197, 204, 205*, 208, 214, 218, 230, 
246, 254, 255, 258, 259

Phacidium infestans, se snöskytte
Phyllodoce caerulea, se lappljung
Picea abies, se gran
Picea engelmannii, se engelmannsgran
Pinus cembra subsp. sibirica, se sibirisk 

cembratall
Pinus contorta, se contortatall
Pinus sylvestris, se tall
Podsol 166, 208, 211
Polarvide 191
Polygala amarella, se rosettjungfrulin
Polygonatum odoratum, se getrams
Polygonatum verticillatum, se kransrams
Polytrichastrum sexangulare, se jökel

björnmossa
Populus tremula, se asp
Potentilla erecta, se blodrot
Primula veris, se gullviva
Prunus padus, se hägg
Pseudorchis albida, se vityxne
Pteridium aquilinum, se örnbräken
Pulsatilla vernalis, se mosippa
Purpurbräcka 190*, 191, 196
Pärluggla 212
Quercus robur, se skogsek
Ranunculus glacialis, se isranunkel
Ren, renbete 136, 144, 149, 150, 151*, 

157, 165–169, 171, 172*, 173–176, 
180, 196, 197, 206–208, 217, 223, 
228, 238, 240, 242, 246, 254, 255, 
257, 258, 260, 263, 264

Renlavar 151, 153, 165, 166*, 173*, 
175, 181, 182, 206, 209, 216, 217, 
240, 244, 254, 257, 260, 263

Rhododendron lapponicum, se lapsk 
alpros

Rhododendron tomentosum, se 
skvattram

Ripbär 163, 211, 216, 257, 258
Ripvide 161
Rished 149, 163, 168, 209, 210, 248*, 

254, 255, 257, 260
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Rosettjungfrulin 246, 250
Rubus idaeus, se hallon
Rubus saxatilis, se stenbär
Rumex acetosa, se ängssyra
Rådjur 264
Rödklöver 251
Rödkämpar 251
Rödven 178
Röllika 250
Rönn 158*, 181, 189, 197, 224, 232*, 

233*, 235, 259, 264
Rött oxbär 201*
Salix caprea subsp. sphacelata, se 

gråsälg
Salix glauca, se ripvide
Salix herbacea, se dvärgvide
Salix lanata, se ullvide
Salix lapponum, se lappvide
Salix myrsinifolia subsp. borealis, se 

sätervide
Salix phylicifolia, se grönvide
Salix polaris, se polarvide
Salix repens, se krypvide
Salix reticulata, se nätvide
Samer, samisk verksamhet 174, 175, 

176, 179, 181–183, 185, 235, 237
Saxifraga cespitosa, se tuvbräcka
Saxifraga oppositifolia, se purpur

bräcka
Senglacialen 188, 189, 190–192, 197, 

212
Sibbaldia procumbens, se dvärg

fingerört
Sibirisk cembratall 251, 252*, 261
Sibirisk klematis 200
Sibirisk lärk 197, 199*, 251*, 253*, 261
Silene acaulis, se fjällglim
Skogsalm 201*, 212, 249, 250*, 261
Skogsbrand, se brand
Skogsek 200*, 201, 249, 250*, 261
Skogslind 201, 261
Skogsgräns 139, 140*, 141*, 142, 143, 

146*, 174–176, 185, 186, 196, 206, 

216, 222, 229*, 230, 231, 234, 237*, 
239, 242, 246, 252, 253, 261

Skogskovall 247
Skogslönn 249
Skogsstjärna 163, 174, 247
Skottskogsbruk 182, 183*
Skvattram 200
Slåtterbruk 178, 179, 180*, 181, 186
Smalnäbbad nötkråka 253
Smultron 201
Smånunneört 201
Snip 180
Snölav 164
Snölega, snölegevegetation 147, 

151,163, 164, 165, 167–169, 181, 
193, 194, 196, 197, 204, 205, 
207–209, 227, 236, 238, 239, 246, 
255, 258–260, 262–264

Snösparv 168*
Snöskytte 209
Solidago virgaurea, se gullris
Sorbus aucuparia, se rönn
Sork 165
Stenbär 202
Stjärnbräcka 258
Strutbräken 201
Styvstarr 167, 168
Subarktis 243, 244
Subalpin hed 151, 210*, 211*
Svart trolldruva 201
Sätervide 161* 
Tall, tallskog 142*, 143*, 144*, 145*, 

147, 152, 156*, 157*, 173*, 175, 
182, 183, 184*, 186*, 187, 188*, 
189, 191, 194*, 195*, 196–200, 
204–206, 207*, 208–210, 212, 213*, 
214*, 215*, 217, 223–226, 227*, 
228*, 230, 231*, 232*, 233–236, 
237*, 238*, 239*, 240*, 241*, 242*, 
243–245, 251, 252*, 259–262, p1*

Thamnolia vermicularis, se masklav
Tholurna dissimilis, se urnlav
Tibast 201

Tilia cordata, se skogslind
Tofieldia pusilla, se björnbrodd
Torta 178*, 255
Torv, torvmarker 157, 165, 166, 167, 

194, 196, 200, 206–208, 262
Trichophorum alpinum, se snip
Trichophorum cespitosum, se tuvsäv
Trädartsgräns 142*, 143, 232*, 233*, 

235, 236, 237, 
Trädgräns 138, 139*, 140–145, 148*, 

149, 154, 155, 157–161, 173, 175, 
187, 194, 196, 197, 200, 203, 204, 
214–216, 222*, 223*, 224*, 225*, 
226*, 227*, 228*, 229, 230, 231*, 
232–234, 236, 237, 238*, 240, 242, 
244–246, 252, 259, 260, 264

Tuvbräcka 168
Tuvsäv 180
Tuvtåtel 174, 255
Ullhårig mammut 136
Ullvide 161
Ulmus glabra, se skogsalm
Urnlav 155*
Vaccinium myrtillus, se blåbär
Vaccinium uliginosum, se odon
Vaccinium vitis-idaea, se lingon
Varglav 158*
Videsnår 161, 163, 174, 178, 196, 255, 

256, 260
Vindblotta 163, 167, 168, 173, 198, 

205, 209, 256, 257, 260
Viola biflora, se fjällviol
Vitsippa 201, 219, 246, 247*
Vityxne 180*
Vridbjörnmossa 164
Vårtbjörk 197, 201, 230*, 233, 261, 262
Yngre dryas 193
Älg, älgbete 157, 205, 206, 242, 264
Ängsgentiana 247*, 250
Ängskovall 174
Ängssyra 174
Ögontröster 180
Örnbräken 247, 248*, 251
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