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Subarctic and alpine areas are sensitive to climatic change when they lie at the margin of 
permafrost occurrence. Patterned ground in such areas is generated from an interplay among 
different mechanisms such as temperature, hydrology, soil texture, snow cower and vegetat-
ion. The aim of this study is to describe the connection between patterned ground charac-
teristics and altitude and to evaluate the impact different variables have on the appearance of 
patterned ground. To understand these interactions is a discussion of self-organization proces-
ses, threshold effects and feedback mechanisms essential.   

In this investigation, characteristics of patterned ground are examined along an elevation 
gradient in the Abisko area in Northern Sweden. The study is limited to formations that are 
categorized into non-sorted circles on flat ground. To detect significant correlations between 
the characteristics of patterned ground and altitude nine places between 400 and 1400 m 
above sea level with at least 100 m difference in altitudes were investigated. These sites were 
categorized into six ridges and three sinks to evaluate the importance of topography.  

Non-sorted circles have less dwarf shrub, more moss-lichen cover and more cryptogam 
crust than surrounding ground. Outside the formations the amount of dwarf shrub decreases 
and the moss-lichen cover increases above 1000 m above sea level. At the highest altitude 
also a cryptogam crust is occurring around non sorted circles. Significant correlations exist 
between declining ground temperature and altitude, declining distance between non-sorted 
circles and altitude, and less dwarf shrub vegetation on non-sorted circles and altitude. These 
relationships are expected and can be connected to cryoturbation and abiotic stress. Shorter 
distance between formations can be linked to increased abiotic stress and less coverage soil 
stabilizing dwarf shrub vegetation. Formations are larger in sinks than ridges and surrounded 
by less dwarf shrub and more moss-lichen vegetation. This difference can be explained by 
longer snow duration, humid soil conditions and prolonged freezing processes in ground. 

Non-sorted circles on an east aspect slope ridge at about 900 meters altitude is characteri-
zed by low soil temperatures, high soil moisture, low height and low coverage plants. Around 
these formations is a well-developed ground cover consisting primarily of dwarf shrub vege-
tation. These observations are a sign of positive interaction resulting in strong self-generating 
soil movements that have exceeded a threshold when breaking through vegetation cover. Low 
soil temperature and high moisture at the time of measurement might be explained by existing 
ice-front and free water convection. These patterned ground characteristics can be linked to 
permafrost, the inflow of water from higher leeward slopes and thin snow cower. 
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1. Introduktion  

1.1  Betydelsen av ämnesområdet Biogeomorfologi  
Geomorfologi beskriver och klassificerar landformationer samt utreder vilka 
mekanismer som ligger bakom deras uppkomst. Eftersom jordytan står i 
kontakt med litosfären, atmosfären, hydrosfären och biosfären har ämnesom-
rådet geomorfologi, med sin fokus på landformer, ett starkt band till andra 
ämnesområden. Geomorfologiska teorier belyser ett landskaps motstånds-
kraft, återhämtningsförmåga och förändringshastighet. Ämnesområdet har på 
senare år både bringat klarhet i de viktigaste drivkrafterna bakom globala 
förändringar på jordytan och vilka delar av jordytan som är särskilt känsliga 
för mänsklig påverkan. Kunskaper i geomorfologi har på senare år också fått 
ökad betydelse eftersom många forskningsrapporter visar på en snabb kli-
matförändring sedan slutet av 1900 talet (Serreze m.fl. 2000, Callaghan m.fl. 
2010). Biogeomorfologi är ett ämnesområde som mer specifikt beskriver 
frågeställningar som har med klimat och mänsklig inverkan att göra genom 
att behandla samspelet mellan organismer, mark och externa krafter.  

1.2  Strukturmark 
Strukturmark är mönster och formationer som uppstått genom stensegrega-
tion, färgvariation, skillnader i topografi och i täckningsgrad växter (Klaus-
meier 1999, Peterson och Krantz 2003). Sådana företeelser har en stor ut-
bredning i arktiska och alpina områden där permanent, säsongsvis eller 
dygnsvis frost förekommer (French 2007: 148). Strukturmark uppkommer 
genom frosthävning som orsakas av isbildning och sättningsprocesser 
(French 2007: 148-151). Sådana förlopp sker i markens aktiva lager där vat-
ten övergår mellan fast och flytande tillstånd under olika årstider eller tid-
punkter på dygnet. I detta skikt finns också växtrötter, biologisk aktivitet och 
mikrobiologisk aktivitet (Johansson 2006). Strukturmark kan också uppstå 
genom sprickbildning som beror på torka orsakad av vind eller tillfrysnings-
förlopp i marken (French 2007: 152).  

Strukturmark uppträder i olika former som enligt svensk terminologi kan 
kategoriseras i jordringar, blockringar, jordrutor, blockrutor, jordtuvor, jord-
nät, blocknät, jordränder, stenströmmar och i en rad andra skepnader (Lund-
qvist 1961: 97). Dessa formationer varierar stort med avseende på storlek, 
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geometri, utbredningsmönster, materialsammansättning, sorteringsgrad, täck-
ningsgrad växter och är mer eller mindre utdragna beroende på sluttningspro-
cesser som orsakas av terränglutning. I branta sluttningar saknas strukturmark 
eftersom gravitationskraften tunnar ut jordtäcket och dränerar bort vatten 
(Kling 1996).  

Att svårigheter finns i att klassificera strukturmarksformationer och bak-
omliggande processer har länge varit känt. Detta framgår av Washburn 
(1970) som i sin klassificeringsgrund utgår från geometri och bildningssätt. 
Han beskriver att många olika förlopp kan ligga bakom en viss typ av forma-
tion och att samma markprocesser kan ge upphov till olika formationer. Vi-
dare framgår att processer verkar på olika sätt, med olika kraft och under 
olika lång tid.  Även Lundqvist (1962) som istället utgår från geometri och 
ursprung menar att ingen klassificeringsgrund är fullständig. Av Washburn 
och Lundqvist framgår behovet av att kategorisera strukturmark vid geomor-
fologiska undersökningar på grund av den stora variabiliteten. 

1.3  Betydelse av att undersöka strukturmark i alpina 
och subarktiska områden 
För att förklara bakomliggande processer och förstå hur strukturmark uppstår 
behöver en mängd olika faktorer belysas. Lufttemperatur, vind, nederbörd, 
snödjup, vegetation och jordart påverkar marktemperatur och hydrologiska 
förhållanden (Josefsson 1990, Luoto 2002) som i sin tur påverkar sorterings-
processer (Walker 2004). Därför behöver ett undersökningsområdes varia-
tion och historik med avseende på dessa faktorer klarläggas. Uppkomsten av 
strukturmark sker ofta genom en rad olika återkopplingsmekanismer (Krantz 
1990, Werner och Hallet 1993, Kessler och Werner 2003). Dessa processer 
kan ses som olika exempel på självorganisation där system genom sin egen 
förmåga förändrar intern struktur och funktion som svar på yttre faktorer 
(Banzhaf 2009).  

Arktiska och alpina områden tillhör de områden som är särskilt känsliga 
för miljöpåverkan och ett flertal artiklar kan exemplifiera undersökningar 
som gjorts i sådana miljöer. Josefsson (1988, 1990), Kozlowska och 
Rączkowska (2002),Walker m.fl. (2003, 2004, 2005) samt Hjort och Luoto 
(2009) beskriver hur man på senare år uppmärksammat växtlighetens bety-
delse som indikator på och förklaring till uppkomsten av olika struktur-
marksformationer i arktiska eller alpina områden. Av artiklarna framgår en 
ömsesidig påverkan mellan vegetation och markprocesser där vegetationen 
har betydelse för marktemperaturen genom sin isolerande förmåga och 
markfrosten påverkar växtligheten genom att skapa rörelse i underlaget. Stu-
dier har gjorts i olika subpolara bioklimatzoner (Walker m.fl. 2003, 2004, 
2005) på olika altitud (Kozlowska och Rączkowska 2002, Hjort och Luoto 
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2009) samt på ställen mycket nära varandra med olika vegetation och mark-
förhållanden (Josefsson 1988,1990). Den relativa betydelsen av olika fakto-
rer har också beskrivits med hjälp av statistisk analys (Hjort och Luoto 
2009). Walker m.fl. (2004) visade med sin undersökning i norra Alaska på 
en växelverkan mellan vegetation och markprocesser som gradvis förändras 
från kusten i norr mot inlandet i söder. Det som studerades var struktur-
marksformationer, vegetationstäcke, biomassa, lövareal, aktivt lager, frost-
hävning, pH, markfuktighet, snöförhållande och marktemperatur. Josefsson 
(1990) gjorde en undersökning av marktemperatur vid olika mätpunkter på 
en hed i Abiskoområdet. På området som är mycket begränsat till sin storlek 
varierar vegetation, jordart, grundvattennivå och snötäcke.  Undersökningen 
visar att lokala förhållanden påverkar marktemperatur och därigenom upp-
komsten av strukturmark. Resultaten från Walkers (2004) och Josefssons 
(1990) undersökningarna visar att både klimatskillnader över större områden 
och lokala faktorer på en hed har betydelse för hur markprocesser, markfor-
mationer och vegetationsmönster uppkommer. Jonasson (1986) beskriver 
mer specifikt hur frosthävning påverkar växter genom sin inverkan på rotsy-
stem och näringsförhållanden. Växtsamhällets värde som indikatorer på 
markprocesser och markformationer framgår av den undersökning Koslovs-
ka och Rączkowska (2002) gjorde i Abiskoområdet där man inkluderade en 
rad olika faktorer som altitud, orientering, snödjup, sluttningsprocesser, 
frostsortering, vegetation, landskapsformer och jordar. Hjort och Luotos 
(2009) undersökning av olika faktorers relativa betydelse för uppkomsten av 
strukturmark i norra Finland visar betydelsen av att använda statistiska me-
toder för att klarlägga vilka faktorer som har störst inverkan. Resultatet visar 
att vegetationen har en relativt sett stor betydelse för uppkomsten av struk-
turmark.  

Eftersom subarktiska och alpina områden med säsongsvis eller permanent 
förekommande markfrost är särskilt känsliga för yttre påverkan kan ett klar-
läggande av strukturmarkens karaktäristik ge bättre förståelse för konse-
kvensen av miljöförändringar (Walker m.fl. 2004). En förklaring till att så-
dana områden är extra känsliga för klimatförändringar och mänsklig påver-
kan är den stora förekomsten av diskontinuerlig och sporadisk permafrost 
med temperaturer nära 0oC (Slaymaker 2009: 347). Noggranna undersök-
ningar av strukturmark bidrar till att skapa bättre heltäckande kartor över 
vegetation, markformationer och markfrostprocesser i de stora bioklimatzo-
nerna (Walker m.fl. 2005). Dessa markformationers stora utbredning i ark-
tiska områden kan ge information om klimatförändringar där mätstationer 
saknas eftersom ett samband finns mellan marktemperatur, nederbörd, det 
aktiva lagrets tjocklek, sorteringsmönster och vegetationspåverkan 
(Kling1996). Kunskaper om strukturmark bidrar till en bättre kännedom om 
förändringar i ekosystem eftersom karaktäristiken i stor utsträckning sam-
manfaller med observerbara vegetationsmönster. Detta är värdefullt eftersom 
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marktemperaturer, hydrologi och snöfläckar ofta har en tydligare koppling 
till klimatförändringar än förändringar i organismvärlden (Kullman 2002).  

Klimatuppvärmning får globala konsekvenser eftersom högre marktempe-
raturer i arktiska områden påverkar gasutbytet mellan mark och atmosfär. 
Orsaken är förändring av det aktiva lagrets tjocklek och ökade markrörelser 
som frigör växthusgaser (Walker m.fl. 2004, Peterson 2011). En stor mängd 
kol och kväve som är lagrat nära permafrosten och härstammar från mark-
ytans organiska jordar återförs då till atmosfären. Walker m.fl. (2004) be-
skriver att sambandet mellan klimat, strukturmarkskaraktäristik, vegetation, 
bundet kol och permafrost är mycket komplext och varierande mellan olika 
arktiska bioklimatzoner. I ett permafrostområde skapar varmare klimat dju-
pare tölager samtidigt som näringsförhållanden och tillväxt av växtlighet 
gynnas. Mer utbredd vegetation och tjockare organisk jord isolerar marken 
från sommarvärme och motverkar ökad tjocklek på detta lager. Klimatför-
ändringar kan därför ge olika effekt på mark och gasutbytet med atmosfär 
beroende på var i ett arktiskt område påverkan sker. Walker skriver att tjock-
are organiska jordar och ökad biomassa på grund av varmare arktiskt klimat 
kan leda till att atmosfäriskt kol binds upp på ställen där vegetationen från 
början är måttligt utbredd. Ett från början rikligt utvecklat växttäcke påver-
kas mindre av stigande temperaturer. I karga högartiska landskap blir hete-
rogeniteten större på grund av att växtlighet brer ut sig i en förhållandevis 
skyddad miljö utanför strukturmarksformationer. Eftersom forskningen om 
permafrostens utbredning i hög grad är baserad på borrhål och temperatur-
mätningar (Christiansen m.fl. 2010) kan kunskaper om strukturmarkens ka-
raktäristik och utbredning ge ett viktigt bidrag till resultaten från andra un-
dersökningsmetoder. 

1.4  Målsättning med undersökningen 
Målsättningen med detta arbete är utreda vilka faktorer som ligger bakom 
karaktäristiken hos strukturmark i Abiskoområdet i norra Sverige (Fig.2a, b). 
Undersökningen är gjord på låg, mellan och högalpin nivå i och nära dal-
gången mellan Björkliden och Låktatjåkka samt på en björkskogshed cirka 
en kilometer söder om Abisko turiststation.  Faktorer som mättes är altitud, 
orientering, lutningsvinkel, markfuktighet, marktemperatur, geometriska 
mått på formationer och avstånd mellan formationer. En uppskattning gjor-
des dessutom av täckningsgrad vegetationskategorier på och utanför forma-
tioner. Fältundersökningen genomfördes på olika höjd över havet och an-
teckningar gjordes över lokala förhållanden vid varje undersökningsområde. 
Variabeln altitud valdes för att tydligt identifiera olika steg längs en gradient 
vid en statistisk analys. Studien begränsades till strukturmark med 0⁰ till 8⁰ 
lutningsvinkel som inte är synligt påverkad av sluttningsprocesser.  
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Frågeställningar som undersökningen syftar till att besvara är: 
 
1. Hur påverkas strukturmarkens karaktäristik av altitud i ett subarktiskt 

fjällområde i norra Sverige? 
 

2. Vilka andra miljöfaktorer än altitud kan förklara lokal variabilitet och 
hur viktas deras relativa betydelse till varandra? 

 
3.  Hur kan dessa interaktioner förstås från ett komplext systemperspektiv? 
 
4.  Kan klimatförändringar ge upphov till förändringar i interaktioner och 

systembeteende? 
 
Om skillnader mellan markformationer eller vegetationstäcke kan identifie-
ras längs en gradient är det av intresse att identifiera bakomliggande fakto-
rer. I ett systemperspektiv kan markfroströrelser och växtdynamik betraktas 
som interna processer som på olika sätt kan svara på extern påverkan (Wal-
ker m.fl. 2004). Ibland kan tröskelvärden överskridas som leder till att nya 
jämvikter manifesterar sig i olika mönster. En målsättning med undersök-
ningen är att identifiera vad som utlöser dessa förändringar och vilka konse-
kvenser detta får för landskapsbilden. Ett resonemang där begreppen själv-
organisation och återkoppling ingår används för att sättas upp hypoteser som 
testas mot resultaten från fältundersökningen. Litteraturstudier har gjorts för 
att leta efter teoretiska modeller som kan användas för detta. Resultaten av 
strukturmarksundersökningar från andra områden med liknande typ av for-
mationer jämförs med resultatet. Ett exempel på ett sådant arbete är den un-
dersökning Walker m.fl. (2004) gjorde längs en latitudgradient i Alaska.  

Eftersom många faktorer påverkar uppkomsten av strukturmark är det 
viktigt att resultatet från en statistisk undersökning har tillräcklig validitet för 
att visa vad som är relevant i ett sammanhang. Därför behöver betydelsen av 
andra variabler än altitud också beskrivas. I teoridelen och vid tolkningen av 
resultaten diskuteras påverkan av höjdgradient, topografi, orientering och 
växttäcke på strukturmarkens karaktäristik. Fältundersökningen har beskri-
vits i metodikdelen i syfte att ge undersökningen största möjliga reliabilitet 
och upprepbarhet. Ingen standardmetod finns för att studera kryogen aktivi-
tet och resultaten från olika undersökningar kan komplettera varandra (Klaus 
m.fl. 2013). Vegetationsmönster och geometriska mönster kan ge en bättre 
återblick tillbaka i tiden än mätningar av markrörelser. Därför är observatio-
ner av strukturmarkskaraktäristik ett viktigt komplement till studier av pågå-
ende processer. Dessutom finns en återkoppling där vegetationsmönster har 
betydelse för markrörelser som uppmäts vid ett bestämt tillfälle (Klaus m.fl. 
2013). 
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2. Teori – strukturmark och bakomliggande 
mekanismer 

2.1  Jordringar, jordtuvor och blockrutor 
Strukturmark kan karaktäriseras som mer eller mindre symetriska mönster i 
form av cirklar, rutor, nät, valkar och ränder som är utmärkande för men inte 
alltid kopplade till frostprocesser i marken (Washburn 1956). Sådana forma-
tioner uppstår i subpolära och högalpina områden som mönster med tydliga 
gränser mellan jord, sten och vegetation (Kessler och Werner 2003). Orsa-
ken är frys - tö cykler i markens decimeter till metertjocka aktiva lager som 
ger upphov till frosthävning, laterala markrörelser, sprickbildning och sorter-
ing av markmaterial (Lundqvist 1961, Washburn1970, French 2007: 144). 

Fältstudierna i detta arbete fokuserar på jordringar, jordtuvor och blockru-
tor som är vanliga typer av strukturmarksformationer på plant underlag i 
arktiska och alpina områden (Fig.1). Jordringar är enligt Lundqvist (1961) 
jordfläckar med en ofta leraktig yta som bryter igenom ett sammanhängande 
växttäcke. Formationerna omringas med samma typ av finkorniga material 
som de själva innehåller. Markpartiklarna i jordringar är osorterade men 
övergångsformer finns till blockringar där sorteringsgraden är större. Jordtu-
vor har likheter med jordringar och skiljer sig från dessa genom sin högresta 
form och starka koppling till ett sammanhängande växttäcke (Lundqvist 
1961). Dessa formationer har en starkare association till ett varmare klimat 
och påverkas av en tätare vegetation som både inverkar på frosthävningspro-
cessen och motverkar bildningen av pipkrakar och erosion (Ping m.fl.2008). 
Lundqvist (1961) beskriver att blockrutor består av finare material omringat 
av polygonliknande stenmönster som ofta bildar ett nätaktigt mönster till-
sammans med andra liknande formationer. Ofta sker en övergång till andra 
strukturmarksmönster som bättre kan klassificeras till nät eller ringar. Han 
beskriver att blockrutor uppstår genom en sorteringsprocess med grövre 
materialet som transporteras från centrum mot sidorna där det bromsas upp 
av en motriktad kraft från närliggande formationer. Dessutom framgår att 
formationernas nätaktiga mönster och raka sidolinjer talar för en process 
som är initierad av sprickbildning i marken som kan vara orsakad av markrö-
relse och frostbetingad torka. 
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Figur 1. Från vänster jordtuva (Njulla 930 m.ö.h. 20 juli 2012) jordring (Rakkaslah-
ku 895 m.ö.h. 24 juli 2012) och blockruta. ( Njulla 930 m.ö.h. 19 juli 2012).  
Fotografierna är tagna med ett 30 cm stålmåttband som jämförelseobjekt. 

2.2  Förutsättningar för uppkomst av strukturmark 
Strukturmark formas som tidigare framgått av det aktiva lagrets frost och 
töcykler (French 2007: 148, Peterson 2011 ). Karaktäristiken på dessa for-
mationer påverkas av tjockleken på detta markskikt som ovanför permafrost 
kan variera i tjocklek från mellan 15 cm i polarregioner till mer än 1 meter i 
subarktiska regioner (French 2007: 111).  

Klimat, terränglutning, vegetationstäcke och mineraljordars kornstorlek 
påverkar uppkomsten av strukturmark (Lundkvist 1949). Viktiga bakomlig-
gande klimatrelaterade faktorer är lufttemperatur, nederbördsmängd, tid-
punkt för nederbörd (Philip and Scott 2013), snödjup, vindförhållanden och 
solexposition (Krantz 1990). Strukturmark är vanligtvis associerade med fint 
och medelkornigt material och i mindre omfattning sand och grus (Beskow 
1935: 50, Walker m.fl. 2004). Jordartsförhållanden har betydelse för sorter-
ingsgrad av ingående material, geometrisk form och avstånd mellan forma-
tioner (Lundqvist 1961). Mikrotopografi, hydrostatiskt tryck och markens 
värmeledande förmåga påverkar morfologi och utbredningsmönster (Feuillet 
2012). Vattenmättnadsnivå, vattenpermeabilitet, och temperaturförhållanden 
har betydelse för markrörelser och bakomliggande sorteringsförlopp (Peter-
son 2011).  

Sprickbildning i marken orsakad av frost eller torka är som tidigare 
nämnts en möjlig utlösande faktor för sorteringsprocesserna bakom upp-
komsten av vissa formationskategorier (Lundqvist 1961, Washburn1970). 
Olikformig tillväxt av markis kan uppstå på grund av skillnader i växttäcke, 
markförhållanden och snölager (Washburn1970). Vegetationstäcke och or-
ganiska jordar påverkar marktemperatur genom att isolera från sommarvär-
me och har därför betydelse för sorteringsprocesser bakom uppkomsten av 
strukturmark (Walker m.fl. 2004). Ett mosslager kan exempelvis ge en på-
taglig minskning av de dagliga temperaturvariationerna i markens översta 
skikt jämfört med om enbart vegetationsfri mark förekommer (Kling 1996). 
Växtlighet i form av ris och buskar har stor betydelse för marktemperaturen 
genom att inverka på snödjupet som isolerar marken från vinterkyla (Josefs-



 12 

son 1990). Vegetationen kan därför också vara en indikator på snöförhållan-
den och förekomst av permafrost i vissa områden (Luoto och Seppälä 2002). 
Mossa och torv isolerar från sommarvärme men inte från vinterkyla eftersom 
värmeledningsförmågan då är samma som i frusen mark (Luoto och Seppälä 
2002).  

Förekomsten av permafrost i ett område har betydelse för markrörelser 
genom den underliggande isfrontens påverkan på hydrologiska förhållanden 
vid avkylningen på senhösten (French 2007: 57-58). Detta förklaras av att 
tillfrysningsförloppet som är snabbast uppifrån leder till ett inneslutande av 
flytande vatten mellan markytan och permafrosten. En sådan påverkan från 
två isfronter ger upphov till ökat tryck som påverkar viskositeten i markma-
terialet. Eftersom hydrologiska förhållanden har betydelse för karaktäristiken 
på strukturmark spelar grundvattennivån en stor roll för frosthävningspro-
cessen. Detta framgår av Kling (1996) som skriver att blockringar på tre 
undersökta platser har en platt yta vid markdjup mindre än 20 cm, konvex 
yta vid markdjup mellan 20 och 50 cm och heltäckande vegetationstäcke vid 
markdjup större än 50. Dessa mått på grundvattennivåer gällde för augusti. 
En platt form på formationerna kan förklaras av hög vattenmättnad och låg 
viskositet hos framflödande material och etableringen av växter av liten ak-
tivitet på frosthävningsprocesser och markrörelser.  

2.3  Markprocesser bakom frosthävningsprocessen 
Den viktigaste drivkraften till varför strukturmark bildas är kryoturbation 
som är ett sammanfattningsbegrepp på jordrörelser i marken orsakade av 
frosthävning, tösättningsprocesser, temperaturindicerade volymförändringar 
samt bildning och tillbakabildande av segregerad is (French 2007: 144). En 
viktig utgångspunkt för en förklaringsmodell är hur och var vattnets stel-
ningsprocess sker i marken och vilka sorteringsprocesser detta leder fram 
till. Isbildning kan ske homogent inne i jordarters porer eller diskontinuerligt 
i form av islinser som ansamlingar. Vid avsaknad av vattenmättnad sker en 
jämn tillfrysning av marken och vid vattenmättnad avgör markmaterialets 
sammansättning om sådana strukturer bildas (Beskow 1935: 223). Isbildning 
kan uppstå i form av randlika ansamlingar inne i jorden, i öppna hålrum runt 
exempelvis stenar eller som stängelformade pipkrakar som växer vinkelrätt 
mot markytan (Beskow 1935: 11-13) i riktning mot dit värmeförlust sker 
(French 2007: 144).  

French (2007: 50) beskriver att vatten vid tillfrysningsförloppet strömmar 
mot porer och islinsers genom kryosuktion. Denna process sker i finkorniga 
vattenhållande jordar med stor kapillärkraft och beror på trycket som uppstår 
då vatten stängs in i frusen jord (French 2007: 50). Resultatet blir tillväxt av 
islinser som ger frosthävning och förflyttning av markmaterial. Utvidgning-
en beror mer på tillströmmande vatten än på volymförändring vid vattnets 
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fasövergång till is (Beskow 2007: 227). Transport av stenar mot markytan 
orsakas av isbildning på undersidan och vidhakat kringliggande material som 
drar (French 2007: 245-146). Det första beror på nedkylning på grund av 
solitt materials värmeledande förmåga. I båda fallen leder laterala krafter och 
vattenflöde till att finkorniga strukturer fyller igen de tomrum som uppstått 
efter upplyftning av grövre material.  

Isbildningen i marken kan ske olika fort, på olika djup och genom olika 
förlopp. Frosthävning kan vara primär och ske längs en frostlinje på senhös-
ten (French 2007: 54). Denna process karaktäriseras av en skarp gräns mel-
lan fruset och ofruset material (Krantz och Adams 1996, Peterson och 
Krantz 2003). Om frosthävningen är sekundär sker den på olika nivåer i 
marken och beror på isbildning som uppstår genom vattentransport i frusen 
mark (French 2007: 54). Resultatet blir en delvis frusen gränszon mellan 
fruset och ofruset material (Peterson och Krantz 2003) som karaktäriseras av 
islinser med en storlek från några hundra mikrometer till flera centimeter 
(Krantz och Adams 1996). Sekundär frosthävning kan uppkomma under en 
längre tidsrymd och utveckla stort tryck (French 2007: 54)  

Processen bakom att uppkomsten av jordringar kan initieras av densitets-
skillnader i upptöade jordar, bildning av segregerade islinser och vattnets fria 
konvektionsrörelser (Gleason m.fl.1986, French 2007: 148-151). Formatio-
nerna kan uppstå i områden där permafrost förekommer genom att jord pres-
sats fram till följd av trycket som uppstår under sensommaren mellan isfron-
ten och markytan då det aktiva lagret är tjockast (French 2007: 151). Vatten 
som stängs in mellan markens hårda ytskikt och en nedanför liggande isfront 
kan resultera i att flytande massa tränger ut genom en brusten markyta 
(French 2007: 148-152). Detta kan resultera i uppkomsten av jordringar med 
leraktig yta som ofta är omgivna av ett sammanhängande växttäcke. Proces-
sen bakom uppkomsten av jordringar kan också upphöra genom invandring 
av vegetation över strukturmarsformationer. Detta har en uppbromsande 
effekt på markrörelser genom att stabilisera mark, isolera från sommarvärme 
och minska djupet på aktiva lagret (Peterson m.fl.2003).  

I jordringar uppstår den kraftigaste rörelsen av markmaterial från botten 
mot markytan, centrerat vid mitten där det aktiva lagret är tjockast (Peterson 
m.fl. 2003, Peterson och Krants 2003). Förklaringen till detta är att sommar-
värme orsakar en sänkt isfront där isolerande växtlighet saknas (Josefsson 
1990, Walker m.fl. 2004). Ett tjockare aktivt lager kan också orsakas av 
konvektionsliknande densitetsbetingade rörelser av markvatten (Gleason 
m.fl.1986).  

Walker m.fl. (2004) beskriver hur jordringar uppstår pågrund av islinser 
som orsakar upphävning i de centrala delarna under avkylningsperioden. 
Vidare beskrivs hur tillfört visköst material bildat vid avsmältningsprocessen 
hindrar formationen från att återgå till sitt ursprungliga läge. På ytan förflyttas 
materialet på grund av gravitationsbetingad jordkrypning från centrum mot 
kanterna varifrån det transporteras ned till jordringens botten tillsammans 
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med kringliggande organiskt material. Nettoflödet i formationen är därför en 
konvektionsliknande rörelse nedåt vid kanten, in mot mitten, upp till mark-
ytan och ut mot sidorna. Vatten strömmar från omgivningen mot formatio-
nens islinser sker genom kryosuktion (French 2007: 50). Materialet som 
sjunker tillbaka under sommarens töperiod leder till en yta som är konkav om 
sättningen är större än hävningen och konvex vid motsatt förhållande.  

Uppkomsten av blockringar kan också beskrivas som ett komplext för-
lopp där många olika processer inkluderas (Kling 1997). Detta förhållande 
gäller också för jordringar som endast skiljer sig från dessa med avseende på 
sorteringsgrad.  En förklaringsmodell bakom uppkomsten av jordringar är att 
de uppstår genom differentierad frost hävning (Differential Frost Heave, 
DFH). Detta kan beskrivas som en lateralt olikformig process orsakad av 
ojämn istillväxt i marken (Washburn 1970, Peterson och Krantz 2003) och 
konvektionsliknande rörelser vid avsmältningsprocessen (Gleason m.fl. 
1986, Krantz 1990). Peterson (2011) framhåller hur differentierad frosthäv-
ning (DFH) verkar genom en serie återkopplingsmekanismer och att initiala 
mönster som sprickbildningar kan finnas kvar i en utvecklad formation. Han 
förklarar att en drivkraft till detta förlopp kan vara att små skillnader i mark-
ytan eller i fasen mellan frusen och ofrusen jord som leder till borttransport 
av värme och uppkomst av islinser och frosthävning. Vidare framgår att 
islinser genom kryosuktions processen motverkar en jämn tillväxt av frys-
djupet i marken genom att dra till sig vatten. Små initiala störningar be-
stämmer därför riktningen på ett händelseförlopp där skillnader förstärks 
genom återkopplingsprocesser. Terrängens lutningsvinkel bestämmer om 
formationerna på grund av gravitationskraft blir utdragna till ränder eller 
valkar genom sluttningsprocesser (French 2007: 152, Lundqvist 1961).  

Självorganisation är en viktig faktor bakom de komplicerade mekanismer 
som orsakar strukturmark i områden med säsongsvis eller permanent före-
kommande markfrost (Kessler och Werner 2003). Markrörelsen förstärks av 
värmeledningsförmågan hos stenar som anhopas vid sorteringsprocessen och 
markformationer återspeglar ojämnheter på permafrostens gränslager (Glea-
son m.fl.1986). Islinser i marken transporterar stenar och finkornigt material 
i olika riktningar eftersom mindre partikelstorlek ger större frosthävning 
(Kessler och Werners 2003). Ett påbörjat förlopp förstärks av en återkopp-
lingsmekanism genom att frysfronten sjunker snabbare nedåt i marken där 
stenar finns ansamlade (Kessler och Werners 2003). Orsaken till detta är att 
grövre material tillsammans med omgivande håligheter leder värme bättre. 
Frysfronten under gränszonen mellan ansamlat grövre material och finkornig 
jord kommer också luta till följd av ett olikformigt djup på det aktiva lagret. 
Eftersom frosthävning sker vinkelrätt mot markens frysfront kommer en 
kraft verkande snett uppåt mot stenansamlingen skapa en tydligare gräns 
mellan finkornig jord och stenansamling. Kessler och Werner belyser också 
en annan återkopplingsmekanism där stenformationer pressas lateralt vid 
gränsskiktet till den finkornigare jord och stiger i höjd. Detta resulterar i ett 
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förflyttningsmönster som går i längdriktning av en från sidan avgränsad an-
samling. Vidare framgår att formen på strukturmarksformationerna utjämnas 
och stabiliseras av laterala krafter som blir starkare ju bredare en stensamling 
är.  Detta förklaras av att frosthävningsprocessen blir större där stenarna 
finns på större djup och omges av finkornigare material.  

Werner och Hallet (1993) beskriver oklarheter som finns bakom upp-
komsten av stenränder på sluttningar i permafrostområden och att pipkrakar 
genom sin tillväxt i höjdled vid markytan är en viktig faktor bakom bild-
ningsprocessen. Vidare framgår att stenränder kan uppkomma utan att detta 
förlopp är påvisbart och att förklaringen kan vara ojämn istillväxt på grund 
av skillnader i markkornighetsgrad och en oregelbunden smältprocess.  

Krantz (1990) gör en sammanställning där han förklarar hur markproces-
ser orsakade av vattnets fria konvektion skapar självorganisation som ger 
upphov till strukturmarksformationer. Vidare framgår att det sedan länge 
varit känt att processen ger upphov till polygonmönster i skiktade vätskor 
med densitetsskillnader. Denna insikt har först på senare år överförts till 
uppkomsten av strukturmark. Hypotesen om vattnets fria konvektion förkla-
rar hur ojämnheter i markens isfront uppstår genom att fyra gradigt vatten 
med hög densitet sjunker ned i marken och tvingar upp kallare flytande vat-
ten mot ytan.(Gleason 1986, Krantz 1990). Förklaringsmodellen beskriver 
hur sjunkande varmare vatten i de konvektionsceller som uppstår sänker 
nivån på frostlagret och därigenom ökar tjockleken på det aktiva lagret. 
Följden blir att rännor skapas i isfronten som leder till en upplyftning och 
krackelering av markytan. Detta visar sig som en återspegling av den under-
liggande frusna jorden gräns mot det aktiva lagret i form av ordnade mönster 
av stenar som fångas i ytliga sänkor och sprickor. Krantz (1990) menar att 
den fria konvektionsmodellen är en av få teorier som går att testa mot resul-
taten från empiriska undersökningar. Denna uppfattning beror på att struk-
turmarksformationer kan uppstå genom en mängd olika mekanismer.  

Förutsättningen för vattnets fria konvektion är att flytande partiklar kan 
behålla densitet och värme i förhållande till konduktiv värmetransport och 
att jorden har en viss grad av finkornighet för att konvektionsrörelsen skall 
komma igång (Krantz 1990). Inledningsvis har de flesta jordar inte tillräck-
ligt med rörlighet men när en process är påbörjad genereras fortsatt markak-
tivitet. Gleason m.fl. (1986) skriver att vatten vid fri konvektion filtrerar 
genom marken utan att förflytta jordpartiklar eftersom kraften som uppstår 
inte är tillräcklig för att göra detta. Vidare görs ett antagande om hur rikt-
ningen på vattnets cirkulation i den konvektionscell som uppkommer be-
stämmer vilken sorts formation som bildas genom att påverka läget på sän-
kor och upphöjningar i permafrostens isfront. Vad som avgör riktningen på 
vattenflöde beror på lokala skillnader i markförhållanden och markfuktighet 
i ett initialt skede. Krantz (1990) skriver att återkommande frys- tö cykler 
kan åstadkomma vittring och upphävning av mark och därigenom öka poro-
sitet och permeabilitet som underlättar konvektionsrörelser av vatten. Vidare 
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framgår att vegetation genom att förändra dränage och exponering av mar-
ken kan påverka hur osorterade mönster uppkommer. Konvektionsrörelser 
kan också starta på grund av att olikheter i marken uppstått genom transport 
och omfördelning av finare material. En mindre beprövad hypotes som arti-
keln tar upp är att markmaterialet sätts i konvektionsliknande rörelse till 
följd av en fuktinducerad gradient bildad under upptiningsprocessen istället 
för genom ett vattenflöde i jorden som vid vattenindicerad konvektion. Vil-
ken av dessa processer som har störst betydelse är något som måste undersö-
kas i fält.  

2.4  Uppkomst av strukturmark i olika klimat 
En undersökning från två olika permafrostområden i kanadensiska arktiska 
övärlden visar att storleken på jordringar avtar med minskad tjocklek på det 
aktiva lagret (Peterson 2011). Sambandet visade sig i detta fall vara störst 
där snödjupet var tunt och mer betydelsefullt än skillnaden i markmaterial 
mellan mätplatserna. Den nordliga regionen har tunnare aktivt lager, lägre 
medeltemperatur, snabbare nedkylning och tunnare snötäcke. Samma sam-
band påvisades för blockringar och blockrutor med stigande altitud i Abis-
koområdet på nivåer mellan 980 och 1420 m.ö.h. (Kling 1996). Att en korre-
lation finns mellan tjockleken på det aktiva lagret och storleken på frostfor-
mationer framgår av Rayleights fria konvektionsmodell som grundar sig på 
vattnets rörelser i detta markskikt. Denna hypotes visar ett matematiskt sam-
band mellan större vidd och ökat sorteringsdjup för bland annat blockrutor, 
som har god överensstämmelse med resultaten från en serie av fältundersök-
ningar (Ray och Krantz 1983).  

Peterson (2011) beskriver att förändrat klimat ändrar förutsättningar för 
frosthävning genom att påverka vatteninnehåll, vegetationsmönster och tem-
peraturförhållanden i marken. Han visar med sina undersökningar i den ark-
tiska kanadensiska övärlden, trots iakttagelser som inte ger ett tillräckligt 
underlag för att visa på en trend, att fjärranalysbilder är användbara för att 
studera klimatinducerade förändringar i strukturmarksmönster. Att en kli-
matgradient bör undersökas under likartade förhållanden framgår av Ping 
m.fl.(2008) som vid en undersökning i arktiska Alaska och Kanada visade att 
kryostrukturer mer beror på hydrologi och mikrotopografi än av bioklimat-
zon.  

Klaus m.fl. (2013) studerade strukturmarksformationer i Abiskoområdet 
med avseende på central upphöjning vid tillfrysningsförlopp, laterala rörelser 
vertikala rörelser och vegetationsskillnader från centrum mot kanterna. Un-
dersökningen gjordes i en dalgång längs en gradient med maritima förhål-
landen i väster och kontinentala i öster. De studerade platserna ligger nära 
Riksgränsen, Katterjåkk, Kopparåsen och Abisko (Fjällkartan BD6 2009). 
Kryostrukturerna studerades också längs en höjdgradient vid 700, 850 och 
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1150 m.ö.h. på en nordostsluttning vid Suorooaivi cirka en mil sydost om 
Abisko i ett för regionen relativt kontinentalt bergsområde. Resultatet visade 
att differentierad frosthävningen är störst i dalgången där förhållanden är 
maritima och längs höjdgradienten på 700 - 850 meters altitud. En större 
kryogen aktivitet där klimatet är mer maritimt kan förklaras av att rikligare 
nederbördsmängd ger högre markfukt och större snödjup. Orsaken är bild-
ning av pipkrakar vid markytan som skadar växters rötter och bildning av 
islinser som förstärks av ett långsamt tillfrysningsförlopp i marken under ett 
isolerande snötäcke (Peterson 2011). Skillnaden i kryogen aktivitet med 
ökad altitud kan kopplas till tjockleken på det aktiva lagret. 

Walker m.fl. (2004) visar med en undersökning att strukturmarksmönst-
ren mellan olika arktiska bioklimatzoner förändras längs en cirka 14 mil lång 
gradient från Alaskas kust i norr mot inlandet i söder. Klimatförhållanden 
skiftade från arktiska maritima till kontinentala med högre sommartempera-
turer. En förändring kunde iakttas mot söder från homogen barmark via hete-
rogenitet med vegetation utanför formationer till en total täckningsgrad väx-
ter. Slutsatsen som drogs av detta är att förändringar mot högre sommartem-
peraturer i högarktiska områden leder till ökad heterogeniteten på grund 
ackumulering av organiskt material utanför jordringar. Förklaringen är att 
stor markaktivitet försvårar för vegetation att etablera sig över formationens 
upphöjda yta. Ackumuleringen av organiskt materialet runt formationerna 
ökar på heterogeniteten genom att bidra till grundare aktivt skikt och mindre 
markrörelser. I kontinentala arktiska områden med högre sommartemperatu-
rer leder istället ett varmare klimat till minskning av heterogeniteten på 
grund av att vegetationen brer ut sig både på och utanför jordringar.  

Klaus m.fl. (2013) gör ett liknande antagande genom att beskriva att mått-
lig klimatuppvärmning (ca 2⁰C) kan leda till en expansion av vegetations-
täcket som är likformig under och olikformig ovanför den altitud där kryo-
turbationsaktiviteten är som störst. På högre altituder kan resultatet bli en 
kolonisation av formationernas ytterkanter där miljön är förhållandevis 
skyddad. Detta leder till ökad heterogenitet och differentierad frosthävning.  

2.5  Faktorer som påverkar marktemperatur  
Klimatfaktorer påverkar marktemperaturer och leder till svängningar som är 
störst vid ytan och avtar nedåt för att helt upphöra vid en viss nivå (French 
2007: 83-85). Lufttemperaturens genomträngbarhet i marken varierar, på 
grund av materials olika värmeledande förmåga, från liten i torvmarker till 
större i mineraljordar till att vara störst i fast berggrund (Smith m.fl.2010, 
Philip och Scott 2013). Värmekapacitet, konduktivitet, diffusionsprocesser 
och latenta värme är faktorer som påverkar markens temperaturförhållanden 
(French 2007: 90). Vegetation har betydelse för marktemperatur genom sin 
inverkan på vind, snötäcke, solinstrålning och förmåga att bygga upp bio-
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massa (Josefsson 1990). Högre sommartemperaturer kan leda till ett tjockare 
växttäcke och organiska jordar som isolerar marken från sommarvärme och 
minskar tjockleken på det aktiva lagret i kalla områden (Walker m.fl.2004).  

Med markens aktiva lager menas som tidigare framgått det översta lagret 
där vattnets tillstånd varierar mellan fast och flytande under olika tider på 
året eller dygnet. Vid den avkylning och uppvärmning som sker av marken 
under höst och vår uppstår ofta en fördröjning av marktemperaturen runt 
0⁰C. Cook (1955) förklarar att detta beror på värme som utvecklas vid stel-
ningsprocessen och åtgår vid smältningsprocessen av vatten ´´the zero cur-
tain effect’’. I hans beskrivning framgår också att faktorer som påverkar 
denna temperaturfördröjning är fukthalt, värmeledande egenskaper i marken 
och lokala klimatfaktorer. Outcalt m.fl. (1990) undersökte förhållanden som 
ligger bakom den förlängda perioden med temperaturer i marken runt 0⁰C. 
Resultatet visade att förloppet med frigörande och upptagande av värme vid 
vattnets fasövergång framför allt sker i jordar med hög fuktighet av både 
mineralogent och organogent ursprung. Vidare framgick att en förlängd tid 
med temperaturer runt 0⁰C både finns i mark med säsongsvis och permanent 
förekommande frost.  Faktorer som komplicerar detta förlopp är rörelse av 
vatten mot nybildad is, fryspunktssänkning på grund av lösta salter, diffusion 
av vatten mot högre saltkoncentration samt förångnings och kondensations-
processer i marken (Outcalt m.fl. 1990). En konsekvens av detta är att pro-
cesser som kvarhåller marktemperaturer runt 0⁰ C inte bara sker vid isfron-
ten utan på olika nivåer i marken.  

2.6  Begreppet permafrost och bakomliggande orsaker  
Permafrost finns både i fast berggrund, lösa sediment, i torr mark och där 
vatten förekommer i fast eller flytande form (Sloan och Everdingen 1988). 
Begreppet syftar bara på marktemperatur och har ingen koppling till hydro-
logiska förhållanden. Definitionen är en kontinuerliga sammanhängande 
marktemperatur under 00 C som varar i minst två års tid (Williams 1970, 
Sloan och Everdingen 1988). Den vertikala utbredningen av permafrost bör-
jar under det aktiva lagret och går ner till ett djup där geotermisk värme höjt 
temperaturen över 00C (Williams 1970, Christiansen m.fl. 2010). Då pene-
trationen av vinterkylan överstiger effekten från sommarvärmen tillväxer 
permafrost och under motsatta förhållande sker istället ett tillbakabildande 
(Williams1970). Det aktiva lagrets tjocklek som inverkar på förekomsten av 
permafrost beror på sommarmedeltemperatur, antal dagar med temperaturer 
över noll och snödjup (Åkerman och Johansson 2008).  

Permafrost har betydelse för uppkomsten av strukturmark på grund av sin 
förmåga att påverka dräneringsförhållanden, ge ökat fukthalt i det aktiva 
lagret och påverka markrörelser (French 2007:85). Hur förekomsten av per-
mafrost kan bero på hydrologiska förhållanden, vegetation, vind och snödjup 
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framkommer av en undersökning från ett myrområde med torvrika jordtuvor 
som är gjord i norra Finland. Resultatet visade att permafrost sammanfaller 
med höga formationer, låg vegetation och stort avstånd till strömmande vat-
ten (Luoto 2002). Förklaringen är att hög vegetation leder till tjockt snötäcke 
som missgynnar permafrost genom att isolera från vinterkyla och att stora 
mängder smältvatten på sommaren motverkar permafrost eftersom blöt torv 
leder ner värme bättre i marken än torr. Vinden beskrivs som den viktigaste 
reglerande faktorn bakom snötäckets tjocklek.  

2.7  Tillvägagångssätt vid undersökning av strukturmark 
Arktiska och alpina områden med diskontinuerlig och sporadisk permafrost 
är särskilt lämpliga att utforska eftersom de är känsliga för extern påverkan 
(Slaymaker 2009: 347). Där kan tröskelvärden lätt överskridas som leder till 
snabba förändringar av vegetation och markförhållanden vilket kan manifis-
teras i nya rumsliga mönster i landskapsbilden.  

Kännedom on ett landskaps historik är viktigt för att klargöra vilka förhål-
landen som råder på platsen (Schumm och Lichty1965). Detta beror på att 
händelseförlopp i det förgångna kan manifestera sig i ett systems minne 
(Stallins 2006, Zeng m.fl 2007). Tröskelvärden måste också överskridas för 
att en kraft skall starta ett händelseförlopp (Wollman och Miller 1960). För-
hållande magnitud störande krafter och systemets inneboende barriärer mot 
påverkan är nyckelfaktorer till om förändringar skall inträffa (Brunsden 
2001). Skalans betydelse framgår av att ju mer specifikt ett skeende är desto 
kortare tidspann och mindre yta berörs (Schumm och Lichty1965, deBo-
er1992) 

Brunsden (2001) beskriver ett flertal tillvägagångssätt vid geomorfologis-
ka undersökningar varav några är användbara vid undersökningen av struk-
turmark. Historiska klimatdata över området är en viktig informationskälla 
precis som vid många andra undersökningar. Dessutom krävs en avgräns-
ning av landskapet i enheter med avseende på variabler som skall studeras. 
Exempel på betydelsefulla faktorer är altitud, orientering, morfologi, mark-
material, jordlagertjocklek och markvattenförhållanden. Vidare kan slutt-
ningars stabilitet uppskattas genom mätning av vilka vinklar som innebär 
stress. Det är också nödvändigt att avgöra om strukturmarksformationer är 
aktiva eller inaktiva och bedöma kopplingsgraden till en viss miljö. Krantz 
(1990) skriver att åldern på en formation kan variera från aktiv för stunden 
till inaktiv i många hundra år.  Åldersbestämning kan göras genom studier av 
lavpåväxt, pollenanalys och radioaktiv datering.  
Eftersom tiden för strukturmark att utvecklas kan vara mycket lång och skif-
tande är den mest tillgängliga undersökningsmetoden som finns att studera 
variationen i ett område under en viss tidpunkt. Att iaktta olika stadier av ett 
utvecklingsförlopp på en plats och översätta detta till förändringar som skett 



 20 

över tiden kallas för tid och rumsubstitution (Paine 1985). Svårigheten med 
metoden är att förändringsprocesser inte går att följa eftersom bildningsför-
lopp som pågått under lång tid ofta skett med olika hastighet och periodici-
tet. Ett sätt att kringgå detta är att låta antalet formationer som befinner sig i 
ett stadium återspegla längden för olika skeden i ett utvecklingsförlopp. Me-
toden kräver ett tillräckligt stort material för att statistisk analys skall vara 
möjlig och ett antagande om ett uniformt utvecklingsförlopp. 

Brunsden (2001) skriver att kartläggning av topografi med hjälp av stere-
ografi och identifiering av ställen med likartad karaktäristik kan förklara 
lokala avvikelser. Dessutom framgår att sannolikhetsvärden för vissa proces-
ser på en undersökt plats kan överföras till större områden för att få en första 
bild av vilka förändringar som troligtvis kan inträffa i framtiden.  

2.8  Åldersbestämning av strukturmark 
Strukturmark förekommer både som aktiva och inaktiva mönster i subartiska 
alpina områden. Formationer kan vara flera hundra år gamla och en avslutad 
markaktivitet är en indikation på tidigare kallare betingelser (Krantz 1990). 
Framtida klimatförändringar kan orsaka nya system av formationer där de 
tidigare saknats (Peterson 2011). Eftersom strukturmark kan uppkomma 
under varierande tidsrymd och i olika utsträckning består av aktiva eller 
inaktiva former är ett områdes historik nödvändig att känna till. Viktiga frå-
gor är under vilket skede av en istidscykel formationer uppkommit och om 
förhållanden har förändrats. Kännedom om ett områdes nedisningshistorik 
har stor betydelse för att klarlägga detta.  Fossila strukturmarksformationer 
förekommer på olika altitud över stora delar av den skandinaviska bergsked-
jan och till de äldsta fynden hör polygoner som bildats före den sista nedis-
ningens avsmältningsfas (Kling 1996).  

Ålder och läge på det organiska materialet i jordringen kan ge viktig in-
formation om aktivitetsnivå och historik på grund av materialtransport in 
från omgivande mark. Åldersbestämning kan göras genom radioaktiv date-
ring av ingående organiskt material, iakttagelser av vegetationstäcke, tjock-
leksbestämning av organisk jordlager och mätning av lavdiameter på stenar. 
Tidsåtgången för organisk jord att transporterats upp till markytan i struk-
turmark kan variera kraftigt. Walker m.fl. (2004) hänvisar till undersökning-
ar med radioaktiva dateringsmetoder som visar att rörelsen i en jordring kan 
vara mindre än 1mm per år och att sorteringsprocessen kan ta flera århund-
raden. Frosthävning på 1-2 cm per år har också uppmätts vid en undersök-
ning av markmaterialtransport genom sluttningsprocesser (Rapp1960: 179). 
Sammanhängande vegetationstäcke på strukturmark och tjockt organiskt 
lager visar på minskad aktivitet och uppkomst under en tidigare period då 
miljöförhållanden varit annorlunda (Kling 1996). Radioaktiv datering av 
organiskt material som förts ner i marken i samband med markfrostprocesser 
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kan användas för att uppskatta strukturmarks ålder. Exaktheten i denna me-
tod beror på hur stor kännedomen är om dessa markrörelser (Kling 1996). 
Karlén (1975) bestämde tiden stenar varit frilagda ur markmaterial genom att 
mäta diametern på kartlav (Rhizocarpon geographicum). Nackdelen med 
metoden är att den kräver ett stort mätområde eftersom tiden som gått innan 
etablering kan variera. Tillvägagångssättet är därför mer tillämpbart på större 
formationer som exempelvis blockglaciärer än på strukturmarksformationer. 
Vid denna metod måste betydelsen av temperatur, instrålning, nederbörd och 
vegetationsperiodens längd för tillväxthastighet uppskattas genom en jämfö-
relse av lavars storlek på ytor med känd ålder i det aktuella undersöknings-
området. En lichenometrisk mätning som Makoto och Klaminder (2012) 
gjorde vid en nordsluttning på 700 – 750 meters höjd vid Suorooaivi cirka en 
mil sydost om Abisko visade att åldern på kartlavar varierar från några de-
cennier i mitten till cirka 250 år en bit utanför jordringar. Dessa iakttagelser 
stämmer med gjorda C14 dateringar och visar ett successionsförlopp som 
varat i nästan tre århundraden (Makoto och Klaminder 2012). En undersök-
ning i samma område där bland annat lavpåväxt användes som proxy för 
kryogen aktivitet vid olika klimatzoner visade att andra metoder fungerar 
bättre (Klaus 2013). 

2.9  Vegetationen som indikator på klimatförändringar  
Viktiga faktorer bakom växtlighetens utbredning på olika altitud är tempera-
tur, snöskydd, snötäckets varaktighet och jordartsbildning (Mossberg och 
Stenberg 2008). Eftersom en ömsesidig påverkan finns mellan struktur-
markskaraktäristik och vegetationstäcke är det av vikt att beskriva ett under-
sökningsområdes variation med avseende på dessa variabler.  

Glaciärer, markfrost, snöfläckar och isar visar ett tydligare samband än 
ekologiska system med den klimatförändring som skett i Skandinavien 
(Kullman 2002). Förklaringen ligger i att fysikaliska system ofta har en 
snabbare responstid än biotiska. En följd av detta är att få tillförlitliga biolo-
giska indikatorer finns på den klimatförändring som skett i fjällkedjan. Inte 
desto mindre har en stigande temperaturer under de senaste femtio åren lett 
till en märkbar höjning av trädgränsen (Kullman 2002). Detta förklaras av att 
utbredningsmönstret hos träd och buskar med generativ fortplantning och 
fröspridning reagerar snabbare på klimatförändring än växter i fältskiktet 
med vegetativ förökning. Förändringar i trädgränsen har dokumenterats un-
der holocen med hjälp av pollen från torv i sjösediment (Kullman 2008). Av 
Jonasson m.fl. (2012) framgår att trädgränsen i Abiskoområdet har stigit 
med 20-50 m mellan 1940 och 1980 talet, sannolikt som en konsekvens av 
höjd årsmedeltemperatur på 0,50C sedan 1930 talet. Artikeln hänvisar också 
till senare forskningsresultat som visar en genomsnittlig förändring på 20 m 
altitud i samma område mellan 1959 och 2000. Mätningar vid en mätstation 
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längre söderut nära Åre visar att sommartemperaturen stigit med 0,80 C un-
der åren 1901 till 2000 (Kullmans 2002). Stora klimatförändringar har också 
skett över ett längre tidsperspektiv sedan den sista stora nedisningen. Mellan 
7700 och 8600 år gamla fossil från björk, tall och al finns på 999 meters höjd 
i Abiskoområdet som visar på varmare klimatförhållanden (Kullman 1999). 
Denna nivå ligger cirka 500 meter ovanför dagens höjdgräns för tallskog i 
regionen.  

Forskning i Abiskoområdet som försöker identifiera sambandet mellan 
klimatuppvärmning och nutida förflyttningar av trädgräns har sällan gett 
tydliga resultat (Jonasson m.fl. 2012). Detta kan förklaras av en mängd olika 
mekanismer som sker i ett ekosystem där organismer påverkar varandra ge-
nom bete, parasitism, konkurrens och mutualism. En av orsakerna till för-
ändringar kan vara successionsförlopp där drivkraften är utbrott av fjäll-
björkmätare (Epirrita autumnata) vars larver avlövar stora björkskogsområ-
den. Detta kan få ekosystempåverkan eftersom buskar genom sin skyddande 
inverkan påverkar förutsättningar för grodd, tillväxt och etablering av nya 
trädplantor. Markmedeltemperaturen under groningsperioden 15 juni till 15 
augusti måste minst vara 120C på störda ytor för att nyetablerade björkplan-
tor skall ta upp tillräckligt med kväve för att överleva första vintern i detta 
område (Karlsson och Weih 2001). Studier har också visat att Abiskoområ-
dets jordar ofta är kallare i skogsbevuxna dalgångar än vid trädgränsen (Jo-
nasson m.fl. 2012).  

Fenologiska studier kan ge intressanta upplysningar om klimatförändring-
ar på nordliga breddgrader eftersom växter i sådana områden har korta och 
variabla groningsperioder (Jonasson m.fl. 2012). Sentida studier från Abis-
koområdet har gjorts som visar på ett samband mellan groningssäsong hos 
olika växtarter, antal tödagar och snötäckets varaktighet (Molau m.fl. 2005). 
Trots tydlig koppling mellan klimatfaktorer och livshistoriehändelser som 
blomning, frösättning, frögroning och planttillväxt finns svårigheter i att 
klarlägga växtsamhällens tidsmässiga fluktuationer (Jonasson m.fl.2012). 
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3. Komplex systemteori 

Landskapsformer är både resultatet av pågående processer och av en histo-
rik. Förlopp och formationer som uppträder på jordytan påverkas både av 
inneboende mekanismer och utifrån verkande krafter. Med endogena proces-
ser avses landhöjning, bergskedjeveckning och vulkanism som uppstår på 
grund av tektoniska krafter orsakade av rörelser i jordens mantel. Exogena 
processer är förlopp som beror på att vatten, is och vind påverkar jordytan 
genom att transporterar och ackumulerar material. Även mekanisk vittring 
och kemisk upplösning tillhör denna typ av processer. Drivkraften till exo-
gena processer är solenergin som genom sin påverkan på vädersystem, av-
dunstning och biologisk aktivitet har effekt på jordytan.  

3.1  Självorganisation och yttre påverkan  
Begreppet självorganisation avser ett systems inneboende förmåga till orga-
nisation utan inblandning av yttre påverkande faktorer (Philips 1999). Kän-
nedom om former, strukturer, mönster och funktionella relationer som inte 
påverkas av externa krafter är viktiga för förståelsen av hur dessa mekanis-
mer fungerar. Förlopp på jordytan kan vara beroende eller oberoende och ha 
olika stark inverkan på varandra. Effekten av extern påverkan på en struktur 
förstärks vid positiv återkoppling och motverkas vid negativ återkoppling 
(Summerfield 1991: 10). Strukturer och skeenden i geomorfologiska eller 
ekologiska system står under påverkan av ett komplicerat samspel mekanis-
mer där både tidspannet, skalan och historiken har betydelse (deBoer 1992, 
Holling 2001, Schumm och Lichty1965, Stallins 2006). Varje geomorfolo-
gisk, klimatologisk och tektonisk process beror på en hierarki av händelser 
som varierar i tid, rum, frekvens och intensitet (Brunsden 2001). Dessutom 
sker en ömsesidig växelverkan mellan organismer och geomorfologiska för-
lopp (Corenblit m.fl. 2011, Stallins 2006). Vidare kan system vara mer eller 
mindre påverkad av en historik med tidigare stress och störningar (Brunsden 
2001, Didham och Watts 2005, Perry 1995, Zeng m.fl.2007) och vara olika 
känsliga för extern påverkan (Wollman och Miller 1960). Därför är det av 
stor betydelse att skilja mellan självorganisation och yttre påverkan när man 
söker klarhet i drivkraften bakom pågående processer (Perry 1995, Phillips 
1999). Dessutom behöver graden av påverkan från externa krafter klargöras 
eftersom teoretiska förklaringsmodeller lättare kan sättas upp för system som 
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bara påverkas av självorganisation (Chin och Philips 2006). Schumm (1979) 
betonar hur inre och yttre faktorer fungerar oberoende av varandra när han 
beskriver ett systems förmåga att svara på miljöpåverkan. Trots detta sker ett 
samspel där inneboende egenskaper förändras på olika sätt beroende på hur 
de påverkande krafterna verkar.  Perry (1995) skriver att självorganisation 
måste ses i relativa termer eftersom alla ekosystem är öppna för påverkan 
och energiutbyte. Han menar med sin artikelsammanställning att pådrivande 
processer inte bara beror på interna mekanismer utan också står under påver-
kan av externa krafter som verkar i och mellan olika skalor.  

Störningar beror på energi som appliceras på ett system från tektoniska 
krafter, klimatfaktorer, biologiska företeelser samt mänsklig kontroll av geo-
logiska, hydrologiska och morfologiska förhållanden (Brunsden 2001). 
Wollman och Miller (1960) skriver att tröskelvärden måste överskridas för 
att krafter skall orsaka specifika processer på jordytan. Över detta värde 
finns en stor variation i styrkor och intensiteter som förekommer med olika 
frekvens och periodicitet. Artikeln tar upp den relativa betydelsen av sällsynt 
förekommande katastrofiska förhållanden jämfört med mer frekvent inträf-
fade normala omständigheter. Vidare framgår att kunskaper om svagare mer 
frekvent förekommande krafter som överskrider vissa tröskelvärden saknas 
på grund av den allmänt rådande uppfattningen att kraftfulla sällan inträffade 
händelser är de viktigaste faktorerna bakom processer på jordytan. Dessutom 
belyser artikelförfattarna att moderata ofta påverkande krafter ger bättre 
information om händelseförlopp bakom utformningen av ett landskap efter-
som kortare tidsperioder räcker för att klargöra en påverkan. Sällsynta mer 
kraftfulla förlopp är svårare att beskriva och har lägre signifikans vid en 
undersökning på grund av att de inte går att studera i nutid.  

Brunsden (2001) beskriver hur landskapssensitivitetskonceptet belyser 
sannolikheten att en påverkande kraft orsakar respons på ett system. Vidare 
framgår att förhållandet magnitud påverkande krafter och systemets innebo-
ende barriärer är en nyckelfaktor till benägenheten att genomgå förändringar 
och förmågan att absorbera störande krafter. Brunsden (2001) beskriver att 
varje process påverkas av en hierarki händelser som varierar i tid, rum, fre-
kvens och intensitet. Förlopp kan ske utan synkronisering i tid, i olika ord-
ningsföljd, i olika tidskalor och över olika stora ytor. Dessutom kan de över-
gå mellan varandra, gynna varandra eller verka i motsatt riktning genom att 
bygga upp trösklar. Landskapsprocessen genomgår en process- responsfunk-
tion där materialtransport, morfologisk evolution och strukturella föränd-
ringar sker när tröskelvärden överskrids. Artikeln beskriver också att syste-
mets inneboende barriärer mot förändring som exempelvis motståndskraft i 
material, morfologiska förhållanden, komponenters inbördes placering kan 
kopplas till historiska händelseförlopp. 

Philips (1999) beskriver att självorganisation manifesteras i en mängd 
olika mönster där två huvudinriktningar kan urskiljas. Den första är konver-
gens som innebär en strävan mot större ordning med karaktäristiska former 
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som exempelvis stabila sluttningar, zonerade jordar och klimaxsamhällen. 
Den andra är divergens som står för en utveckling mot mer diversifierad 
rumslig mosaik som kan exemplifieras av jordprofiler, uppdelade habitat och 
fragmenterade landskapsbilder. Förändringsmönster utvecklas också i rikt-
ning mot stabilitet, instabilitet, ändrad energi och ändrad entropi (Phi-
lips1999).  

Holling (2001) står för ett alternativt sett att se på självorganisation ge-
nom att använda begreppet panarki då han beskriver ekosystem som kom-
plexa system där drivkraften är adaptiva cykler i olika rumsliga skalor. De 
olika förloppen står i förbindelse med varandra och sker med långsammare 
takt ju större områden de verkar över. Varje cykel innehåller en långsam fas 
med ansamling av resurser och stärkta band som åtföljs av kollaps och en fas 
av återorganisation. En sådan förändring från tillväxt och stabilitet till för-
ändring och variabilitet kan triggas fram av störningar eller stress. Konse-
kvensen av detta kan bli att adaptiva cykler övergår mellan olika rumsliga 
nivåer i samband med att förändringsmönster påverkas. En geomorfologisk 
analogi till det som sker i ekosystem med tillväxt, kollaps åtföljd av återor-
ganisation kan vara vad som sker med markfrostprocesser, erosion, sedimen-
tation och växtetablering under periodiska istidscykler i ett område. 

Självorganisation och återkoppling skapar strukturmarksmönster i områ-
den med säsongsvis och permanent frost (Gleason m.fl.1986, Kessler och 
Werner 2003, Krantz 1990, Werner och Hallet 1993), fläckvis vegetation i 
torra områden (Klausmeier 1999, Rietkerk m.fl.2004) meandersystem eller 
stegdammar i flodsystem (Chin och Philips 2007) och vegetationsmönster 
vid övergångszoner mellan skog och tundra i subarktiska områden (Zeng 
m.fl. 2007). Chin och Philips (2007) skriver i sin artikel om ett vattendrags 
utveckling att exogena faktorer påverkar ett system men endast den innebo-
ende mekanismen kan användas för att skapa modeller över ett utvecklings-
förlopp. Zeng m.fl. (2007) menar att samspelet mellan det geomorfologiska 
underlaget och vegetationen i ett alpint övergångsområde mellan tundra och 
skog är en form av ekologisk självorganisation som påverkas av abiotiska 
faktorer. Rietkerk (2004) beskriver uppkomsten av fläckvisa vegetations-
mönster i torra trakter som ett exempel på hur ett självorganiserande ekosys-
tem påverkas av vattenbrist.  

3.2  Den rumsliga och tidsmässiga skalans betydelse 
Teorier om självorganisation är en bra utgångspunkt för resonemang som 
kan testas mot en empirisk verklighet (Philips 1999). Summerfield (1991: 
17-18) beskriver att man vid en undersökning antingen kan utgå från gene-
rella fysikaliska lagar som påverkar händelseförlopp eller från att beskriva 
utformningen av mönster i landskap. Det första är ett funktionellt betraktel-
sesätt där man studerar effekten av pågående processer och det andra ger en 
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bättre inblick av hur formationer bildats över större ytor över en längre tids-
rymd. Stallins (2006) skriver att studier av pågående händelseförlopp bidrar 
till en reduktionistisk, deterministisk förklaringsmodell av hur mönster upp-
kommer i ekosystem. Han menar också att observerade strukturer bättre 
beskriver helheter i landskapet där en längre tidskala kan beaktas. Summer-
field (1991: 17-18) skriver att historiska skeenden kan belysas med rum-tid 
substitution där rumslig variation översätts till tidsmässig med hjälp av ma-
tematiska modeller. Detta kan göras med en ergodisk hypotes där man utgår 
från att slumpfördelning i rummet är samma som slumpfördelning över ti-
den. En utgångspunkt för en sådan tankemodell är ett uniformt evolutions-
förlopp. 

Att storlek och dimension har betydelse vid studier av geomorfologi 
framgår av undersökningar som görs i olika rumsliga och tidsmässiga skalor. 
DeBoer (1992) skriver att genomslagskraften av en händelse ökar, sker mer 
sällan och har större betydelse för hela landskapet om den sker över ett större 
område jämfört med ett litet. Vidare framgår att transporttid av material och 
variation av transportvägar blir större med ökad rumslig skala och att fre-
kvent förekommande småskaliga händelse kan ligga bakom uppkomsten av 
mindre vanligt förekommande storskaliga förlopp. Philips (1999) beskriver 
att samma landskap periodvis kan genomgå både divergent och konvergent 
utveckling. Ett exempel på detta kan vara hur lokala skillnader uppstår i 
flodbäddar samtidigt som likformiga mönster uppkommer över ett större 
dräneringsområde. Endogena processer har ett långsamt händelseförlopp och 
verkar över större områden på jordskorpan medan exogena processer står för 
en snabbare påverkan i olika skalor (Summerfield 1991). Självorganisation 
under påverkan från yttre faktorer sker i olika skalor i fysikaliska, biologiska 
och geologiska system (Banzhaf 2009). Ett exempel på processer som på-
verkas i olika rumsliga nivåer är det komplexa samspelet mellan mykorrhi-
za-svampar och vegetationen i marken. Ekosystem befinner sig olika långt 
ifrån ett jämvikttillstånd och är ständigt påverkade av externa faktorer som i 
olika skalor styr det inre samspelet (Perry 1995). Bristen på kunskap om 
olika komponenters relativa betydelse vid samspelet mellan organismer och 
abiotisk miljö gör att betydelsen av biologisk variation, processers storska-
lighet och abiotisk påvekan blir svår att klarlägga (Reinhard m.fl. 2010). Vid 
modellskapande av samspelet mellan ekologiska och fysikaliska faktorer 
finns därför en svårighet i att välja den skala som är mest signifikant för en 
påverkande process.   

Geomorfologiska processer sker i olika rumsliga nivåer där man med 
mikroskala avser sträckor under 0,5 km, mesoskala sträckor mellan 0,5-10 
km, makroskala sträckor mellan 10-1000 km och megaskala sträckor större 
än 1000 km (Summerfield 1991). DeBoer (1992) belyser vikten av att klar-
lägga vilka storleksförhållanden som är mest signifikanta för det man under-
söker och hur stor påverkan är mellan olika rumsliga nivåer. Vidare skriver 
han om betydelsen av att överföra kunskaper från en skala till en annan. Ef-
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tersom rumsliga begränsningar krävs vid genomförandet av geomorfologiska 
undersökningar är det viktigt att känna till storleken på det område en pro-
cess verkar över. För att en avgränsning skall vara möjlig bör enligt deBoer 
påverkande processer täcka en yta som är lika med eller större än det under-
sökta området för att ett antagande om likformig påverkan skall kunna göras. 
Vidare bör processerna som verkar över en yta inte överstiga avståndet till 
nästa system eftersom de påverkande krafterna skall kunna betraktas som 
specifika för en viss plats.  

Stallins (2006) skriver i sin artikelöversikt att tillstånden i ekologiska och 
geomorfologiska system beror på ett komplext samspel av faktorer som ver-
kar i olika skala och vid skilda tidpunkter. Han beskriver olika sätt organis-
mer påverkar sin miljö och hur det finns ett inneboende minne i ett ekosys-
tem för händelser i det förgångna. Vidare beskrivs komplexa system med hur 
olika faktorer påverkar varandra på ett icke linjärt sätt och att det finns 
många riktningar som ett förändringsmönster kan ta. Stallins menar därför 
att det inte finns någon övergripande determinism som i förväg bestämmer 
vad som skall ske. Schumm och Lichty (1965) belyser tidsspannets betydelse 
genom att beskriva hur ett landskaps former både beror på det förflutna och 
av pågående processer. Vidare framgår att man kan betrakta landformer som 
en fas i en erosionscykel och som ett resultat av de krafter som frambringas 
av en för stunden verkande jämvikt. I artikeln kan man dessutom läsa att ju 
mer specifika skeden som studeras desto kortare tidspann och mindre ytor 
berörs. Schumm och Lichty skriver också att generaliseringar måste göras 
när man studerar ett längre tidsspann eftersom pågående processer är förän-
derliga och bara kan studeras som en fraktion av en större helhet. Många 
element i landskap påverkas av den jämvikt som verkar för stunden samti-
digt som förhållandens föränderlighet över tiden gör att man inte kan uteslu-
ta det historiska perspektivet och betydelsen av ett tidsintervalls längd. Arti-
keln ger exempel på indelningsgrunder på tid som kan användas när man 
studerar hur en landskapsbild förändras. I det alternativ som utgår från ero-
sions och sedimentations-processer är ett cykliskt tidsspann som utgår från 
erosionscykeln det längsta. Det graderade tidsspannet avser en kortare tids-
period som utmärks av gradvisa, cykliska förändringar med en serie av fluk-
tuationer runt ett stabilt stadium och det stabila stadiet det kortaste tidsspan-
net där pågående erosion och sedimentationsförlopp verkar för stunden obe-
roende av varandra. Mätningar av pågående processer kan ge underlag till ett 
statistiskt material som belyser vad som händer på ett ställe under en viss 
tidpunkt. Vidare framgår att ju längre ett tidsspann är desto större blir över-
gången från oberoende till beroende mellan olika variabler. Detta kan förkla-
ras av att en process som verkar under en längre tidsrymd hinner skapa nya 
förutsättningar för andra förlopp att verka under.  
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3.3  Betydelsen av ett landskaps historik  
Hewitt m.fl. (2002) beskriver att nästa alla landskap bär på spår efter det 
förgångna och att förhållanden som varit ofta inte längre finns. Exempel på 
detta kan vara spår som tidigare nedisningar lämnat i landskapet eller biom 
som expandera eller minskat i sin utbredning. En följd av detta är att ett 
landskapets tillstånd både beror på nuvarande förhållanden och det förgång-
na. Händelsesekvenser är en kombination av skeenden med olika magnitud, 
frekvens och fördröjning som på något sätt manifesterar sig och finns kvar i 
ett landskaps minne (Brunsden 2001). Att självorganisation kan finnas mani-
festerad i ett ekosystems minne framgår av hur befintlig vegetation genom 
självorganisation håller sig kvar vid ett alpint landskaps ekoton trots hög 
abiotisk stress som försvårar nyetablering (Zeng m.fl.2007). Ett annat exem-
pel är hur ett sammanhängande markvegetationstäcke kan övergå i fläckiga 
mönster genom en historik av återkopplingsprocesser i områden där vatten-
brist gör nyetablering omöjlig (Rietkerk 2004). Förlopp som kan leda fram 
till att ett områdes händelseresistans förstärks är skred som stabiliserar mar-
ken i en sluttning genom att transportera bort löst material (Brunsden 2001). 
Först efter att en vittringsprocess har pågått under en lång tid är jordlagret 
tillräckligt tjock för att ett detta förlopp skall upprepas. Lokala förhållanden i 
ett område kan återspegla cykliskt återkommande skogsbränder som påver-
kat både geomorfologiska förhållanden, successionsförlopp och arters abun-
dans. Stallins (2006) resonemang om orsakssamband och systems inneboen-
de minne kan beskriva med Hollings (2001) adaptiva cykler där förlopp med 
ansamling av resurser och förstärkta band åtföljas av kollaps och ny fas av 
återorganisation som ibland sker i en annan skala. 

Ekosystem har både motståndskraft mot stress och störningar som pågått 
under sin egen evolutionsprocess och en känslighet mot påverkan som kan 
leda till kritiska punkter och irreversibel övergång till nya tillstånd (Perry 
1995).  En förklaring till detta är att evolutionen inte kan fortgå om känslig-
heten är för stor samtidigt som stress och störning är en viktig bakomliggan-
de orsak till att organismer anpassar sig till rådande förhållanden. Reinhard 
m.fl. (2010) skriver att ekosystem skapas genom en evolutionsprocess som 
påverkas av en återkoppling mellan organismer och landskap. Vid detta för-
lopp påverkar den fysiska miljön selektionen som ligger bakom evolutionen 
och den levande miljön sina egna fysikaliska livsbetingelser. 

3.4  Komplex systemteori i ekosystem 
De enda områdena på jorden som inte står under direkt påverkan från det 
biologiska samhället är öknar och polarområden (Corenblit m.fl. 2011). I 
andra områden har samspelet mellan organismer och geomorfologiskt under-
lag en central roll vid studier av pågående markprocesser. Biogeomorfologi 
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har fått en ökad vetenskaplig betydelse och kan ses som ett paradigmskifte 
med fokus på komplexitet och icke linjära system där både form, historik 
och pågående processer beaktas. Stallins (2006) beskriver i sin artikel att 
detta ämnesområde handlar om samspelet mellan ekologiska och geomorfo-
logiska komponenter i olika rumsliga och tidsmässiga skalor. Han belyser 
också vilka landskapsprocesser som växtdynamik och geomorfologiska för-
lopp orsakar.  

Av Stallins (2006) framgår att biogeomorfologi studerar komplexa adap-
tiva system som karaktäriseras av komplicerade orsakssamband, ekologisk 
topologi, ekologiska ingenjörer och ett ekologiskt minne. Ekologisk topologi 
används för att visualisera de rumsliga och tidsmässiga orsakssammanhang-
en som finns i biogeomorfologiska system. Detta begrepp kan ses som en 
funktion av både underliggande fysikaliska variabler och ekosystemets inne-
boende förmåga till självorganisation. Ekologiska ingenjörer är organismer 
som påverkar sin livsmiljö genom att skapa habitat och stabilisera substrat. 
Inom biogeomorfologin är växter, djurs och mikroorganismers påverkan på 
underslaget av särskilt stort intresse. Gemensamt för Stallins fyra teman är 
att biogeomorfologiska system är öppna och vägberoende med stadier som 
kan vara självförstärkande eller övergående. Där framgår också ett behov av 
att beskriva strukturer i olika skalor och att sammanlänka detta med resulta-
ten från reduktionistiska processorienterade studier. Naylor m.fl. (2002) 
använder begreppen biokonstruktion, bioerosion och bioprotektion för att 
beskriva samspelet mellan mark och organismer. Denna påverkan kan ske på 
många olika sätt och kan exemplifieras av, i) biokonstruktion där växtlighet 
bidrar till ackumulation av organiskt och oorganiskt material över en yta, ii) 
bioerosion där betande, trampande eller grävande djur blottlägger och expo-
nerar mark för nedbrytande yttre krafter, iii) bioprotektion där växtrötter 
binder marken.  

3.5  Utvecklingen mot heterogenitet och homogenitet i 
ekosystem 
Rietkerk (2004) beskriver hur oväntade plötsliga förändringar i ekosystem är 
kopplade till positiv återkoppling och tillstånd av bistabilitet mellan två al-
ternativa stadier. Hans artikelsammanställning belyser också hur långsamt 
gående förändringar kan leda till tillstånd där snabba övergångar mellan två 
tillstånd kan ske. Rietkerk (2004) menar att en framtida utmaning ligger i 
ökad förståelse för kopplingen mellan resurskoncentrerande mekanismer och 
bistabilitet eftersom detta tillstånd kan leda till storskaliga katastrofartade 
skiften.  

Rietkerk (2004) beskriver att resursansamling genom ett etableringsmöns-
ter i riktning mot goda betingelser är nödvändiga för uppkomsten av självor-
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ganiserad fläckighet hos vegetationen i ekosystem med storskalig vattenbrist. 
Drivkraften bakom detta är en självorganisation som är orsakad av positiv 
återkoppling mellan planttillväxt och tillgängligt vatten. Detta tillstånd beror 
på att vegetationen håller sig kvar på grund av sin förmåga att skapa gynn-
samma betingelser genom ökad infiltration och minskad avdunstning från 
marken. Utanför fläckarna leder avrinning på grund av dålig infiltration och 
det närliggande växtbeståndets förmåga att drar till sig vatten till att etable-
ring missgynnas. Fortgår dessa förlopp tills resurserna tar slut kan ett trös-
kelvärde med bistabilitet uppstå som leder till en övergång mot ett homogent 
stadium med barmark där växterna inte längre verkar som ekosystemingen-
jörer. Efterföljs ett sådant tillstånd av ökad resurstillgång återbildas inte 
mönstren av fläckighet eftersom den resurskoncentrerande mekanismen inte 
längre kan verka. Artikeln belyser därigenom begreppet hysteresis som be-
tyder att strukturer i ekosystem bara uppkommer vid minskad och inte vid 
ökad resurstillgång. Zeng m.fl. (2007) beskriver samspelet mellan självorga-
nisation i den alpina skogstundra ekotonen med klimat och geomorfologiskt 
underlag. Detta kan jämföras med vad som gäller för fläckvis vegetation i 
torra trakter. I båda fallen handlar det om ett ekologiskt minne som möjlig-
gör för vegetationen att hålla sig kvar vid hög abiotisk stress och en svårig-
het till nyetablering vid övergång mot gynnsammare betingelser. 

Cavieres m.fl. (2013) beskriver begreppet ’’facilitative interaction’’ ge-
nom att beskriva hur kuddartade växter skapar en gynnsam miljö som ger 
större mångfald kärlväxter i alpina miljöer med hög abiotisk stress. Artikel-
författarna menar att mikrohabitat vid sidan av klimatfaktorer är viktiga in-
dikatorer på kärlväxtarters utbredning över större områden. Ett exempel på 
detta är hur kuddartade växter skapar nät av gynnsamma miljöer i alpina 
landskap. Antonsson m.fl. (2009) menar att växters skyddande effekt kan 
överväga effekten av inbördes konkurrensen i områden med hög vinexposi-
tion, låga temperaturer, kort groningssäsong eller vattenbrist. Artikeln be-
skriver att kuddartade växter gynnar vegetation genom att antingen bygga 
upp organisk jord, ansamla näring, skydda från herbivorer, skydda från kyla 
eller skydda från vind. Antonson m.fl. (2009) gjorde en undersökning i norra 
Sveriges fjällområde där fjällglim (Silene acaulis) inom sina egna kuddarta-
de formationer visade sig ha skyddande effekt på graminider mot låga tem-
peraturer. Denna variabel antogs vara den viktigaste stressfaktorn med sti-
gande altitud. 

Även i våtmarker kan bistabila tillstånd mellan homogena och differentie-
rade tillstånd infinna sig. Rietkerk (2004) beskriver att den grundläggande 
mekanismen bakom detta är en positiv återkoppling mellan tillgängligt 
grundvatten och kärlväxters produktivitet. En förklaringsmodell är att skill-
nader i transpiration orsakar konvektionsrörelser i marken som leder till rö-
relser av vatten med upplösta näringsämnen mot ställen men större biomassa 
kärlväxter.  
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Ekosystem genomgår lättare katastrofartade förändringar om de är påver-
kade av en historik med stark stress än om de är strukturerade genom kon-
kurrensen av ett inre samspel och svag yttre påverkan (Didham och Watts 
2005). Författarna menar att stark stresspåverkan ger en riktad selektion mot 
överlevnad och en låg artrikedom. En följd av detta blir att skillnaden mellan 
populationer spridda över ett större område är liten på grund av ett likartat 
selektionstryck. Vidare framgår att stark påverkan från abiotiska faktorer 
leder till minskad biologisk mångfald genom riktat urval mot egenskaper 
som skapar bättre överlevnad i en hård miljö. Artikeln belyser också att hög 
abiotisk stress ökar sannolikheten för att den först anländande arten vid en 
kolonisation stänger ute de som kommer senare grund av likartade resurs-
krav. Motsatta förhållanden finns vid god resurstillgång och svag abiotisk 
stress där det finns en stor variation av arter och ekologiska nischer.  

Klausmeier (1999) skriver att matematiska modeller på spridningsmönster 
sällan stämmer med verkligheten och bara fungerar vid frånvaro av hetero-
genitet. Bland de få förlopp som går att beskriva på detta sätt är parasitoid-
angrepp på växtätande insekter. Teoretiska modeller försvåras av oregel-
bundna små topografiska variationer som kan vara orsakade av en ekologisk 
dynamik.  

3.6  Geomorfologiska gränser för självorganisation i den 
alpina skogs-tundra ekotonen 
Zeng m.fl. (2007) beskriver att utbredningen av den alpina skog-tundra-
ekotonen tydligt sammanfaller med en höjdgradient där faktorer som klimat, 
markförhållanden och topografi påverkar växtetablering. Vidare framgår att 
växtligheten har betydelse för marken genom att i mikroskala förändrar 
energi, vattenbalans, frostprocesser och vittringsprocesser.  

Zeng m.fl. skriver om återkopplingen mellan landformer och den självor-
ganisation som finns manifesterad i ett ekologiskt minne. Artikelförfattarna 
belyser hur det komplexa samspelet mellan organismerna i den alpina skog-
tundra-ekotonen står under exogen påverkan av det geomorfologiska under-
lagets heterogenitet. I beskrivningen framgår att trädgränsen kan ses som 
resultatet av att systemet konvergerar mot ett jämviktsläge där speciella kli-
matologiska förhållanden råder. I artikeln kan man läsa att det i gränszonen 
finns lokala geomorfologiska mönster med olika förutsättningar för frögro-
ning samtidigt som träd och buskar gynnar nyetablering av plantor genom att 
lokalt påverka temperatur, vind och snödjup. Det som händer i den alpina 
skog-tundra-ekotonen och finns manifesterat i ett minne är ett exempel på 
vad Reinhard m.fl.( 2010) skriver i sin artikelsammanställning. Där framgår 
att ekosystem skapas genom en evolutionsprocess påverkad av återkopp-
lingsprocessen i och mellan organismsamhälle och landskap. Vid dessa för-
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lopp finns en ömsesidig påverkan mellan den biotiska och den abiotiska 
miljön. 

Zeng m.fl.(2007) beskriver simuleringsmodeller över den alpina skog-
tundra-ekotonen där vegetationen tillmäts en endogen självorganiserande 
dynamik som påverkas av variationer i underliggande strukturer. Det teore-
tiska antagandet är att självorganisationen pågår fram till en viss gräns där 
det geomorfologiska underlaget sätter en gräns.  Vidare beskrivs en teori 
som söker klarlägga om vegetation genom sin självorganisation kan skapa en 
dynamik som ligger utanför vad som empiriskt kan observeras. Tankegången 
beskriver en modell som utgår från att det geomorfologiska underlaget är en 
exogen faktor som påverkar växtlighetens inneboende dynamik. Underlaget 
modifieras att skapa en mängd olika förutsättningar för vegetation att verka i 
och de teoretiska resultaten illustrerar hur exogena faktorer samverkar med 
det komplexa ekosystems dynamik. Med denna modell vill man påvisa var 
de kritiska punkterna finns som påverkar utbredningen av den alpina skog-
tundra-ekotonen. En slutsats är att dessa ekosystem både avancerar genom 
att behålla sin interna självorganiserade komplexitet och står under påverkan 
av exogena krafter som ibland överskrider vissa kritiska nivåer. 

3.7  Sammanfattning av komplex systemteori 
Ett komplext samspel finns mellan olika systems inneboende förmåga till 
självorganisation och påverkan från externa faktorer. Detta samspel kan ske 
på ett icke linjärt sätt med olika kraft, i olika riktning och vid olika tidpunk-
ter. I systemen finns ett minne för det förgångna och om påverkan av externa 
krafter blir tillräckligt starka för att överskrida tröskelnivåer kan nya jämvik-
ter ställa in sig. En konsekvens av detta kan bli att landskap består av delar 
som genomgår snabba förändringar på grund av hög känslighet för yttre 
påverkan och stabila delar som sett likadana ut under mycket lång tid. Det är 
svårt att se någon övergripande determinism över vilka vägar förändringarna 
i ett system kommer att ta på grund av detta komplexa samspel av många 
faktorer.  

Självorganisation sker under mer eller mindre stark exogen påverkan vid 
utvecklingen av geomorfologiska och ekologiska system. Vid olika förlopp 
sker en mängd återkopplingsmekanismer som kan vara positivt förstärkande 
eller negativt motverkande. Positiv återkoppling kan exemplifieras av hur 
grövre material leder ner värme till permafrostens isfront och bidrar till att 
en pågående marksorteringsprocess förstärks och negativ återkoppling av 
hur ett flöde vid ökad vattenföring motverkar sin egen strömhastighet genom 
att skära sig ner i en flodbädd.  

Externa krafter påverkar utvecklingsförlopp när de med olika kraft, inten-
sitet, frekvens och varaktighet överskrider vissa tröskelvärden. Känsligheten 
hos ett system beror på en historik av tidigare händelser som pågått under en 
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evolutionsprocess. Generellt har ekosystem som tidigare stått under stark 
exogen stress större känslighet för förändringar än de som är utformade av 
ett komplext inre samspel under svag yttre påverkan. Dessutom ger stark 
abiotisk stress mindre artrikedom och mer specifik anpassning till hårda 
förhållanden. En brist på mångfald kan ytterligare förstärkas av att arter som 
först anländer vid en kolonisering utestänger andra pågrund av likartade 
miljökrav. Dessa förhållanden gör ekosystem under påverkan av extrema 
klimatförhållanden extra känsliga för miljöförändringar. I områden som står 
under stark abiotisk stress kan tillstånd av bistabilitet uppstå som lätt leder 
till katastrofiska irreversibla storskaliga övergångar till nya stadier. Detta 
kan exemplifieras av hur fläckvis förekommande vegetation i torra områden 
övergår till ett homogent tillstånd av vegetationsfri mark vid minskad vatten-
tillgång. Att ett sådant tillstånd inte övergår till ett tidigare mönster av fläck-
ighet vid ökad nederbörd är ett exempel på hysteresis som innebär att vissa 
mönster i ekosystem bara uppkommer vid minskad resurstillgång.  

Ett utvecklingsförlopp kan ske divergent eller konvergent, mot kaos/ökad 
entropi eller icke kaos/minskad entropi och ofta kan små initiala skillnader 
påverkar riktningen på ett skeende. Flodsystem genomgår en utveckling som 
är divergent mot ökad entropi då vatten delas upp i fåror och konvergent mot 
minskad entropi då stegdammar och meandersystem utvecklas. Utvecklingen 
av den alpina skog-tundra-ekotonen sker genom konvergent utveckling mot 
ett stadium av jämvikt som är påverkad av ekologisk självorganisation, geo-
morfologiskt underlag och en klimatgradient. Bildningen av stegdammar och 
meandersystem i ett flodsystem innebär att energi sprids till följd av minskad 
friktion och längre vattenflöde. 

Ett alternativt sett att se på komplexa systems självorganisation är i Hol-
lings adaptiva cykler som pågår i olika rumslig skala. Dessa förlopp står i 
förbindelse med varandra och sker med långsammare takt ju större områden 
de verkar över. Varje cykel innehåller en långsam fas med ansamling av 
resurser och ökad sammanlänkning som åtföljs av kollaps och återorganisa-
tion som ibland leder till ett händelseförlopp i en annan skala. Detta kan 
exemplifieras av successionen i ett ekosystem mot ett klimaxsamhälle åtföljd 
av en störning som leder till kollaps och ny fas av återorganisation. En geo-
morfologisk analogi till detta kan vara vad som sker under en istidscykel 
med erosion, sedimentation och markfrostprocesser.  

För att möjliggöra teoretiska modeller över självorganisation och föränd-
ring i ett system är det nödvändigt att identifiera endogena drivande meka-
nismer och betydelsen av exogen påverkan. Den rumsliga dimensionen har 
betydelse för graden av påverkbarhet och hastigheten hos olika förlopp. Ofta 
sker småskaliga förlopp snabbare än storskaliga och dessutom kan processer 
som verkar i olika riktning leda fram till långsam utveckling av mönster över 
ett större område. Eftersom ytan en kraft verkar över kan vara större eller 
mindre än det område man undersöker är det viktigt att vid en avgränsning 
både se till särprägel och likartad påverkan. I subalpina områden, subarktiska 
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områden och områden med vattenbrist där geomorfologiska system och eko-
system står under stark stresspåverkan är teoretiska förklaringsmodeller lät-
tare att skapa eftersom förändringsmönster framträder tydligare. 
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4. Områdesbeskrivning 

4.1  Beskrivning av undersökningsområdet 
Undersökningsplatserna är lokaliserade på subalpin, lågalpin, mellanalpin 
och högalpin nivå vid Abiskoområdet i norra Sverige (Fig.2b). Av kartan 
framgår läget på de nio studerade lokalerna (Fig.2a). Undersökningsområdet 
ligger i och nära dalgången mellan Björkliden och Låktatjåkka samt på en 
hed i björkskogen cirka en kilometer söder om Abisko turiststation (Fjällkar-
tan BD6 2009). Den subalpina regionen i Abiskoområdet utgörs huvudsakli-
gen av hedbjörkskog och sträcker sig från Torneträsk till trädgränsen som 
ungefär ligger på 550 m.ö.h. vid Björkliden och 700 m.ö.h vid fjällområdet 
runt Abiskoheden. Mossberg och Stenberg (2008) gör en allmän beskrivning 
av kalfjällets vegetationsregioner. Den lågalpina nivån sträcker sig ca 300 
meter ovanför trädgränsen och har en flora som är ganska lik den subalpina. 
Regionen täcks av hedar med dominerande risartad vegetation som tunnas ut 
mot ökad altitud innan den övergår till mellanalpin nivå. Denna region 
sträcker sig ytterligare cirka 200 meter högre upp och har en glesare vegeta-
tion som successivt och övergår från rished till gräshed. Vid högalpin nivå 
sker en övergång till mycket sparsam kärlväxtvegetation och stor täcknings-
grad mossor och lavar. Typiskt för denna region är att den vegetationsfria 
marken har en riklig förekomst av kantiga ofta frostvittrade stenblock. Med 
hjälp av vegetationskarta över de svenska fjällen 30H/30I/31H/31I (1981) 
kan en indelning av undersökningsområdet göra där Abiskoheden klassifice-
rad till torr och frisk rished som är omgiven av mossrik hedbjörkskog, ryg-
garna vid den lågalpina regionen nära Björkliden till torr rished, undersök-
ningsplatserna på mellanalpin nivå vid Rakkaslahku till ris och gräshed och 
den högalpina regionen nära toppen på Låktatjåkka till block och hällmark 
(Fig. 2a). 
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Figur 2a. Karta över området där fältstudierna gjordes på heden i Björkskogen och i 
dalgången mellan Björkliden och Låktatjåkka. Abiskohed 417m.ö.h. sänka = AS, 
Abiskohed 422 m.ö.h. rygg = AR, Björkliden 578 m.ö.h. rygg = BR1, Björkliden 
682 m.ö.h. rygg = BR2, Rakkaslahku 895 m.ö.h. sänka = RS1, Rakkaslahku 906 
m.ö.h. rygg = RR1, Rakkaslahku 1028 m.ö.h. sänka = RS2, Rakkaslahku 1043 
m.ö.h. rygg= RR2, Låktatjåkka 1360 m.ö.h. rygg = LR. Undersökningsplatserna 
BR1, BR2 ligger på lågalpin nivå, RS1, RR1, RS2, RR2 på mellanalpin nivå och LR 
på högalpin nivå. Ekvidistans 25 m. 

 
Figur 2b. Undersökningsområdet vid Abisko där fältstudierna gjordes i norra Sverige. 

Stockholm 
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4.2  Berggrund och lösa avlagringar  
Strukturmark i frostområden uppkommer där marker innehåller ler (˂ 2µm) 
och silt (2- 63µm) och saknas om sandhalten är för stor (Peterson 2011). 
Heterogent tillfrysande jordarter med en partikelstorlek på mindre än 60µm 
till 100µm ger randliknande isbildningar och uppkomst av sådana formatio-
ner (Beskow 1932: 50). Den lägre av dessa siffror utgör gränsen mellan fin-
mo och grovmo i Attebergs korngruppsskala. Eftersom markmaterialets 
sammansättning i olika kornighetskategorier har betydelse för uppkomsten 
av strukturmark (Lundquist 1961) är det av vikt att känna till bergartsförhål-
landen och typen av avlagringar.  Ett områdets nedisningshistorik har också 
betydelse för sambandet mellan lösa avlagringar och berggrund eftersom 
glacial is transporterar moränmaterial ovanför ett fast underlag. 

Den Kaledoniska bergskedjan är påverkad av erosion som verkat under en 
lång tidsperiod ända från Karbon fram till nutid (Lidman-Bergström 
m.fl.2007). Flera glaciationer har skett i området under kvartär och ett fen-
noskandiskt istäcke har dominerat utformningen av landskapet under de sista 
0,7 miljoner åren som satt spår efter sig i landskapet (Kleman and Stroeven 
1997, Lidman-Bergström m.fl. 2007). Under denna period har erosion och 
materialtransport utplånat reliefen från sen krita. Spår finns från tre olika 
tidsperioder där avsmältningsskedet har karaktäriseras av kallbaserad is på 
högre altitud och aktiv varmbaserad i dalgångar (Kleman och Stroeven 
1997). Kleman och Stroeven (1997) visar med sin undersökning från Kebne-
kaiseområdet att ett vanligt förhållande under nedisningarna varit frusen is 
på höglandet och smältande is i dalgångar där utlöpande glaciärer och is-
strömmar formades. Av deras iakttagelser framgår också att spåren av glacial 
erosion är mindre på mellanhög altitud där varken högre liggande skålfor-
made glaciärer eller smältande rörlig is i dalgångar eroderat landskapet. Vi-
dare visar vattenflöden som tagit samma väg före och efter nedisningar över 
högre liggande nivåer på avsaknad av glacial erosion. Flygbildstolkningar 
klargör att det aktuella undersökningsområdet mellan Björkliden och Låktat-
jåkka, i likhet med de största ytorna i norra svenska fjällkedjan, bär spår efter 
tidigare nedisningar och att det lösa materialet till största delen utgörs av 
morän (Goodfellow m.fl. 2008). Söder och väster om Torneträsk finns isräff-
lor som visar att isrörelseriktningen vid ett glacialt maximum varit i en nord-
lig och västlig riktning mot norska kusten för att i ett senare avsmältnings-
skede genom inverkan från höga bergsmassiv följa riktningen på områdets 
dalgångar (Melander 1977:30–31).  

Bergarterna är granatglimmerskiffer med inslag av marmor eller grafit-
skiffer i fjällmassivet mellan Riksgränsen i väster och Abisko i öster och 
hårdskiffer med inslag av urbergarter i dalgången med björkskog söder om 
Abisko (Kulling 1964:105, Melander 1977: 21). Dessa skiffrar utgörs i väst-
ra Abiskofjällen av högmetamorfa sediment omvandlade till gnejser och på 
Abiskoheden medelmetamorfa sediment (Kulling 1963). Denna typ av berg-
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grund vittrar lätt sönder i platta skivor och löst markmaterial (Kling1996). 
Lundqvist (1939: 8-13) beskriver att jordarter som bildats av fjällkedjans 
lösa skiffrar i huvudsak består av mjäla (2-20µm) och finmo (20-60µm) med 
ett mindre inslag av grövre material. Moränen har därför en finkornighet 
som ger den mjäliga, leriga egenskaper med stor täthet och vattenhållande 
förmåga. Lundqvist skriver också att jordmaterialet som har skyfflats fram 
och tillbaka av glacial is i stora delar av området mellan Torneträsk och riks-
gränsen har denna finkorniga struktur och att svårigheter finns i att se ett 
samband mellan underliggande berggrund och löst markmaterial. Att jordens 
sammansättning varierar beror också på att sura jordar i högre grad finns i 
dalgångar och basrika på högplatåer (Kling 1996).  Ridefelt och Boelhou-
wers (2006) undersökte markmaterialets korstorleksgrad i fjällområdet mel-
lan Abisko och Katterjokk vid tio olika platser på altituder från 700 m till 
1350 m och kom fram till att andelen markmaterial som är finkornigare än 
63 µm varierar från 5 till 47 %. Fördelningen mellan undersökningsplatserna 
följde ett mönster med sju platser under 20 % och tre mellan 35 och 50 %. 
Något samband mellan undersökningsställena kunde inte ses med avseende 
på kornighetsgrad och lokala förhållanden sågs som den troligaste förklar-
ingen till variationen. 

4.3  Lokala förhållanden på olika altitud 
I Abiskodalen nära Abisko fjällstation finns björkskog (Betula pubescens 
tortuosa) med subalpina hedar i form av öppna trädlösa partier (Fjällkartan 
BD6 2009). Dessa avgränsade områden har en lutning på mellan 0⁰ till 5⁰ 
och förekommer på 340-350 meters höjd längs stranden vid Torneträsk och 
på 380-440 meters höjd i dalgången söder om Abisko (Josefsson1988). En 
viktig del av förklaringen till hedarnas uppkomst och bevarande är vindex-
poneringen som gör snötäcket tunnare än i den omkringliggande björksko-
gen. Brist på isolerande snölager på senvinter utsätter vegetation för köldtor-
ka och hårda vindförhållanden orsakar vattenförluster hos växterna genom 
evapotranspiration. Klimat, jordtextur, hydrologi och vegetation samverkar 
för att skapa gynnsamma betingelser för uppkomsten av strukturmark på 
dessa hedar. Ett tjockt organiskt jordlager leder ner kyla under senhösten då 
markfukten är hög och isolerar från värme under torrare förhållanden på 
sommaren (Josefsson1988). Snödjupet på vintern varierar från tunnare på 
välutvecklade strukturmarksformationer till tjockare i mellanliggande sän-
kor. Mineraljordens har på en undersökningsplats sammansättning av ler ˂ 2 
µm, silt ˂ 63 µm och sand ˂ 2 mm i lika stora proportioner som är utblandat 
med en andel grövre material (Josefson 1988). Låg sluttningsvinkeln på mel-
lan 1⁰ och 3⁰ tillsammans med en förhållandevis svårpenetrerad mark ger 
hedarna en hög vattenmättnad och varierande våtmarksförhållanden (Josefs-
son 1988).  
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Vid Låktatjåkkas topp varierar andelen markmaterial med mindre korn-
storlek än 63 µm mellan 8-34% på 0 till 30 cm djup vid några undersök-
ningsplatser (Bergman 2008: 21, 25, 30). En förklaring till variationer som 
finns i hela området kan vara att avsmältningsskedet under nedisningar ka-
raktäriseras av kallbaserad is på högre altitud och aktiv varmbaserad i dal-
gångar (Kleman och Stroeven 1997). Detta innebär att de lösa jordlagren på 
denna altitud både kan vara vittringsmaterial med ett ursprung från platsen 
eller moränmaterial som har förflyttats av en aktiv is. Ridefelt och Boelhou-
wers (2006) uppskattade med utgångspunkt från marktemperaturvariationer 
det aktiva skiktet vid Låktatjåkka till att vara cirka 1,5 m djupt. Vidare fram-
går att marken har permafrost och en förlängd tid med temperaturer som 
växlar runt 0⁰C vid höstens avkylningsperiod. Dessa förhållanden kan bidra 
till bildningen av segregerad is och frosthävning trots tunt snötäcke och vår-
avsmältning som inte bidrar till ökad markfukt. Bergman (2008) skriver att 
området vid Låktatjåkkas topp har en varierande marktemperatur under vin-
tern som indikerar närvaron av ett tunt snölager. Vidare framgår att sänkorna 
mellan strukturmarksformationerna har en jämnare marktemperatur på grund 
av snöansamling som bidrar till isolation mot vinterkyla och högre vattenin-
nehåll under våravsmältningen. Bergman beskriver att markfuktigheten i 
området både beror på topografiska förhållanden och jordmaterialets kornig-
hetsgrad. Vidare framgår av utgrävningar att strukturmarksformationerna har 
ett rörelsecentrum under sitt i jämförelse med omgivningen mindre vegeta-
tionstäckta upphöjda parti (Bergman 2008). I detta område förekommer des-
sa vanligtvis i form av jordränder. 

4.4  Klimatvariation och klimatförändring  
Abiskoområdet är ett arktiskt alpint område och undersökningsresultat från 
denna region kan jämföras med vad som studerats under likartade förhållan-
den i andra delar av världen. Den globala genomsnittliga temperaturökning-
en på låg nivå över land och havsyta har uppskattats till mellan 0,65 och 
1,06⁰C under perioden 1880 till 2012 (IPCC 2013: 5). En jämförelse mellan 
perioderna1951-1980 och 2002-2009 visar att uppvärmningen har varit be-
tydligt större i arktiska områden än det globala genomsnittet (AMAP 2011: 
1.6). Statistiskt påvisbara klimatförändringar har skett i både svenska och 
andra subarktiska områden mot årsmedeltemperaturer över 00C under 2000 
talet (Callaghan 2010). En sådan uppvärmning av polarområden har stor 
betydelse för snöförhållanden, markfuktighet och marktemperatur som i sin 
tur påverkar processer som ger upphov till strukturmark. 

Eftersom temperatur, vind, snödjup, vegetation och hydrologi har bety-
delse för uppkomsten av strukturmark är det nödvändigt att i största möjliga 
utsträckning klarlägga ett undersökningsområdes klimatförhållanden och 
klimathistorik. Den stora variationen i altitud mellan 350 och 1500 m.ö.h. 
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(Fjällkartan BD6 2009) och en temperaturskillnad som kan vara 0,5⁰C/ 100 
m ger Abiskoområdet stor regional klimatvariation (Kling 1996). Åkerman 
och Johansson (2008) beskriver att det också finns en kraftig klimatgradient i 
Abiskoområdet med maritima förhållanden i väster och kontinentala i öster 
som tar sig till uttryck i minskad nederbördsmängd och större temperatur-
fluktuationer ju längre från havet man kommer. Störst är nederbörden nära 
norska gränsen med cirka 900 mm/år och lägst vid området med regnskugga 
vid Abisko med cirka 300 mm/år. Den rikligare nederbördsmängden i väster 
och den sparsammare i öster kan exemplifieras av att Riksgränsen fick 
1001mm, Katterjokk 848 mm, Björkliden 652mm och Abisko 304 mm per år 
under perioden 1961-1990 (Alexandersson, Karlström, Larsson- McCann 
1991). Mätstationerna ligger i nämnd ordning på 508, 500, 360, 388 meters 
höjd och skiljer sig därför ganska lite åt med avseende på altitud. Av samma 
källa framgår att medeltemperaturen under perioden var -1,4 ⁰C vid Riks-
gränsen, -1,7⁰C vid Katterjåkk och -0,8⁰C vid Abisko. Tillsammans med en 
dominerande västlig vindriktning bidrar skillnader i nederbördsförhållanden 
till att snötäcket ofta är tunnare i områdets östra del och på västsluttningar 
(Kling 1996, Ridefelt m.fl. 2011). Över kortare avstånd sker också en kli-
matpåverkan från varierande solinstrålning beroende på sluttningars orienter-
ing, vinförhållanden och en utjämnande effekt från vattenmassorna i Torne-
träsk (Yang m.fl.2011). 

Vid Abisko naturvetenskapliga station (ANS) har omfattande forskning 
gjorts på fysikaliska faktorer och biotiska miljöer (Jonasson m.fl. 2012). 
Registrering av temperatur och snödjup har pågått under nästan 100 år och 
på senare år har data från området också digitaliserats (Yang m.fl. 2011). 
Nederbördsförhållanden och snödjup har i likhet med lufttemperatur bety-
delse för markfrostförhållanden och mätningar vid Abisko vetenskapliga 
station under perioden 1913 till 2004 visar en långtidstrend med ökat snö-
djup utan förlängd varaktighet av snötäcke (Kohler m.fl. 2006). Detta sam-
band visar på höjd luftårsmedeltemperatur och ökad mängd nederbörd i om-
rådet. Mätvärden vid Abisko vetenskapliga station visar att årsmedeltempe-
raturen som varit -0,60C i luften under tiden mellan 1913 till 2006 visat en 
stigande trend till över 00C de senaste åren (Åkerman och Johansson 2008). 
Detta har resulterat i ett överskridande av en gräns som är ett tröskelvärde 
för många händelseförlopp i ekosystem och kryosfär. Variationer i lufttem-
peratur och nederbörd har lett till oförändrad varaktighet av snötäcket vid 
denna period förutom under de tre sista decennierna (Jonasson m.fl. 2012, 
Smidth 2012). Höjda temperaturer i området har dessutom visat sig genom 
förändringar mot senare isläggning och tidigare avisning av Torneträsk och 
ett djupare aktivt lager i det närliggande områdets myrmarker (Callaghan 
2010).  
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4.5  Marktemperatur  
Globala cirkulationsmodeller förutsäger framtida klimatuppvärmning i om-
råden med diskontinuerlig och kontinuerlig permafrost (Åkerman och Jo-
hansson 2008). Christiansen m.fl. (2010) beskriver tidserier från ett flertal 
mätningar under åren 1970- 2010 som visar en förändring mot tjockare ak-
tivt lager och högre temperatur i markens permafrost. Där framgår också ett 
samband mellan denna förändring och en stigande trend för lufttemperaturen 
i bland annat de nordiska länderna under samma tidsperiod.  

Smidth (2012) studerade hur klimatförändringen under perioden 1985- 
2010 påverkat temperaturen i markens översta meter i björkskogens morän-
lager vid Abisko naturvetenskapliga station på en höjd av 380 m.ö.h. cirka 
300 m nedanför områdets trädgräns. Undersökningen är en sammanställning 
av temperatur, nederbörd och snödata från Abisko naturvetenskapliga station 
(ANS) och Sveriges meterologiska och hydrologiska institut (SMHI). Resul-
tatet visar en trend mot ökad lufttemperatur under vintern och större neder-
bördsmängd på sommaren. Vidare framgår att den årliga längden och inten-
siteten av markfrost minskade utan någon påvisbar förändring av kortare 
svängningar i frysförhållanden. Snötäckets varaktighet och tjocklek minska-
de också under perioden liksom antal månader med frysförhållanden i mar-
ken. Med längden av perioden med markfrost avses varaktigheten med tem-
peraturer under noll, med intensitet graden av nedkylning under denna tem-
peratur och med svängningar i frysförhållanden antalet övergångar mellan 
vattnets två fysikaliska tillstånd.  

Smidth (2012) klargjorde att marktemperaturens ökning för perioden un-
der höst och vinter kan kopplas till högre lufttemperaturer och tidigare snö-
smältning. Undersökningen visar också att marken på sommaren blev kallare 
trots stigande lufttemperaturer. Detta förklaras av att en rikligare nederbörd 
leder till fuktigare mark med större värmeförluster på grund av avdunstning. 
Sammanfattningsvis framkommer att flera faktorer har betydelse för tempe-
raturen i det översta markskiktet och att lufttemperaturen är den viktigaste. 
En förklaring till detta resultat kan vara att variationer i nederbörd har en 
mindre inverkan på marktemperatur vid mätstationen eftersom ANS ligger 
vid ett nederbördsfattigt område med regnskugga.  

4.6  Permafrost  
Luftmedeltemperaturer som varierar kring 0⁰C gör att Abiskoområdet blir 
extra känsligt för klimatförändringar (Ridefelt m.fl.2008, Kneisel 2010). 
Regionen utgör också ett gränsområde mellan förhållanden med och utan 
permafrost där små temperaturskillnader kan förväntas leda till tydliga för-
ändringar i markförhållanden (Johansson 2006, Åkerman och Johansson 
2008, Christiansen m.fl. 2010, Kneisel 2010). Undersökningar som gjorts 
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visar att området också har en stor variation i förekomsten av permafrost. 
Borrhål nära Låktatjåkka fjällstation på en altitud mellan 1200 och 1250 
m.ö.h. visar att permafrosten i detta område kan nå ner till 80 m under mark-
ytan (Kling 1996). Bergsområdet i Torneträskregionen har en fläckvis före-
kommande permafrost som förekommer från trädgränsen och uppåt (Johans-
son m.fl.2006). Permafrost går längre ner på nordsluttningar och många 
andra faktorer än altitud och väderstreck har betydelse för varför detta exi-
sterar i marken. Lokala skillnader i vegetation, jordstruktur, torvtäcke, snö-
täcke och hydrologiska förhållanden påverkar utbredningsmönstret (Johans-
son m.fl. 2006).  

Resultaten från olika undersökningsmetoder visar att permafrost i Abis-
koområdet finns på nivåer över 1200 m.ö.h. och har en diskontinuerlig före-
komst på nivåer lägre än 1100 m.ö.h. med en stark koppling till lokala för-
hållanden (Kneisel 2010). Permafrosten är associerad med rådande klimat 
men finns också på olika djup i marken som en rest från tidigare köldperio-
der (Dobinsky 2010). Ridefelt m.fl. (2008) uppskattade förekomsten perma-
frost genom mätningar av marktemperatur under snön vid olika platser i 
fjällområdet mellan Katterjokk och Abisko. En statistisk analys av mätresul-
taten visar på en sannolikhet för permafrost som är större än 0,8 på nivåer 
ovanför 1300 m.ö.h. i områdets västra del där klimatet har ett starkare mari-
timt inslag. Längre österut där förhållanden är mer kontinentala är sannolik-
heten 0,8 för nivåer över 850 m.ö.h. på nordost och ost sluttningar och 1000 
m.ö.h. på västsluttningar.  Denna skillnad kan förklaras av variationer i ne-
derbörd, solinstrålning, snödjup, vindförhållanden och lufttemperatur. På en 
hed i Abiskoområdets björkskogsområde förekommer diskontinuerlig per-
mafrost under trädgränsen trots relativt hög årsmedeltemperatur eftersom 
lokala förhållanden som snötäcke, markfuktighet, vegetationstäcke och jord-
typ påverkar utbredningsmönstret (Josefsson1990). Förklaringen är att vind 
skapar större penetration av vinterkyla i marken genom sin uttunnande effekt 
på snölagret. Organiska jordar isolerar också marken från sommarvärme vid 
torra markförhållanden och leder ner höst och tidig vinterkyla då marken är 
fuktigare. 

I våtmarker finns permafrost på lägre altitud än i bergsområden vid sam-
ma lufttemperaturförhållanden på grund av torvens förmåga att isolera från 
värme under torra sommarmånader (Åkerman och Johanssons 2008). Chris-
tiansen m.fl. (2010) beskriver undersökningar som gjorts i andra områden i 
Sveriges, Finlands och Norges nordligaste delar. Resultaten visar en generell 
förekomst av permafrost vid låglandsplatåer med palsar och torv på nivåer 
mellan 300 och 550 m.ö.h. och på högre altitud i bergsområden. Dessutom 
framgår en lokal klimatbetingad variation där diskontinuerlig permafrost 
förekommer i skandinaviska bergskedjan från 550 m.ö.h. i inlandet och från 
990 m.ö.h. vid Atlantkusten. Vidare beskrivs att permafrosten är känslig för 
klimatförändringar eftersom den i norra Sverige och Finland har en hög tem-
peratur som ligger nära 00C på torvrika platåer och i bergsområden på nivåer 
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upp till 1000 m.ö.h. Ett varmare klimat kan därför lätt manifestera sig i 
minskat markisinnehåll, andra dräneringsförhållanden, ändrad djup på det 
aktiva lagret och förändrad strukturmarkskaraktäristik. Kallare permafrost 
finns i relativt små begränsade områden och kan exemplifieras av Christian-
sens hänvisning till undersökningar från Tarfalaryggen på 1550 m.ö.h. i nor-
ra Sverige. Denna lokal har kontinuerlig permafrost med en temperatur på -
2,7 0C vid 100 meters markdjup. Bergets ledningsförmåga av geotermisk 
energi indikerar vid denna plats en tjocklek på mer än 300 m.  
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5. Metoder 

5.1  Tidsperiod och undersökningsområde 
Arbetets empiriska del bygger på tre fältundersökningar som gjordes juli 
2012, juli 2013 och augusti 2013 i Abiskoområdet. På grund av den korta 
tidsperioden med endast två sommarsäsonger har inte observationer av 
markrörelser, temperaturvariationer och markfuktvariationer gjorts. Endast 
rumsliga företeelser som direkt går att observera och mätningar som gjordes 
under de veckor fältarbetet pågick ingår i det undersökta materialet.  

Platserna där strukturmarken undersöks ligger inom det subarktiska alpina 
området mellan Abisko (68o21´N, 18o50´O) och Riksgränsen (68o25´N, 
18o06´O) i norra Sverige (Fig.2a, 2b). Denna region är belägen cirka 200 km 
norr om polcirkeln och varierar i altitud från 350 m.ö.h. till närmare 1500 
m.ö.h. (Fjällkartan BD6 2009). Området lämpar sig för studier av struktur-
mark på grund av sin relativa lättillgänglighet. Dessutom varierar geomorfo-
logiska och klimatologiska faktorer av betydelse för hur strukturmark upp-
kommer stort på korta avstånd. Många resultat från forskningsprojekt och 
mätningar har också publicerats från området som kan ge kompletterande 
information till en pågående fältundersökning. Abiskosekretariatet kan ex-
empelvis ge uppgifter på specifika klimatdata eftersom mätningar skett un-
der en mycket lång tidsperiod i området.  

5.2  Fältundersökningen juli 2012 
En pilotundersökning genomfördes på en hed i dalgången med björkskog 
nära Abisko, på kalfjället vid Njulla och på olika altitud längs dalgången 
mellan Björkliden och Låktatjåkka i kalfjällsmiljö (Fjällkartan BD6 2009). 
Studieområdena ligger i olika zoner som kan kategoriseras i björkskogshed, 
lågalpin, mellanalpin och högalpin nivå. Gränsen mellan dessa regioner kan 
dras där björkskogen tar slut, där vegetation tunnas ut och övergår från ris-
hed till gräshed och där vegetationstäcket upphör (Johansson 2006, Moss-
berg och Stenberg 2008). Vid högalpin nivå sker en övergång till mycket 
sparsam kärlväxtvegetation och stor täckningsgrad mossor och lavar 

Pilotundersökningen gjordes juli 2012 och inriktade sig på plan struktur-
mark som inte påverkats av sluttningsprocesser. Tre kategorier av formatio-
ner identifierades som enligt Lundqvist (1961) kan kategoriseras i jordtuvor, 



 45

jordringar och blockrutor. Under detta år söktes nio olika områden med 
strukturmark upp.  

Formationerna studerades med avseende på täckningsgrad av olika växt-
kategorier, täckningsgrad vegetationsfri mark, markfukt, inbördes avstånd 
och geometriska mått. Klinometerkompass användes för att mäta geografisk 
orientering och sluttningsvinkel på varje plats där strukturmarken uppträder 
och undersöks. På detta sätt kan påvekan av sluttningsprocesser på formatio-
nerna och skillnader i solinstrålning registreras. Anteckningar om lokala 
förhållanden som topografi, vattenförhållanden, vegetation och organisk 
matta gjordes för att ge en allmän bild av varje undersökningsplats. Struk-
turmarkens geometri undersöktes genom att formationernas höjd, bredd och 
inbördes avstånd mättes med ett stålmåttband. Digitalkamera användes för 
att ge en kvalitativ dokumentation av karaktären och variationen hos forma-
tionerna vid varje undersökningsplats. På fotograferade strukturmarksforma-
tioner lades ett 30 cm långt stålmåttband för att storleksförhållanden skall 
framträda. Markfuktighet mättes tre gånger på och runt varje formation i 
undersökningsområdet med en fuktmätare av typ HH2, moisture meter, ∆T, 
delta-t-devices Cambridge-England. Fuktmätaren ställdes in på organisk 
eller oorganisk jord beroende på var mätningen gjordes.  

5.3  Fältundersökningen juli och augusti 2013 
En indelning av strukturmark i jordringar, jordtuvor och blockrutor innebär 
en medveten kategorisering som innefattar markmaterial, geometrisk form 
och täckningsgrad vegetation. Eftersom fältundersökningen juli 2012 tydligt 
indikerade att vegetationen på och runt jordringar förändrades med stigande 
altitud mellan de undersökta platserna gjordes fler mätningar och iakttagelser 
från denna typ av strukturmark. Mätningar och observationer av jordringar 
gjordes på ett sammanhängande bestånd där alla formationer kan klassifice-
ras till samma kategori. Viktiga utgångspunkter för denna indelning är jord-
ringarnas form, förekomst av kryptogamkrusta och vegetationsfri mark. 
Dessutom gjordes en indelning i sänkor och ryggar för att förhållanden med 
avseende på vindexposition, snödjup och lateral vattentillrinning skall vara 
likartade vid en jämförelse längs en höjdgradient. Vid fältundersökningarna 
studerades jordringar på områden med minst 100 m skillnad i altitud varav 
sex är belägna på ryggar och tre i sänkor eller i annan terräng med ett förhål-
landevis skyddat läge. Strukturmarken studerades på två ställen vid en björk-
skogshed nära Abisko turiststation och på sju olika platser längs en höjdgra-
dient i fjällområdet mellan Björkliden och Låktatjåkkas topp. Antalet under-
sökningsområden med jordringar från pilotstudierna 2012 utökades med tre 
för att få in fler jämförelseobjekt. Detta gjordes bland annat för att få ett mer 
omfattande material till en statistisk analys av korrelationen längs en höjd-
gradient. Undersökningsplatsen vid Njulla exkluderades däremot från studi-
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erna på grund av samma altitud som andra undersökningsplatser, avskilda 
läge i förhållande till studerad dalgång och särprägel genom sitt läge nedan-
för en snöfläck. Utöver studerade variabler under föregående år gjordes mät-
ningar av marktemperatur på och runt formationer. Detta gjordes med en 
termometer vars avläsande del var ca 8 cm lång som i största möjliga ut-
sträckning stacks rakt ner i marken. Eftersom friktionsvärme höjer tempera-
turen då termometern sticks ner i marken inväntades ett stabilt mätvärde 
innan avläsningen gjordes. Markfuktmätaren var under hela fältarbetet in-
ställd på oorganisk jord eftersom mätningarna nära formationerna gjordes 
under en bortgrävd organisk matta och pågrund av att lagret av mossa, lav 
eller kryptogamkrusta på formationerna där termometern stacks ner var obe-
fintligt eller tunt. Också marktemperaturen utanför jordringarna mättes under 
den organiska mattan. Undersökningsplatsernas koordinater i Sweref 99, 
terrängens lutningsvinkel och orientering mättes på samma sätt som under 
föregående sommar. 

5.4  Arbetsmetoder vid mätningar och observationer 
Bilaga 1-7 sammanställer mätvärden och observationer från 18-25 juli 2012, 
11-16 juli 2013 och 14-17 augusti 2013. Fukt och temperaturmätningar gjor-
des under en sammanhängande period mellan 11 och 16 juli 2013 för att få 
jämförbara värden. Väderförhållanden var då relativt likartade och växlande 
mellan mulet, dimma och regn. Koordinater och altitud uppmättes med GPS 
av typen Garmin legend HCx. Mätnoggrannheten vid höjdangivelse är +-3 m 
enligt användarhandbok och kan sannolikt variera något mer än detta. Lä-
gesangivelsen i använd GPS fungerade bra i den aktuella terrängen och 
samma plats kunde lätt identifieras vid olika tillfällen. Förutom koordinater i 
Sweref 99 har exakta värden på uppmätt altitud införts i tabeller, trots dessa 
avvikelser i mätnoggrannhet, för att platserna lättare skall identifieras. Vid 
varje område undersöktes 15 till 23 olika till varandra angränsande jordring-
ar med avseende på geometriska mått, inbördes avstånd, täckningsgrad vege-
tationskategorier, vegetationsfri mark, markfukt och marktemperatur. Anta-
let formationer valdes för att få tillräckligt stort underlag för en statistisk 
analys. Strukturmark uppkommer ofta i samlingar över begränsade ytor av 
olika storlek. Vid varje undersökningsplats studerades jordringarna i ett 
sammanhängande bestånd.  

På jordringarna sker mätningen av markens temperatur och fuktighet i 
mineraljorden direkt i barmark eller genom ett tunt lager av mossa, lav eller 
kryptogamkrusta. I närheten av varje formation görs samma mätningar under 
den organiska mattan för att undvika att luftfickor påverkar hydrologiska 
förhållanden. Temperatur och fuktmätare sticks lodrätt ned i marken där 
detta inte omöjliggörs av en riklig stenförekomst. Tre mätningar genomförs 
på och nära varje formation för att få ett representativt värde för varje punkt. 
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Avståndet mellan jordringarna mättes för att ge en bild av skillnaden i täck-
ningsgrad mellan de olika undersökningsställena. Detta gjordes genom att 
mäta distansen mellan en formation och de två mest närliggande. Eftersom 
samma mått inte användes fler gånger får minsta avstånd ett annat värde för 
en närliggande jordring. Ett medelvärde räknades ut från de två mätningarna. 
Geometriska mått anges som längd, bredd och höjd på representativa ställen 
för en formation genom ett förfarande där mindre oregelbundenheter bort-
sågs ifrån. Höjd mäts som skillnaden mellan det högsta partiet och ett repre-
sentativt parti i den sänka som ofta finns i jordringens kant. Gränsen för en 
formation definieras som nedre kanten på ett brant parti av jord alternativt 
tvärstående stenar eller den distinkta övergången till en omkringliggande 
vegetationstyp.  

Täckningsgrad växtlighet uppskattades på varje undersökt formation och 
kategoriserades i % örter, % ris, % mossa-lav, % kryptogamkrusta och % 
vegetationsfri mark. Örter klassificeras som växter med icke vedartade delar 
och inkluderar därför gräs och halvgräs, till vegetationsfri mark räknas också 
stenar. Till kryptogamkrusta räknas vid denna undersökning vegetation som 
skiljer sig från kategorin mossa-lav genom att vara mörkare och mer lågvux-
en. Formationernas aktivitetsnivå klassificeras i aktiva som karaktäriserade 
av lösa stenar som ställt sig på tvären, inaktiva där barmark förekommer och 
relikta som är helt täckta av vegetation. Täckningsgraden av olika vegeta-
tionskategorier utanför jordringarna observerades på en 4 x 4 m stor yta där 
strukturmarken var som mest välutvecklad och karaktäristisk vid varje un-
dersökningsområde. Platsen avgränsades med ett vitt snöre som med ögon-
mått lades ut som en rätvinklig kvadrat. Täckningsgraden jordringar upp-
skattades från stående position över ett markområde som var större än den 
studerade platsen. Höjden på örter och ris mättes på representativa ytor där 
det var som mest högvuxet. Enstaka strån vid en täckningsgrad örter på ≈ 0 
% beaktas inte och betraktas som extremvärden. Tjockleken på den organis-
ka mattan mäts där lagret är som mest utvecklat och avser mossa eller lav 
tillsammans med organisk jord. Tre mätningar gjordes där den organiska 
mattan är som tjockast, riset mest högvuxet och örtvegetationen mest hög-
vuxen. Medelvärdet för varje variabel antecknades i fält. Örter definieras 
som växter utan vedartade delar som vanligtvis utgörs av vegetativa delar på 
gräs eller starr. Vanligt ris med stor täckningsgrad vid undersökningsplatser-
na är dvärgbjörk (Betula nana), kråkris (Empetrum nigrum) och med normalt 
sett mindre riklig utbredning förekommer vide (Salix sp), Ripbär (Acrtos-
taphylos alpinus), Blåbär (Vaccinium myrtillus) och odon (Vaccinium uligo-
nosum).  
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5.5  Statistiska metoder 
Komplexiteten i biogeomorfologiska system kräver att undersökningsmate-
rial behandlas med statistiska metoder. Ett stort antal jordringar studeras med 
avseende på form, storlek, inbördes avstånd, markfuktighet, marktemperatur, 
vegetationsfri mark och vegetationstäcke för att möjliggöra en tolkning av 
observationer och uppmätta mätvärden. Med hjälp av dataprogrammet SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions) har beräkningar gjorts som visar 
korrelationer längs regressionslinjer och skillnader mellan medelvärden. 
Signifikanta samband beräknas med Pearsons korrelationstest och skillnader 
mellan medelvärden med Levenes t-test. Täckningsgrad växter på och utan-
för formationer har beskrivits med histogram i Excel och sambandet mellan 
altitud och olika variabler med lådagram i SPSS (Djurfeldt m.fl. 2011: 63-
64, 154, 160).  

Pearsons korrelationskoefficient (= r) beskriver styrkan i sambandet mel-
lan två variabler med en koefficient som kan variera från -1 till +1. Saknas 
koppling är siffran 0 och ju starkare samvariationen är desto närmare något 
av dessa tal hamnar värdet (Djurfeldt 2011: 153-156). Ett positivt värde in-
nebär att höga värden på den ena variabeln sammanfaller med höga värden 
på den andra och ett negativt värde ett motsatt förhållande. Tvåstjärniga vär-
den på Pearsons korrelationskoefficient innebär 99 % och enstjärniga 95 % 
säkerhet att ett tal hamnar på ett visst avstånd från en regressionslinje. Vid 
undersökningar gjorda i fält räcker ofta det svagare sambandet jämfört med i 
laboratorier där betingelserna är mer kontrollerade. Koefficienten beror på 
skillnader i medelvärden och hur samlade punkterna är längs en regressions-
linje i ett spridningsdiagram. Levenes tvåsidiga t- test har använts för att visa 
skillnader mellan medelvärden med hänsyn taget till stickprovstorlek och 
varians. Tvåsidig signifikans, p ˂ 0,05 innebär minst 95 % sannolikhet för att 
ett mätvärde skall skilja sig åt mellan två olika platser. 

Sambandet mellan olika variabler och altitud beskrivs med lådagram som 
visar meridianvärde, kvartilavstånd, variationsvidd, uteliggare och extrem-
värden för observationerna vid varje undersökningsställe (Djurfeldt 2011: 
63-64). Detta sätt att visualisera samband fungerar bra mellan variabler där 
den ena har ett fåtal värden. Lådagram kan visualisera avvikelser från statis-
tiskt beräknade signifikanta korrelationer och skillnader. På detta sätt är det 
lättare att få fram en helhetsbild över ett undersökningsmaterial. 
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6. Resultat 

6.1  Diagram och tabeller 
Mätvärden och observationer från varje undersökningsområde sammanställs 
under varje platsbeskrivelse (Tab.1-9). Signifikanta samband med Pearson 
korrelationsanalys framgår av bilaga1 och signifikanta skillnader med Leve-
nes t-test av bilaga 2.  En sammanställning av mätvärden och observationer 
från 18-25 juli 2012, 11-16 juli 2013 och 14-17 augusti 2013 framgår av 
bilagor 3-7. Fukt och temperaturmätningar gjordes under en sammanhäng-
ande period mellan 11 och 16 juli 2013 för att få jämförbara betingelser. 

Lådagrammen visar meridianer och spridning av mätvärden vid varje alti-
tud där kvartilavståndet beskrivs med ljus ifyllning för sänkor och mörk för 
ryggar (Fig.14-25). Ringar och stjärnor visar värden som klassificerats som 
uteliggare respektive extremvärden. Täckningsgraden på jordringar av olika 
vegetationskategorier framgår av stapeldiagrammen där procenttalet utgår 
från medelvärden av alla observationer från en undersökningsplats (Fig.12). 
Runt formationerna har växtligheten klassificerats genom en observation på 
en 4 x 4m stor yta där strukturmarken är som mest karaktäristisk för det stu-
derade området (Fig.13). I texten har undersökningsplatserna på 578, 682 
meters höjd klassificerats till lågalpin, 895, 906, 1028, 1043 till mellanalpin 
och 1360 till högalpin nivå.  
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6.2  Iakttagelser och mätresultat vid de olika 
undersökningsplatserna 
 
Abiskoheden 417 m.ö.h. sänka 
 

 

 
Figur 3. Undersökningsplatsen vid sänkan på Abiskoheden 417 m.ö.h. Fotografiet 
överst till vänster är taget 18 juli 2012 i riktning mot nordost med Njulla i bakgrun-
den. Övriga bilder är tagna på samma plats 19 juli 2012 och visar närbilder på jord-
ringar med ett 30 cm långt stålmåttband som jämförelseobjekt.  

Den studerade platsen har lägesangivelse N.7586799, O.0655509 i Sweref 
99 koordinatsystem, altitud 417 m.ö.h. och en lutningsvinkel 2⁰ i orientering 
296 ⁰ mot västnordväst.  Undersökningsområdet ligger cirka 1 km söder om 
Abisko turiststation på en cirka 400 x 150 m meter stor hed i björkskogen 
(Fig.3). Mätningarna av fukt och temperatur i marken gjordes 15 juli 2013 
mellan kl 12.00 och 16.00 då vädret skiftade mellan sol, mulet och regn un-
der svaga vindförhållanden. Temperaturen i luften nära marken var 16,1⁰ 
kl.13.00 och varierade under den tid undersökningen pågick. Observationer 
och mätningar av täckningsgrad vegetation, vegetationsfri mark och geomet-
riska mått gjordes 19 juli 2012 på samma plats. Läget på nedre delen av en 
mot nordväst svagt sluttande hed och närheten till ett våtmarksområde gör att 
undersökningsplatsen klassificerades till sänka. Ojämnheter i terrängen finns 
som skapar förutsättningar för snöansamling i svackor och högre markfukt 
under våravsmältningen (Fig.3). Någon generell slutsats om snötäcket på 
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heden med utgångspunkt från dominerande vindriktning i dalgången är svår 
att dra. Ett antagande kan vara att vinddrift ger ett tjockare lager i den öppna 
terrängens lägre liggande parti. Den omkringliggande björkskogen har också 
en inverkan genom att fungera som snöfälla på grund av sin skyddande in-
verkan mot vindexponering.  

Strukturmarksformationerna är stora med förhållandevis hög höjd i detta 
parti på heden jämfört med vid andra undersökningsplatser (Fig.19. Tab.1b). 
Jordringarna visar också tecken på differentierad jordhävning genom hetero-
genitet i struktur och sorteringsgrad (Fig.3). Vegetationsfri mark förekom-
mer på en del av formationerna där markens blandning av finkornigare mate-
rial med inslag av stenar i olika storlek framträder. Jordringarnas vegeta-
tionstäcke utgörs huvudsakligen av ris, mossa- lav och i mindre utsträckning 
kryptogamkrusta (Fig.12, Tab.1a). Täckningsgraden mark med och utan 
vegetation varierar kraftigt mellan jordringarna på undersökningsplatsen. 
Blottlagd markyta med stenar som ställt sig på tvären i förhållande till mark-
ytan finns på en del formationer som visar på kryogen aktivitet. Om denna 
process inte kan identifieras på jordringen beror frilagt markmaterial på 
bildning av pipkrakar och erosion.  

I en 4 x 4 m stor undersökningsruta som är representativ för undersök-
ningsplatsen finns utanför jordringarna mindre vegetationsfri mark, spar-
sammare med kryptogamkrusta och ett inslag av gräsartad örtvegetation 
(Fig.13, Tab.1d). Den risartade vegetationen består i huvudsak av kråkris 
(Empetrum nigrum) och dvärgbjörk (Betula nana) som når en höjd av 7 cm 
respektive 30 cm där den förekommer som rikligast (Tab.1e). Örtvegetatio-
nen utgörs huvudsakligen av graminider med en höjd upp till 19 cm och den 
organiska mattans är cirka 7 cm där den är som mest välutvecklad. I likhet 
med andra undersökningsplatser är fukthalten högre och temperaturen lägre 
under den organiska mattan i närliggande mark jämfört med på jordringarna 
(Tab.1c).  

Vid en jämförelse med andra platser framkommer både skillnader och 
likheter med avseende på växtlighet. Vegetationstäcket på jordringarna ut-
görs till större del av ris än på andra undersökningsställen (Fig.12, Bil.3). 
Utanför jordringarna finns ett växttäcke med ris som har ett stort inslag av 
mossa lav och örter i jämförelse med de högre liggande undersökta ryggarna 
på heden och lågalpin nivå (Fig.13, Bil.6). Den risartad vegetation som do-
mineras av dvärgbjörk och kråkris är i likhet med örtartad växtlighet mer 
högvuxen än på mellan och högalpin nivå (Bil.7). Närheten till björkskog 
med betydligt högre markvegetation skiljer också heden från fjällområdet.   
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Tabell 1a-d. Observationer och mätningar på undersökningsplatsen vid sänkan på 
Abiskoheden.  Altitud 417 m.ö.h., orientering 296⁰, lutning 2⁰, koordinater Sweref 
99 N.7586799, O.0655509.  

Tabell 1a. Aktivitetsnivå A= aktiv, IA= inaktiv, R= relikt, RE= relikt eroderad. 

Medelvärde täckningsgrad på 28st. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 28 st. jordringar 

0 35,3 39,9 16,2 9 6A/ 5IA/ 12R / 5RE 

Tabell 1b. 

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 28st. jordringar/cm 
mellan15st  jordring-
ar/cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

70,5 133 91,6 20,1 9563 0,243 

Tabell 1c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden. 

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

35 45,5 10,5 10,9 9,62 1,28 

Tabell 1d. 

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   
10 50 35 2 3 45 

Tabell 1e. 

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Salix Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

  30 7   19 7 
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Abiskoheden 422 m.ö.h. rygg  
 

 
Figur 4. Undersökningsplatsen vid ryggen på Abiskoheden 422 m.ö.h. Fotografiet 
till vänster ät taget mot nordost med Njulla i Bakgrunden. Höger bild visar närbild 
på jordring med ett 30 cm långt stålmåttband som jämförelseobjekt.  Fotografierna 
är tagna 16 juli 2013. 

Undersökningsområdet ligger cirka 1 km söder om Abisko turiststation på 
samma hed i björkskogen (Fig.4). Den studerade platsen har lägesangivelsen 
N.7586658, O.0655645 i Sweref 99 koordinatsystem, altitud 422 m.ö.h. och 
en lutningsvinkel 2⁰ i orientering 316⁰ mot västnordväst. Mätningarna av 
fukt och temperatur i marken gjordes 16 juli 2013 mellan kl 08.30 och 12.00. 
Lufttemperaturen nära marken var 9,6⁰C kl 10.00 och varierade mellan dessa 
tidpunkter. Mätningarna gjordes under mulet väder och svaga vindförhållan-
den. Undersökningen av täckningsgrad vegetation, barmark och geometriska 
mått gjordes vid samma tidpunkt. 

Platsen kategoriserades till rygg på grund av sitt läge vid hedens övre del, 
stora avstånd till lägre liggande våtmarksområde och förhållandevis plana 
topografi som inte samlar på sig snö i sänkor (Fig.4). Förutsättningarna för 
mindre vattenmättnad under snöavsmältning och större direktexponering 
från vind under vintern på hela markytan liksom formationernas geometriska 
likhet med strukturer från andra undersökningsplatser som på grund av upp-
höjd topografi klassificerats till ryggar bidrar till att denna plats får tillhöra 
denna kategori. Området har ett likartat avstånd till den intilliggande björk-
skogen som den andra undersökta platsen på samma hed. 

Strukturmarksformationerna är mindre med en förhållandevis lägre höjd 
än i sänkan på samma hed (Fig.19, 20, Tab.2b). Mossa lav och kryptogam-
krusta täcker jordringarna som till skillnad från på andra undersökningsstäl-
len nästan helt saknar barmark (Fig.12, Tab.2a). Avsaknaden av blottlagd 
jord på de flesta av de undersökta formationerna visar på låg eller ingen kry-
ogen aktivitet.  

I undersökningsrutan på 4 x 4 m skiljer sig täckningsgraden vegetation 
utanför jämfört med på jordringarna genom betydligt rikligare risförekomst, 
mindre täckningsgrad mossa- lav, förekomst av örtartad vegetation och av-
saknad av synlig kryptogamkrusta (Fig.13, Tab.2d). En likartad skillnad 
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finns också för formationer och omgivande mark på de andra undersök-
ningsplatserna. Ett undantag från detta är högsta altitud där kryptogamkrusta 
också finns utanför jordringarna. Jämfört med sänkan på samma hed är täck-
ningsgraden utanför formationerna större för risvegetationen och mindre för 
mossa- lav. Denna skillnad finns också mellan sänkor och ryggar på alpin 
nivå men upphör att gälla på högalpin altitud. Den risartade vegetationen 
består i huvudsak av kråkris (Empetrum nigrum), dvärgbjörk (Betula nana) 
som vid undersökningsplatsen når en höjd av 7 respektive 18 cm där den 
förekommer som rikligast (Tab.2e). Örtvegetationen utgörs huvudsakligen 
av graminider med en höjd på upp till 18 cm och den organiska mattans är 
cirka 9 cm tjock på ställen där den är som mest utvecklad. De olika kategori-
erna växtlighet är därför ungefär lika högvuxna som i sänkan på samma hed. 

Jordringarna hade betydligt lägre fuktighet och något högre temperatur än 
omgivande mark under den organiska mattan vid mätningstillfället (Tab.2c). 
Vid några ställen utanför jordringarna uppmättes en 100 % vattenmättnad. 
Värdena för markfukt var högre på denna plats jämfört med andra undersök-
ningsställen. Våtmarksförhållanden saknas på denna del av heden och orsa-
ken kan vara tillrinning från ett närliggande topografiskt högre liggande 
björkskogsområde i kombination med svårdränerade markförhållanden. För-
klaringen kan inte vara rikligare nederbördsförhållanden eftersom Abiskohe-
den ligger i regnskugga jämfört med det västerut liggande fjällområdet där 
strukturmarksundersökningen gjordes i alpin miljö. Väderförhållanden var 
dessutom inte mer nederbördsrika på detta ställe jämfört med andra under-
sökningsplatser vid tidpunkten för mätningarna. 

Vid en jämförelse med andra platser framkommer att ryggen i likhet med 
sänkan på samma nivå vid heden har mer högvuxen risartad vegetation och 
lite tjockare organisk matta än undersökta platser på alpin nivå som inte lig-
ger nära trädgränsen (Bil.7).  

Tabell 2 a-e. Observationer och mätningar vid undersökningsplatsen på ryggen på 
Abiskoheden.  Altitud 422 m.ö.h., orientering 316⁰, lutning 2⁰, koordinater Sweref 
99 N.7586658, O.0655645. 

Tabell. 2a. 

Medelvärde täckningsgrad på 15st. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 15 st. jordringar 

1,53 5,67 49,1 43,5 0,867 2A/ 3IA/ 10R 

Tabell 2b. 

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 15st. Jordringar 
mellan 15st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

67,1 60,3 44,1 4,67 2087 0,116 
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Tabell 2c . Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden. 

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

44,8 61,7 16,9 7,48 7 0,48 

Tabell 2d. 

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

 5 84  11 0   0 25 

Tabell 2e. 

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

  18 7   18 9 

 
Björkliden 578 m.ö.h. rygg 
 

 
Figur 5. Ryggen vid Björkliden 578 m.ö.h. Vänster bild är tagen över en del av un-
dersökningsplatsen i riktning mot öster med Torneträsk i bakgrunden. Höger foto-
grafi visar jordring med 30 cm långt stålmåttband som jämförelseobjekt. Bilderna är 
tagna den 25 juli 2012. 

Undersökningsområdet ligger cirka 1 km väster om Björkliden på södra si-
dan av den studerade björkskogshedens östra del. Den studerade platsen har 
lägesangivelsen N. 7592581, O. 0650211 i Sweref 99 koordinatsystem, alti-
tud 578 m.ö.h. och en lutningsvinkel 2⁰ i orientering 92⁰ mot västnordväst. 
Mätningarna av temperaturen och fuktigheten i marken gjordes 14 juli 2013 
kl. 07.30-11.30. Under denna tid var vädret mulet under svaga vindförhål-
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landen med en varierande lufttemperaturen vid marken som var 6,5⁰ C kl 
08.00. Mätningar av geometriska mått och täckningsgrad växter gjordes 25 
juli 2012. Den studerade strukturmarken ligger nära trädgränsen för björk-
skog och sammanhängande videvegetation. Marken där de undersökta struk-
turmarksformationerna finns klassificerades som rygg på grund av upphöjd 
topografi och vindexponerat läge (Fig.5). 

Jordringarna på denna plats täcker en förhållandevis liten del av markytan 
och har geometriska mått som liknar formationer på andra undersökta ryggar 
(Fig.19, 20, Tab.3b). Formationerna har något större täckningsgrad krypto-
gamkrusta än mossa- lav och vegetationsfri mark (Fig.12, Tab.3a). Frilagd 
jord finns i större utsträckning än på heden i björkskogen och stenar som 
ställt sig på tvären på dessa ytor visar på hög kryogen aktivitet.  

I undersökningsrutan på 4 x 4 m finns utanför jordringarna en mycket rik-
lig risvegetation med ett litet inslag av mossa och lav (Fig.13, Tab.3d). Detta 
förhållande gör att formationerna tydligt avtecknar sig mot omkringliggande 
mark. Vegetationen utgörs i huvudsak av kråkris (Empetrum nigrum) och 
dvärgbjörk (Betula nana) med små bestånd av lågvuxet vide (Salix sp.) 
(Tab.3e). Höjden på växtligheten där den är som mest utvecklad är 40 cm för 
vide, 15cm för dvärgbjörk och 10 cm för kråkris. Örter utgörs huvudsakligen 
av mycket glesa bestånd med graminider vars vegetativa delar på cirka 15 
cm når högre än omkringliggande risvegetation. Organiska mattan når en 
tjocklek på 13 cm där den är som mest utvecklad på undersökningsplatsen. 
En tänkbar förklaring till varför vegetationen är högvuxen och den organisk 
matta välutvecklad på detta ställe kan vara närheten till trädgränsen och lik-
artade klimatförhållanden som på heden. På högre altitud är vegetationen 
mer lågvuxen och det organiska skiktet tunnare (Bil.6). Mätvärdena för 
markfukt på och nära formationer är lägre än på lägre altitud och har större 
likhet med de flesta platser på högre alpin nivå (Fig.14, 15, Tab.3c). En jäm-
förelse med den på lägre nivå liggande heden visar att täckningsgrad vegeta-
tionsfri mark på formationerna är större och att stenarna som ställt sig på 
tvären vittnar om en högre aktivitetsnivå (Fig.12, Bil.3). Ytan runt formatio-
nerna täcks till stor del av en i likhet med björkskogsheden reslig risvegeta-
tionen som huvudsakligen består av dvärgbjörk och kråkris (Fig.13, Bil.6, 7). 
Inslaget av utspridda låga videbuskar med högre höjd än övrig vegetation 
kan betraktas som en fortsättning på den nära liggande videregionen.  
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Tabell 3a-e. Observationer och mätvärden på undersökningsplatsen vid 
Björkliden. Altitud 578 m.ö.h., orientering 92⁰, lutning 2⁰, Koordinater 
Sweref 99N, N.7592581, O. 0650211. 

Tabell 3a.  

Medelvärde täckningsgrad på 25 st. jordringar % Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa - lav Krypt.krust. Ej växter 25 st. jordringar 

0,12 6,04 25,1 42,4 26,3           25A 

Tabell 3b.  

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 25st. Jordringar 
mellan 25st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

71,5 97,4 66,9 4,64 5115 0,075 

Tabell 3c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden. 

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

26,7 33,5 6,8 6,68 6,26 0,43 

Tabell 3d.  

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

1 94 5 0 0 20 

Tabell 3e. 

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

40 15 10   15 13 
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Björkliden 682 m.ö.h. rygg 
 

 
Figur 6. Ryggen vid Björkliden 682 m.ö.h. Bilden till vänster är tagen på undersök-
ningsplatsen i riktning mot öster med Torneträsk i bakgrunden. Fotografiet till höger 
visar jordring med 30 cm långt stålmåttband som jämförelseobjekt. Bilderna är tagna 
14 och 15 juli 2013.  

Undersökningsområdet ligger norr om dalgångens östra del cirka 2 km väster 
om Björkliden på en lågalpin nivå cirka 150 m ovanför trädgränsen. Den 
studerade platsen har lägesangivelsen N.7593033, O.0649230 i Sweref 99 
koordinatsystem, altitud 682 m.ö.h., lutningsvinkel 1⁰ och orientering 116⁰ 
mot ostsydost. Fukt och temperaturmätningarna i marken gjordes 14 juli 2013 
kl 13.00- 17.00. Under denna tid var vinden svag med väderförhållanden som 
skiftade mellan mulet och sol. Lufttemperaturen nära marken som varierade 
mycket var 13.9⁰ C kl 13.05. Iakttagelser och mätningar av geometriska mått 
och täckningsgrad växter gjordes vid samma tillfälle. Marken där de under-
sökta formationerna finns klassificerades som rygg på grund av ett upphöjt 
läge i förhållande till omkringliggande terräng som motverkar lateral tillrin-
ning och möjliggör vindexposition från flera väderstreck (Fig. 6).  

Jordringarnas visar likheter med andra ställen på ryggar med avseende på 
geometriska mått (Fig.19, 20, Tab.4b). Formationerna täcks till stor dela av 
krusta och i mindre utsträckning av mossa- lav och barmark (Fig.12, 
Tab.4a). De flesta jordringar visar svaga tecken på aktivitet. Markfukten är 
samma som på lägre lågalpin nivå och mindre än vid björkskogsheden (Fig. 
14, 15). Differensen i temperatur mellan jordringar och angränsande mark 
under den organiska mattan är förhållandevis stor jämfört med på andra stäl-
len (Tab.4c.).  

I undersökningsrutan på 4 x 4 m utanför jordringarna finns utanför forma-
tionerna en riklig risvegetation med ett mindre inslag av mossa - lav och 
barmark (Fig.13, Tab.4d).  Höjden på växtligheten där den är som mest ut-
vecklad på undersökningsplatsen är 5 cm för kråkris och 7cm för dvärgbjörk 
(Tab.4e). Graminider som förekommer mycket sparsamt kan uppnå till 14 
cm och den organiska mattan är 5 cm där den är som mest utvecklad. Ytan 
runt formationerna har i likhet med andra undersökningsområden i ryggartad 
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terräng med undantag för högsta altitud en stor täckningsgrad ris som i hu-
vudsak består av dvärgbjörk och kråkris. Höjden på riset är lägre och tjock-
leken på den organiska mattan tunnare än på heden och lägsta alpina nivå 
(Bil.7). Vegetationsfri mark förekommer utanför jordringarna på denna plats 
till skillnad från vid andra ryggar på låg och låg mellanalpin nivå. Förklar-
ingen till detta kan vara ett förhållandevis upphöjt och vindexponerat läge.  

Tabell 4a-e. Observationer och mätvärden på undersökningsplatsen vid Björkliden. 
Altitud 682 m.ö.h., orientering 116⁰, lutning 1⁰, Koordinater Sweref 99N, 
N.7593033, O.0649230 

Tabell 4a.  

Medelvärde täckningsgrad på 15st. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 16 st. jordringar 

0 5,3 23,1 51 20,3 14A/  2IA 

Tabell 4b.  

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 16st. Jordringar 
mellan 15st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

39,5 67,3 47,4 2,63 2504 0,061 

Tabell 4c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden. 

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

26,6 33,2 6,6 9,63 8,15 1,48 

Tabell 4d.  

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

0 90 5 0 5 45 

Tabell 4e.  

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

  7 5   14* 5 
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Rakkaslahku 895 m.ö.h. sänka. 
 

 
Figur 7. Sänkan vid Rakkaslahku 895 m.ö.h. Bilden till vänster är tagen över under-
sökningsplatsen och omgivande mark i riktning mot nordost. Fotografiet till höger 
visar jordring med ett 30 cm långt stålmåttband.  Bilderna är tagna 14 augusti 2013. 

Undersökningsområdet ligger norr om dalgångens västra del cirka 6 km väs-
ter om Björkliden och 2 km nordost från Låktatjåkkastugan. Den studerade 
platsen har lägesangivelsen N.7593009, O.0645896 i Sweref 99 koordinatsy-
stem, altitud 895 m.ö.h., lutningsvinkel 2⁰ och en orientering i 90⁰ mot öster 
(Fig.7). Fukt och temperaturmätningarna i marken gjordes 11 juli 2013 kl 
14.20- 16.30. Under denna tid var vinden medelstark med väderförhållanden 
som växlade mellan mulet, dimma och lätt regn. Temperaturen i luften ovan-
för marken varierade och var 3,4⁰ C kl 14.40. Iakttagelser och mätningar av 
geometriska mått och täckningsgrad växter gjordes vid samma tillfälle. Un-
dersökningsytan begränsas av formationer helt övervuxna med vegetation 
som bättre kan klassificeras till jordtuvor. Strukturmarken i området på den-
na altitud är mycket rikligt utvecklad och utbredd med i huvudsak jordtuvor 
och ett mindre inslag av stengropar. Den undersökta platsen klassificerades 
till sänka pågrund av sitt nedsänkta terrängläge i förhållande till en högre 
liggande hyllartad nivå på en ostsluttning. Dominerande västvindar i områ-
det och lokala topografiska förhållanden ger förutsättningar för lateral till-
rinning av vatten och ansamling av snö på detta ställe.  

Jordringarna är stora jämfört med på andra undersökningsplatser (Fig. 20, 
Tab. 5b). Formationerna täcks huvudsakligen av och till lika delar av mossa- 
lav och kryptogamkrusta (Fig.12, Tab.5a). Ris, barmark och örter- gräs före-
kommer i mindre utsträckning. Den sista av dessa växtkategorier är vanliga-
re i sänkor än på undersökta ryggar. Några av jordringarna visar också mind-
re tecken på aktivitet. En jämförelse med andra platser visar att jordringarna 
på denna plats i likhet med andra undersökta sänkor har en högre täcknings-
grad ris jämfört med ryggar (Fig.12, Bil.3).  

I undersökningsrutan på 4 x 4 m utanför jordringarna domineras vegeta-
tionen av ris med ett markant inslag av mossa- lav (Fig.13, Tab.5d). Den 
första av dessa vegetationskategorier förekommer på denna plats något spar-
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sammare än på ryggar. Kråkris och dvärgbjörk saknas på platsen och höjden 
på annat ris uppnår till endast 3 cm (Tab.5e). Denna vegetationstyp är mer 
lågvuxen i jämförelse med undersökningsplatser på lägre altitud. Täcknings-
graden mossa- lav är större utanför jordringarna vid denna plats än på under-
sökta ryggar. På altitud ovanför mellanalpin är förekomsten av denna vegeta-
tionskategori mycket riklig runt formationerna oavsett topografiska förhål-
landen. Graminider som också är ett inslag utanför formationerna kan uppnå 
en höjd av 9 cm och den organiska mattan är cirka 6 cm där den är som mest 
utvecklad. Dessa mått skiljer sig mer från björkskogsheden och lågalpin nivå 
än från andra ställen på mellanalpin nivå. Den örtartade vegetationen når en 
betydligt högre höjd än annan växtlighet. 

Tabell 5a-e. Altitud 895 m.ö.h., orientering 90⁰, lutning 2⁰, Koordinater Sweref 
99N, N.7593009, O.0645896 

Tabell 5a.  

Medelvärde täckningsgrad på 14st. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 15 st. jordringar 

5,92 13,1 36,4 35,5 10,9 4A/ 11IA 

Tabell 5b.  

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 14st. Jordringar 
mellan 15st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

25,1 148 99,4 12,3 11548 0,144 

Tabell 5c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden.  

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

30,1 37,4 7,3 8,1 7,3 0,8 

Tabell 5d. Total täckningsgrad av undersökta vegetationskategorier och barmark 
utanför jordringar på en 4x 4m representativ yta. Total täckningsgrad jordringar på 
hela den undersökta ytan.  

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

8 70 20 0 2 25 
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Tabell 5e.  

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

      3 9 6 
 
Rakkaslahku 906 m.ö.h. rygg. 
 

 
Figur 8. Ryggen vid Rakkaslahku 906 m.ö.h. Bilden till vänster är tagen över under-
sökningsplatsen i riktning mot öster. Fotografiet till höger visar jordring med ett 30 
cm långt stålmåttband.  Bilderna är tagna 11 juli 2013. 

Den undersökta platsen ligger norr om dalgångens västra del cirka 6 km 
väster om Björkliden och 2 km nordost från Låktatjåkkastugan. Området där 
strukturmarken befinner sig finns på ett hylliknande svagt upphöjt parti i 
förhållande till omgivningen på en mot öster lutande sluttning (Fig. 8). Den 
studerade platsen har lägesangivelsen N. 7592973, O. 0645664 i Sweref 99 
koordinatsystem, altitud 906 m.ö.h., lutning på 3⁰ och orientering 93⁰ mot 
öster. Mätningarna av temperatur och markfukt i marken gjordes 11 juli 
2013 kl 09.00-12.00. Lufttemperaturen mättes två gånger och var 4,9⁰C vid 
början och 7,4⁰C vid slutet av undersökningen. Väderförhållanden skiftade 
mellan mulet och dimma under medelstarka vindförhållanden. Täcknings-
grad vegetation och geometriska mått uppmättes 21 juli 2012. Marktempera-
turen uppmättes också under eftermiddagen 14 augusti 2013 då lufttempera-
turen kl 16.05 var 7,3⁰C. 

Jordringarnas platta form och stora inbördes avstånd framgår av medel-
värden för höjd på 1,2 cm och en mellanliggande medeldistans på 107 cm 
(Fig.18, 19, Tab.6b). Ytan täcks huvudsakligen av vegetationsfri mark och 
till mindre dela av mossa-lav och kryptogamkrusta (Fig.12, Tab.6a). Ris och 
gräs förekommer mycket sparsamt på jordringarna som vanligtvis också 
visar tecken på kryogen aktivitet. Vattenhalten var hög och temperaturen låg 
i marken vid formationerna på detta ställe jämfört med alla andra platser på 
mellanalpin nivå (Fig.14-17, Tab.6c). Skillnaden i temperatur på och nära 
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formationerna under den organiska mattan var relativt låg jämfört med andra 
platser. Mätningar som gjordes den 14 augusti 2013 cirka en månad senare 
under varmare lufttemperaturförhållanden visade också på en liten differens i 
temperatur. Den uppmätta temperaturen 8,46⁰C på jordringar och 8,30⁰C 
under den organiska mattan vid deras utkant gav då en skillnad på 0,16⁰C. 
Det frilagda markmaterialet på denna plats har också en relativt jordringar på 
andra undersökningsplatser låg viskositet som kan kopplas till hög markfukt 
och finkornigt material.  

I markrutan på 4 x 4 m finns utanför jordringarna en välutvecklad risvege-
tation med ett inslag av mossa som avtecknar sig tydligt mot de kala jord-
ringarna (Fig.13, Tab.6d). Formationerna täcker också en i förhållande till 
andra undersökningsplatser liten del av den totala markytan. Kråkris och 
dvärgbjörk förekommer och kan uppnå en höjd av 5 respektive 14 cm 
(Tab.6e). Örtvegetationen i form av graminider uppnår en höjd på 11 cm och 
den organiska mattan är 7 cm där den är som mest utvecklad. Växtligheten 
utanför jordringarna är mer högvuxen än på andra undersökningsplatser på 
mellan och högalpin nivå. 

Jordringarna utmärker sig genom låg form och stort inbördes avstånd (Bil. 
4). Formationerna har en större täckningsgrad barmark och en mindre täck-
ningsgrad ris jämfört med alla andra studerade platser (Fig.12, Bil. 3). Mark-
ytan runt skiljer sig tydligt från jordringarna genom avsaknad av frilagd jord 
och en relativt sänkan på samma altitud högvuxen risvegetationen som i 
huvudsak består av dvärgbjörk och kråkris (Fig.13, Bil. 6,7). 

Tabell 6a-e. Observationer och mätvärden på undersökningsplatsen vid Rakkaslahku 
Altitud 906 m.ö.h., orientering 93⁰C, lutning 3⁰C, Koordinater Sweref 99 
N.7592973, O.0645664 

Tabell 6a.  

Medelvärde täckningsgrad på 23st. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 23 st. jordringar 

0,3 1,17 19,3 20,7 58,6 15A/ 3IA/ 4R 

Tabell 6b.  

Medelvärde avstånd Medelvärde geometriska mått på 23st. Jordringar 
mellan 23st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

107,5 77,2 52,4 1,22 3176 0,027 
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Tabell 6c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den or-
ganiska mattan samt skillnad mellan dessa värden. 

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 23st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

39,7 49,1 9,4 6,2 5,9 0,3 

Tabell 6d. 

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

5 80 15 0 0 10 

Tabell 6e.  

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

  14 5   11 7 
 

Rakkaslahku 1028 m.ö.h. sänka.  
 

 
Figur 9. Sänkan vid Rakkaslahku 1028 m.ö.h. Bilden till vänster är tagen över un-
dersökningsplatsen. Fotografiet till höger visar jordring med ett 30 cm långt stål-
måttband som jämförelseobjekt.  Bilderna är tagna12 juli 2013.  

Undersökningsplatsen ligger cirka 6 km väster om Björkliden och 1,5 km 
nordost om Låktatjåkkastugan norr om dalgångens västra del. Den studerade 
platsen har lägesangivelsen N.7592703, O.0644793 i Sweref 99 koordinatsy-
stem, altitud 1028 m.ö.h., 2⁰ lutningsvinkel med 90⁰ orientering mot ost. 
Mätningarna av fukt och temperatur i marken gjordes 12 juli 2013 kl 13.00- 
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16.00 då lufttemperaturen kl 13.20 var 7,3⁰. Väderförhållanden skiftade mel-
lan mulet, dimma och regn under måttliga vindförhållanden. Mätningar av 
geometriska mått och distans gjordes 23 juli 2012.  

Området där strukturmarken befinner sig finns i en sänka som på båda si-
dor är omgiven av betydligt högre liggande terrängpartier (Fig. 9). En vat-
tenspegel nära de studerade formationerna visar på en hög grundvattennivå. 
Platsen där strukturmarken studerades klassificerades med utgångspunkt från 
detta till sänka. Jordringar som helt eller delvis omges av vattenspegel inklu-
derades inte i undersökningen eftersom sådana förhållanden kan leda till 
erosion, som påverkar geometriska mått, och en mer akvatiskt betingad växt-
lighet.  

Jordringarna har en stor yta och högrest form i likhet med i andra under-
sökta sänkor (Fig. 19, 20, Tab.7b). Vegetationstäcket utgörs huvudsakligen 
av kryptogamkrusta och till mindre del av ris, örter och mossa- lav (Fig12, 
Tab.7a). Det förstnämnda har en större täckningsgrad på jordringarna vid 
denna plats jämfört med alla andra undersökningsställen. Jämfört med un-
dersökningsplatsen på högalpin miljö nära toppen är skillnaden ganska liten. 
Lösa stenar som ställt sig på tvären finns på en del formationer som vittnar 
om kryogen aktivitet trots att barmark nästan helt saknas. Skillnaden i mark-
fukt på och mellan formationer är låg i jämförelse med andra ställen på mel-
lanalpin nivå (Tab.7c). 

I den 4 x 4 m stora markytan utanför jordringarna finns till skillnad från 
andra undersökningsställen i huvudsak mossa- lav (Fig.13, Tab.7d). Före-
komsten är framför allt rikligare än på platser med lägre altitud. Risvegeta-
tionen har en låg täckningsgrad och uppnår bara en höjd på 2 cm (Tab.7e). 
Kråkris och dvärgbjörk saknas på denna plats i likhet med den andra under-
sökta sänkan på mellanalpin nivå och ryggen på toppen. Örtvegetationen i 
form av gräs uppnår en höjd på 5 cm och den organiska mattan är 4 cm där 
den är som mest utvecklad. Vegetationstäcket är därför mer lågvuxet och 
den organiska mattan skiljer sig obetydligt från lägre liggande undersök-
ningsplatser på alpin nivå. 

Vid en jämförelse framkommer att avståndet mellan formationerna på 
denna plats i likhet med toppen är kortare än på andra undersökta ställen 
(Fig.18, Bil.4). Dessutom skiljer sig jordringarna från andra studerade områ-
den genom sparsam förekomst av barmark och stor täckningsgrad krypto-
gamkrusta (Fig.12, Bil.3). Runt formationerna är täckningsgraden mossa lav 
större än på alla andra undersökningsställen (Fig.13, Bil.6). Risvegetationen 
är lågvuxen och har en mindre täckningsgrad än andra undersökta platser 
förutom på högsta nivå vid toppen (Bil.6, 7).  
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Tabell 7a-e. Observationer och mätvärden på undersökningsplatsen vid Rakkaslahku 
sänka. Altitud  1028 m.ö.h., orientering 90⁰C, lutning 2⁰C, Koordinater Sweref 99 
N.7592703, O.0644793 

Tabell 7a.  

Medelvärde täckningsgrad på 10st. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 15 st. jordringar 

7 10,5 15,5 66 1          9A/ 6IA 

Tabell 7b.  

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 21st. Jordringar 
mellan 19st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

22,2 117 87,3 13,7 8018 0,172 

Tabell 7c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden. 

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

23,4 27,5 4,1 6,58 5,59 0,99 

Tabell 7d.  

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

8 17 65 2 8 55 

Tabell 7e.  

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

      2 5 4 
 
 
 
 
 
 
 



 67

Rakkaslahku 1043 m.ö.h. rygg. 
 

 
Figur 10. Ryggen vid Rakkaslahku 1043 m.ö.h. Bilden till vänster visar undersök-
ningsplatsen och till höger jordring med ett 30 cm långt stålmåttband.  Vänster bild 
är tagen 14 augusti 2013 och höger 23 juli 2012. 

Undersökningsområdet ligger cirka 6 km väster om Björkliden och 1,5 km 
nordost om Låktatjåkkastugan norr om dalgångens nordvästra del nära den 
studerade sänkan (Fig.10). Platsen har lägesangivelsen N. 7592795, O. 
0644888 i Sweref 99 koordinatsystem, altitud 1043 m.ö.h., 3⁰ lutningsvinkel 
och 112⁰ orientering mot ostsydost. Mätningarna av fukt och temperatur i 
marken gjordes 11 juli 2013 kl 18.30- 21.30. Lufttemperaturen vid marken 
var 3,5⁰C kl 21.00. Väderförhållanden var dimmiga med måttlig vind. Mät-
ningarna av distans och geometriska mått gjordes 23 juli 2012. Platsen klas-
sificerades till rygg på grund av sitt läge på en tydligt avsatt höjd som ger en 
vindexponering från olika väderstreck och avsaknad av lateral tillrinning.  

Jordringarnas på denna plats har i likhet med andra ryggar en låg höjd 
(Tab.8b). Täckningsgraden är störst för växtkategorierna mossa- lav, krypto-
gamkrusta och lite mindre för barmark (Fig.12, Tab.8a). En likhet finns där-
för med formationer på andra ryggar som ligger på lägre altitud.  Några av 
jordringarna visar tecken på kryogen aktivitet. Skillnaden mellan formatio-
nerna och deras omgivning relativt andra undersökningsplatser på alpin nivå 
är stor för fuktighet och liten för temperatur (Tab.8c).  

I den 4 x 4 m stora markytan utanför jordringarna finns huvudsakligen ris 
och mossa- lav (Fig.13, Tab.8d). Den senare vegetationskategorin förekom-
mer rikligare än på undersökta ryggar med lägre altitud. Vegetationsfri arm-
ark förekommer utanför formationerna och har i jämförelse med andra plat-
ser relativt stor utbredning. Kryptogamkrusta och örtvegetation förekommer 
mycket sparsamt runt jordringarna. Avsaknad av den första vegetationstypen 
skiljer undersökningsplatsen från ryggen på högsta altitud. Kråkris före-
kommer och uppnår en höjd av cirka 4 cm (Tab.8e). Den risartade vegetatio-
nen är trots sin lågväxthet högre än i undersökta sänkor på alpin nivå. 

Örtvegetationen i form av graminider förekommer mycket sparsamt och 
uppnår i likhet med sänkan på närliggande altitud en höjd på 5 cm. Den or-
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ganiska mattan är 5 cm där den är som mest utvecklad och skiljer sig därför 
obetydligt i tjocklek från andra undersökta ställen på alpin nivå. Marken 
utanför jordringarna har en större täckningsgrad ris än ryggen vid toppen och 
den nära liggande sänkan (Fig.13, Bil.6). Den jämförelsevis rikliga före-
komsten av denna vegetationskategori visar en större likhet med undersök-
ningsplatserna på lägre altitud. Risvegetationen domineras av lågvuxet kråk-
ris som saknas på den högsta alpina nivån (Bil.7). Mossa- lav vegetationen 
har likartad täckningsgrad som på toppen och i undersökta sänkor   

 

 

 

Tabell 8a-e. Observationer och mätvärden på undersökningsplatsen vid Rakkaslahku 
rygg. Altitud  1043 m.ö.h., orientering 112⁰C ostsydost, lutning 3⁰C, Koordinater 
Sweref 99 N 7592795, O 0644888. 

Tabell 8a.  

Medelvärde täckningsgrad på 15t. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 15 st. jordringar 

1,87 9,27 34,5 31,3 22,3        5A/ 10IA 

Tabell 8b.  

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 15st. Jordringar 
mellan 15st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

29,3 99,4 67,8 4,4 5290 0,065 

Tabell 8c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden.  

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

25,2 35,8 10,6 5,72 5,62 0,1 

Tabell 8d.  

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

0 50 40 0 10 50 
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Tabell 8e.  

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

  4 4   5* 5 

 

Låktatjåkka 1360 m.ö.h. nära topp rygg. 
 

 
Figur 11. Ryggen vid Låktatjåkka 1360 m.ö.h. Bilden överst till vänster visar under-
sökningsplatsen och överst till höger jordring med vattenpass. Bilderna nederst till 
vänster visar jordring med 30 cm stålmåttband som jämförelseobjekt och till höger 
mellanrum mellan jordringar med kuddartad mossa (Raggmossa). Uppifrån till väns-
ter och ner mot höger räknat är fotografierna tagna 12 juli 2013, 22 juli 2012, 15 aug 
2013, 15 aug 2013. 

Undersökningsområdet ligger nära Låktatjåkkas topp vid en sluttning med en 
sydsydvästlig riktning som är mer orienterad mot den norr ut gående Låktat-
jåkkadalen än den österut gående dalgången genom Rakkaslahku mot Björk-
liden (Fig.11). Platsen har lägesangivelsen N.7591954, O. 0641867 i Sweref 
koordinatsystem, altitud 1360 m.ö.h., 8⁰ lutningsvinkel och orientering 198⁰ 
mot sydsydväst. Undersökningen av fuktighet och temperatur i marken gjor-
des 12 juli 2013 kl 09.00-12.00. Temperaturen nära marken var då 4,3⁰C kl 
9.10. Väderförhållanden skiftade mellan mulet, dimma och lätt regn. Distans 
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och geometriska mått mättes 22 juli 2012 då området nära toppen täcktes av 
ett tunt lager snö. 

Undersökningsplatsen är ett förhållandevis plant parti som är omgivet av 
ett större område där strukturmarksformationerna är utdragna på grund av 
lutande terräng. Vid marken i området finns rikligt med horisontellt liggande 
skifferskivor som på strukturmarksformationer kan inta vertikala vinklar. 
Lösa stenar som ställt sig på tvären kan identifieras på många av de under-
sökta jordringarna som visar att kryoturbationsprocesser pågår i marken. 
Den övergripande bilden är en sparsamt utbredd kärlväxtvegetation och fria 
ytor som är belagda av stenar. 

Jordringarnas har en kort mellanliggande distans (Fig.18, Tab.9b). Täck-
ningsgraden är störst för kryptogamkrusta som i genomsnitt täcker något mer 
än halva ytan på formationerna (Fig.12, Tab.9a). Vidare förekommer vegeta-
tionsfri mark och mossa- lav till skillnad från örter- gräs och ris vilket nästan 
helt saknas. De flesta jordringarna visar tecken på kryogen aktivitet genom 
förekomst av lösa stenar som ställt sig på tvären. Markfukten är till skillnad 
från andra undersökningsställen lägre utanför än på formationerna (Tab.9c). 
Marktemperaturen är i likhet med lufttemperaturen låg på detta ställe. I den 4 
x 4 m stora markytan utanför jordringarna består växtligheten till stor del av 
kryptogamkrusta till skillnad från vid andra ställen (Fig.13, Tab.9d). Mossa- 
lav växer rikligt i motsats till örter, ris och barmark som förekommer spar-
samt. Risvegetationen uppnår endast 1cm höjd och utgörs av andra arter än 
kråkris och dvärgbjörk (Tab.9e). Örtvegetationen når 5 cm i form av tunna 
grästuvor och den organiska mattan är endast 2 cm tjock. På ställen där 
raggmossa (Racomitrium sp.) växer i bandlika kuddliknande formationer blir 
den organiska mattan upp till 6 cm tjockt. Den vegetationsfria marken täcks 
till stor del av löst stenmaterial. 

Vid en jämförelse framgår att jordringarna har en högre höjd än vid andra 
undersökningsplatser på ryggar och kortare inbördes avstånd än på alla un-
dersökta ställen (Fig.18, 19, Bil.4). Formationerna utgör därför också en 
mycket stor del av den undersökta markytan på denna undersökningsplats 
(Bil.6). Täckningsgraden vegetation på jordringarna är i jämförelse med 
lägre liggande altituder stor för kryptogamkrusta och liten för ris (Fig.12, 
Bil.3). Runt jordringarna finns i likhet med de två näst högsta altituderna en 
utbredd förekomst mossa- lav och en täckningsgrad kryptogamkrusta som är 
större än på alla undersökta områden (Fig.13, Bil.6). Risbeståndet är lågvux-
et och täcker en mindre yta än på lägre altituder och utgörs av andra arter än 
dvärgbjörk och kråkris (Bil.6, 7). Ett bestånd graminider växter finns som är 
något mer högvuxet än den omgivande låga vegetationen. Den organiska 
mattan är med undantag för där kuddartad mossa växer tunnare än på lägre 
altituder (Bil. 7).  



 71

Tabell 9a-e. Observationer och mätvärden på undersökningsplatsen vid nära Låktat-
jåkkas topp. Altitud 1360 m.ö.h., orientering 198⁰ mot sydsydväst och sluttnings-
vinkel. 8⁰. Koordinaterna i Sweref är N.7591954 0.0641867. 

Tabell 9a.  

Medelvärde täckningsgrad på 15t. jordringar %   Aktivitetsnivå 
Örter, gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter 15 st. jordringar 

0,53 1,4 24,3 57,8 16         10A/5IA 

Tabell 9b.  

Medelvärde avstånd  Medelvärde geometriska mått på 16st. Jordringar 
mellan 16st jordr./cm Längd/cm Bredd/cm Höjd/cm Yta/cm2 Höjd/Bredd 

13,7 76,4 57,4 7 3442 0,129 

Tabell 9c. Mätvärden på formationer och i angränsande mark under den organiska 
mattan samt skillnad mellan dessa värden. 

Medelvärde markfukt och marktemperatur på och nära 15st. undersökta jordringar  

Markfukt %   Marktemperatur ⁰C 
På Runt Runt - på På Runt Runt - på 

28,4 25,8 – 2,6 3,15 2,67 0,48 

Tabell 9d.  

Täckningsgrad utanför jordringar på representativ  Jordringar i % av hela 
4x4m yta i %       undersökningsytan 

Örter - gräs Ris Mossa-lav Krypt.krust. Ej växter   

7 8 40 40 5 80 

Tabell 9e. 

Höjd vegetation och tjocklek organisk matta vid rikligast förekomst. 

Höjd/ cm, Ris     Höjd/ cm Tjocklek/ cm 
Vide Dvärgbjörk Kråkris Annat Örter - gräs Organisk matta 

      1 5 2 
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6.3  Jämförelse av vegetation, marktemperatur, 
markfukt och geometriska mått på formationer mellan 
de olika undersökningsplatserna 

Vegetation 
Omgivande mark har på alla undersökningsplatser betydligt större täck-
ningsgrad ris än jordringar (Fig.12, 13, Bil.3,6). Den rikligare förekomsten 
av denna vegetationskategori utanför formationerna är större på ryggar och 
sparsammare i sänkor. Ett undantag från detta är ryggen på högsta nivå där 
den totala täckningsgraden ris är liten över hela markytan.  

Jordringar i sänkor har rikligare rispåväxt trots att omgivande mark har en 
sparsammare förekomst. En låg täckningsgrad av denna vegetationskategori 
utanför formationer sammanfaller också med att den är mindre högvuxen 
(Bil.7). På samtliga nivåer är täckningsgraden mossa- lav större än ris på 
jordringar (Fig.12, Bil.3). Utanför formationer är däremot täckningsgraden 
ris betydligt större än mossa- lav (Fig.13, Bil.6). Det senare gäller inte för de 
tre högsta nivåerna där den senaste vegetationskategorin också är rikligt 
utbredd mellan formationerna. Mossa- lav förekommer också rikligare runt 
jordringar i sänkor än på ryggar. Täckningsgraden av denna vegetationskate-
gori utanför formationerna gynnas av sänkor och hög altitud. Risvegetation 
förekommer däremot rikligare runt jordringar vid låg altitud och på ryggar.  

Kryptogamkrusta förekommer betydligt rikligare på än runt jordringar på 
alla nivåer utom den högsta där täckningsgraden också är stor utanför 
(Fig.12, 13, Bil.3, 6). En slutsats av detta är att skillnaden i täckningsgrad på 
och mellan formationer av denna vegetationskategori är mindre vid högalpin 
nivå nära toppen. Täckningsgraden örter är störst på formationer i sänkor på 
mellanalpin nivå. Utanför jordringar är täckningsgraden av denna vegeta-
tionskategori störst i sänkor och på högalpin nivå. 

Endast för täckningsgrad ris på formationer finns ett statistiskt samband 
med altitud som gäller för både ryggar och sänkor (Bil.1: 7-11). Vegeta-
tionskategorierna örter, mossa- lav och kryptogamkrusta kan bara uppvisa 
sådana samband gällande sänkor och totalt material. Korrelationen med sti-
gande altitud är negativ för ris, mossa lav och positiv för örter, kryptogam-
krusta och vegetationsfri mark. Ett statistiskt samband mellan olika vegeta-
tionskategorier som gäller för både jordringar i sänkor och ryggar saknas 
(Bil.1: 18-26). Däremot finns ett samband mellan ökad täckningsgrad ris och 
minskad yta vegetationsfri mark vid båda dessa topografiska förhållanden 
(Bil.1: 22). För övriga vegetationskategorier finns en negativ korrelation 
med vegetationsfri mark som bara gäller för ryggar och totalt material (Bil.1: 
21, 23, 24).  
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Beräkningar med t-test visar en statistisk påvisbar differens för jordringar 
som gäller mellan sänkor och ryggar för täckningsgrad örter, ris och vegeta-
tionsfri mark (Bil.2a). Denna skillnad framgår tydligt av att täckningsgraden 
ris och örter är större i sänkor (Fig.12). För de andra växtkategorierna ger 
den stora variationen mellan olika undersökningsplatser en oklarare bild av 
topografins betydelse. 
 
Temperatur och fuktförhållanden i marken 
För både ryggar och sänkor finns en korrelation mellan ökad altitud -
minskad markfukt och ökad altitud – minskad marktemperatur. Dessa sam-
band gäller både i och utanför jordringar (Fig.14-17, Bil.1:1-4). Markfukten 
är högre runt än på jordringarna vid samtliga undersökningsställen förutom 
på högsta altitud (Fig.14, 15, Bil.5) och marktemperaturen lägre utanför 
formationerna vid alla undersökta ställen (Fig.16, 17, Bil.5). Skillnaden är 
liten och en stark korrelation mellan värden på och utanför formationerna 
finns som gäller för båda dessa variabler (Bil.1: 16, 17). Ett samband kan 
påvisas mellan markfukt och marktemperatur (Bil.1: 12 -15). Korrelationen 
beror sannolikt på kopplingen till altitud och markförhållanden eftersom 
dessa två variabler endast har en svag inverkan på varandra. T-testen på hela 
materialet visar en skillnad mellan sänkor och ryggar som är stark för mark-
temperatur (Bil.2). Variabeln markfukt på formationer visar en svag skillnad 
mellan dessa två topografiska förhållanden som saknas under den omgivande 
organiska mattan. Dessa skillnader kan bäst förklaras av att sänkor och ryg-
gar i denna undersökning finns på olika altitud. 
 
Geometriska mått 
En negativ korrelation finns mellan altitud och avstånd mellan jordringar 
(Fig.18, Bil.1:5). Vid undersökningsplatserna på högre altitud än 578 m.ö.h. 
är distansen mellan formationerna påtagligt mindre. Mellan formationerna på 
dessa ställen är också ris och örtvegetationen lägre, täckningsgraden vegeta-
tionsfri mark större och det organiska skiktet tunnare (Fig.18, Bil. 6, 7). Från 
och med altitud 1028 m.ö.h. är dessutom täckningsgraden ris mindre utanför 
jordringarnas. Undersökningsplatsen på 906 m.ö.h. avviker från detta sam-
band genom att formationerna har ett stort inbördes avstånd och är omgivna 
av en riklig risvegetations.  

Ett t-test visar skillnader mellan sänkor och ryggar med avseende på alla 
geometriska mått (Bil.2a). Jordringar är på alla nivåer större i sänkor och än 
på ryggar och når den högsta höjden på heden i björkskogen (Fig.19, 20, 
Bil.4). Den stora skillnaden mellan höjd i förhållande till bredd visar också 
att formationerna i sänkor har en mer högrest form (Bil.4). Enda korrelatio-
nen mellan geometriska mått och vegetation som gäller för både ryggar och 
sänkor visar att täckningsgrad kryptogamkrusta minskar med ökat avstånd 
mellan jordringar (Bil.1: 27-30). En positiv korrelation finns också för mel-
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lanliggande distans och de två variablerna markfukt och marktemperatur 
(Bil.1: 32-35). Dessa två samband kan bäst kopplas till det negativa samban-
det avstånd mellan jordringar och altitud.  
 
Avvikelser från höjdgradienten 
Formationerna på ryggen vid 906 meters höjd utmärker sig från andra under-
sökningsställen genom att ha högre markfukt, längre avstånd mellan forma-
tioner, lägre höjd och mindre täckningsgrad vegetation (Fig.12, 14, 15, 18, 
19, 25). Något lägre marktemperatur än på andra ställen med likartad altitud 
kunde också uppmätas (Fig.16, 17). Jordringarna omges också av en rikliga-
re risvegetation än på andra ställen vid mellanalpin nivå (Fig.13, Bil.6, 7). 
Trots avvikelser på denna plats visar resultaten från statistiska beräkningar 
på hela undersökningsmaterialet korrelation mellan altitud och variablerna 
markfukt, marktemperatur, rispåväxt och avstånd mellan formationer för 
både ryggar, sänkor och totalt material (Bil.1, 1-5,7).  
 
Sammanfattning vegetation, marktemperatur, markfukt och 
geometriska mått 
Jordringar skiljer sig från omkringliggande mark genom mindre risvegeta-
tion och förekomst av kryptogamkrusta. På högalpin nivå finns den senare 
vegetationskategorin också utanför dessa formationer. Vanligtvis finns också 
mer vegetationsfri yta på jordringarna. Täckningsgraden risvegetation utan-
för jordringar är större på ryggar än i sänkor. På formationerna finns ett om-
vänt förhållande för denna vegetationskategori. Risvegetation avtar utanför 
jordringarna från hög mellanalpin altitud och ersätts med mossa-lav. Mark-
temperaturen sjunker med ökad altitud och markfuktigheten är lägre på alpin 
nivå än på heden. Avståndet mellan jordringarna är mindre på högre altituder 
än heden och den lägsta lågalpina nivån. Mellan formationerna på högre 
nivåer är vegetationstäcket sparsammare och den organiska mattan tunnare. 
Jordringarna är på alla altituder större i sänkor än på ryggar. 
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Figur 12. Medelvärden för täckningsgraden vegetation på jordringar vid olika altitud 
i %. 

 
 

 
 

Figur 13. Täckningsgraden vegetation utanför jordringar vid olika altitud på en 4x 4 
m stor representativ yta i %. 
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Figur 14. Sambandet mellan markfukt i jordringar och altitud på undersökningsplat-
ser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och övriga ryggar. 

 

 
Figur 15. Sambandet mellan markfukt nära jordringar under den organiska mattan 
och altitud på undersökningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 
m.ö.h. är sänkor och övriga ryggar. 
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Figur 16. Sambandet mellan marktemperatur i jordringar och altitud på undersök-
ningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och övri-
ga ryggar. 

 

 
Figur 17. Sambandet mellan marktemperatur nära jordringar under den organiska 
mattan och altitud på undersökningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 
1028 m.ö.h. är sänkor och övriga ryggar. 
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Figur 18. Sambandet mellan jordringars inbördes avstånd och altitud på undersök-
ningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och övri-
ga ryggar. 

 

 
Figur 19. Sambandet mellan höjd på jordringar och altitud på undersökningsplatser. 
Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och övriga ryggar. 
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Figur 20. Sambandet mellan yta på jordringar och altitud på undersökningsplatser. 
Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och övriga ryggar. 

 

 
Figur 21. Sambandet mellan täckningsgrad ris på jordringar och altitud på undersök-
ningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och övri-
ga ryggar. 
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Figur 22. Sambandet mellan täckningsgrad örter på jordringar och altitud på under-
sökningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och 
övriga ryggar. 

 

 
Figur 23. Sambandet mellan täckningsgrad mossa på jordringar och altitud på under-
sökningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och 
övriga ryggar. 
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Figur 24. Sambandet mellan täckningsgrad kryptogamkrusta på jordringar och alti-
tud på undersökningsplatser.  Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är 
sänkor och övriga ryggar. 

  

 
Figur 25. Sambandet mellan vegetationsfri mark på jordringar och altitud på under-
sökningsplatser. Altituderna 417m.ö.h., 895m.ö.h., och 1028 m.ö.h. är sänkor och 
övriga ryggar. 
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Figur 26 Sambandet mellan temperatur och vattnets densitet vid en atmosfärs tryck. 
(Ekholm 1977). 
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7. Diskussion  

7.1  Marktemperatur och markfukt 
Att marktemperaturen vid undersökningstillfället minskar med ökad altitud 
är förväntat eftersom klimatet blir kallare (Kling 1997, Yang 2011). Mätvär-
den för markfuktighet följer inte samma trend och är högst på heden vid 
björkskogen. Detta kan förklaras av finkornig jord som är svårpenetrerad och 
plan topografi som samlar på sig vatten (Josefsson 1988). Orsaken kan inte 
vara rikligare nederbörd eftersom heden ligger i regnskugga i förhållande till 
det västerut liggande fjällmassivet där de andra mätningarna gjordes. Väder-
förhållanden vid mättillfället talar inte heller för en högre markfukt i jämfö-
relse med andra undersökningsställen. Ett geografiskt avskilt läge i förhål-
lande till dalgången mellan Björkliden och Låktatjåkka ökar också sannolik-
heten för olikartade markegenskaper. Lägst markfukt uppmättes nära Låktat-
jåkkas topp vid 1360 meters höjd. Detta är oväntat eftersom platsen har lägre 
luftmedeltemperatur, mindre avdunstning och sannolikt större nederbörds-
mängd. Hög altitud och större exponering från västvindar ger troligtvis ett 
fuktigare klimat (fig.2a). Rikligt med skifferfragment på markytan och svå-
righet att sticka ner fukt och temperaturmätare på grund av stenar visar på 
grovkornigt material vid markytan där mätningarna gjordes som sannolikt 
orsakar ökad vattendränering. Ett tjockt lager med lösa avlagringar på detta 
ställe (Ridefelt och Boelhouwers 2006) kan också bidra till stor filtration av 
vatten. Mellan stenar i ett grövre markmaterial bildas dessutom lätt luftfickor 
som är en trolig orsak till lägre värden på markfukt där termometern sticks 
ner. Skillnaden i markfukt mellan toppen och heden märks tydligast utanför 
jordringarna under den organiska mattan.  

Vattenhalten i marken har högre värden utanför än på formationer vid alla 
undersökta platser förutom vid toppen. Anledningen till högre markfukt un-
der den organiska mattan nära formationernas kant kan vara tillrinning på 
grund av nedsänkt terrängläge och det översta jordskiktets vattenhållande 
förmåga. Jordringarnas lägre markfukt vid ett arktiskt område i norra Alaska 
förklaras av ett tjockare organiskt lager i omgivande mark som skyddar från 
avdunstning (Kade m.fl. 2005). Ett omvänt förhållande på 1360 meters höjd 
nära Låktatjåkkas topp kan bero på stor skillnad mellan jordringars finkorni-
ga sorterade och omkringliggande marks grovkorniga lättdränerade material 
som också kan innehålla luftfickor. Trots tillrinning från upphöjda formatio-
ner ökar därför inte markfuktigheten i angränsande sänkor. En kornstorleks-
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undersökning av lösa avlagringar i detta område visade att strukturmarks-
formationernas upphöjningar har större halt finkornigt material än närlig-
gande sänkor (Bergman 2008: 20).  

En förklaring till varför marktemperaturen är lägre runt än på formatio-
nerna är att den organiska mattan isolerar från luftvärme och skapar mark-
temperaturer som ligger närmare dygnets medelvärde. Mätningar av lufttem-
peratur nära marken vid de olika undersökningsställena visade stora varia-
tioner på grund av solinstrålning och vind. Ett mosslager ger en märkbar 
minskning av de dagliga temperaturvariationerna i markens översta skikt 
jämfört med om enbart vegetationsfri mark förekommer (Kling 1996). Högre 
fukthalt kan dessutom bidra till sänkt marktemperatur genom ökad värmeåt-
gång vid avdunstningsprocessen. Nederbörd under sommaren kan sänka 
temperaturen i marken trots varma väderförhållanden (Zhang 2001). 

7.2  Geometriska mått på och avstånd mellan 
formationer 
En korrelation finns mellan ökad altitud och minskad distans mellan forma-
tioner. Att det minskade avståndet mellan formationer sammanfaller med låg 
höjd på vegetation och tunnare organisk matta visar på växtlighetens bety-
delse. Vegetation höjer tröskelvärdet för igångsättande av kryoturbation-
sprocessen genom sin förmåga att stabilisera och värmeisolera marken 
(Walker 2004). Växternas rötters påverkan på marken kan exemplifiera bio-
protektion och inverkan från den organiska mattan bioackumulation (Zhang 
2001). Formationers stora storlek och höjd i sänkor jämfört med på ryggar 
beror på fuktigare mark och bildning av islinser. Riklig tillförsel av smältvat-
ten från ett tjockare snötäcke ger säsongsvis högre markfukt och lateral to-
pografisk betingad tillrinning förutsättningar för högre grundvattennivå. 
Våtmarksförhållanden nära sänkan på heden och en vattenspegel i sänkan på 
1028 meters nivå visar på en hög grundvattennivå. Ett tjockare snötäcke ger 
dessutom en temperaturisolerande effekt och långsammare temperaturför-
ändringar i marken som kan bidra till ökad kryosuktion och tillväxt av islin-
ser. Fuktiga markförhållanden kan också genom latent värmeutveckling bi-
dra till förlängd tid med marktemperaturer som ligger nära 0⁰C (Cook 1955, 
Outcalt m.fl.1990). Formationernas höga höjd i sänkor på Abiskoheden i 
jämförelse med på alpin nivå kan bero på en relativt hög andel finkornigt 
markmaterial (Josefsson 1988). Undersökningar har gjorts som visar att kry-
ostrukturer mer beror på lokal hydrologi och mikrotopografi än av biokli-
matzon (Ping m.fl.2008). Dessa forskningsresultat överensstämmer bättre 
med skillnader i geometri och täckningsgrad växter mellan ryggar och sän-
kor än med förändringen längs höjdgradienten vid denna fältstudie. En un-
dersökning av permafrostområden i kanadensiska arktiska övärlden visar att 
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storleken på jordringar avtar mot norr med lägre medeltemperatur, snabbare 
nedkylning och minskad tjocklek på det aktiva lagret (Peterson 2011). I 
Abiskoområdet har samband mellan ökad altitud och minskad diameter på 
blockringar i påvisats på altituder mellan 980 och 1420 m.ö.h.(Kling 1996). 
Avståndet mellan jordringarna som vid denna undersökning avtar från 682 
m.ö.h. och uppåt visar på ett liknande samband. Det minsta inbördes avstån-
det finns vid högalpin nivå nära Låktatjåkkas topp på en altitud av 1360 
m.ö.h. Att djupet på det aktiva skiktet där har uppskattats till cirka 1,5m 
(Ridefelt och Boelhouwers 2006) visar däremot inte att tjockleken minskar 
med ökad altitud mellan aktuella undersökningsplatser. Sannolikt är djupet 
på andra ställen längs undersökningsgradienten mindre eftersom detta lager 
vanligtvis är grundare (French 2007: 43). Ett tjockt aktivt skikt trots högal-
pina förhållanden beror på markmaterial som ger stor penetration av värme i 
marken under sommaren. Frysfronten sjunker snabbare nedåt i marken där 
stenar finns ansamlade eftersom dessa tillsammans med omgivande hålighe-
ter har en stor värmeledande förmåga (Kessler och Werner 2003). Ett tunt 
snötäcke på vindexponerade ställen bidrar också till mindre temperaturisole-
ring mellan mark och atmosfär (Bergman 2008). 

7.3  Sambandet vegetationstäcke, topografi och altitud 
Att jordringarna på alla platser har en betydligt mindre täckningsgrad ris än 
den omgivande marken beror på att frostrelaterade markrörelser förhindrar 
etableringen av långsamväxande rotförsedd vegetation. Detta förhållande 
framgår av en större täckningsgrad vegetationsfri marka på än utanför for-
mationer vid alla alpina undersökta ställen förutom sänkan på 1028 meters 
höjd. Stor förekomst mossa- lav och kryptogamkrusta på formationer jämfört 
med omgivande mark visar dessutom att rotlös vegetation lättare kan etable-
ra sig genom att glida på ett rörligt underlag. Ett signifikant samband finns 
mellan ökad täckningsgrad ris och minskad yta vegetationsfri mark på jord-
ringarna som också kan härledas till markrörelser.  

Att täckningsgraden ris är mindre och mossa-lav större i sänkor jämfört 
med på ryggar kan förklaras av varaktigare snötäcke och fuktigare markför-
hållanden. På jordringar i sänkor finns däremot ett omvänt förhållande med 
större täckningsgrad ris trots att det motsatta gäller för omgivande mark. 
Detta sammanfaller med formationernas större mått och högresta form som 
ger ett upphöjt terrängläge och tunnare snötäcke.  

Lägre temperaturer, varaktigare snötäcke, kortare fotosyntesperiod, mind-
re biologisk markaktivitet och kortare groningssäsong som följer på stigande 
altitud kan kopplas till ett minskat vegetationstäcke utanför formationerna på 
högre altituder än 906 m.ö.h. Ris med störst utbredning på undersöknings-
platserna är nordkråkbär (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum). Denna 
art har en stor utbredning upp till mellanalpin nivå och en riklig förekomst 
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på vindblottor i den svenska fjällvärden (Nilsson 1986, Mossberg och Sten-
berg 2008). Växten förekommer riklig på torrbackar och är en vintergrön 
beståndsbildare som är indifferent till kalk (Nilsson 1986). Dvärgbjörk (Be-
tula nana) finns allmänt i hela fjällområdet och förekommer upp till översta 
delen av lågalpin nivå i både torr och fuktig miljö (Nilsson 1986). Denna art 
kunde också påträffas på mellanalpin nivå. 

Kryptogamkrusta förekommer mycket rikligare på än runt jordringarna 
vid alla altituder med undantag för den högsta där skillnaden är ganska liten. 
Först på denna nivå är annan abiotisk stress som inte beror på kryoturba-
tionsrörelser i formationer tillräckligt stor för att förhindra utbredning av 
konkurrerande vegetationskategorier. Den rikliga förekomsten av krypto-
gamkrusta och raggmossa vid detta i sydsydvästlig riktning mot västvindar 
mer exponerade markpartiet på 1360 meters höjd är också ett tecken på hög 
markfukt. Mellan formationerna påverkas markytan av abiotisk stress i form 
av markrörelser, pipkrakar och frystorka. Ett kärvare klimat leder också till 
minskad biologisk markaktivitet. Pipkrakar kan genom sin tillväxt i höjdled 
vid markytan vara en viktig faktor bakom initierandet och uppkomsten av 
strukturmark i permafrostområden genom att skada växters rötter (Werner 
och Hallet 1993).  

7.4  Avvikelse från höjdgradienten 
Avvikelsen i strukturmarksmönster vid Rakkaslahkus ostsluttning på 906 
meters höjd kan hänga samman med stor kryogen aktivitet på denna altitud. 
Detta antagande stärks av att den differentierade frosthävningen är störst 
mellan 700- 850 m.ö.h. på en nordostsluttning vid Suorooaivi (Klaus 2013). 
Detta bergsmassiv ligger cirka en mil sydost om Abisko där förhållanden är 
mer kontinentala. Sannolikt skiljer sig de båda platserna åt med avseende på 
altitud för högst markaktivitet pågrund av skilda temperatur och nederbörds-
förhållanden.  

Att ryggen på ostsluttningen vid 906 meters höjd avviker från andra plat-
ser visar att lokala förhållanden har betydelse vid en undersökning av jord-
ringar längs en höjdgradient. På denna plats har formationerna större inbör-
des avstånd, lägre höjd och mindre täckningsgrad växter (Fig.12, 18, 19). En 
låg täckningsgrad vegetation på formationerna kontrasterar starkt till omgi-
vande riklig risvegetation (Fig.12, 13, tab.6, 7). Läget på en svagt upphöjd 
hyllartad avsats med en ovanför liggande ostsluttning ger både förutsättning 
för hög vindexposition och tillrinning av smältvatten från högre liggande 
terrängpartier. En riklig förekomst utanför jordringarna av kråkris som före-
kommer upp till mellanalpin nivå och gynnas av vindblottor vittnar om ett 
tunt snötäcke (Nilsson 1986, Pålsson1998, Mossberg och Stenberg 2008). En 
dominerande västlig vindriktning från områden med maritima betingelser 
ger förutsättningar för ansamling av snö på ostsluttningar (Kling 1996, Ride-
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felt m.fl. 2011). Kvardröjande snöfläckar i juli 2012, 1213 och augusti 1213 
på ostsluttningen ovanför undersökningsplatsen bekräftar detta förhållande. 
Stor tillrinning och hög markfukt i omkringliggande terräng juli 2012, 2013 
och torrare förhållanden augusti 2013 visar på tillrinning av smältvatten från 
ovanliggande sluttning. Ett tunt snötäcke på den svagt upphöjda hyllartade 
avsatsen ger ökad genomtränglighet av vinterkyla i marken och skapar förut-
sättningar för permafrost (Josefsson 1990, Treml m.fl. 2010). Deflation på 
konvexa ytor gör att frosten som tränger ner djupare kan skapa möjligheter 
för aktiva strukturmarksformationer att finnas i snörika bergsområden 
(Treml m.fl. 2010). Kombinationen av tunt snötäcke och tillrinning av vatten 
från sluttningen kan därför vara förklaringen till den markaktivitet som lig-
ger bakom iakttagelser och mätvärden på platsen. 

En isfront i marken har betydelse för uppkomsten av strukturmark på 
grund av motverkad dränering som ger högre fukthalt i det aktiva skiktet och 
ökad markaktivitet (French 2007: 85). Permafrost kan bidra till kraftigare 
jordrörelser genom att jord pressats fram till följd av ett hydrostatiskt tryck 
som uppstår under sensommaren mellan isfronten och markytan där det akti-
va skiktet är tjockast (French 2007: 151). Låg täckningsgrad rotförsedd växt-
lighet och mycket vegetationsfri mark på formationerna visar att en påbörjad 
frosthävningsprocess är stark.  

Att denna plats ligger vid gränsområdet för permafrostens utbredning 
framgår av undersökningar som gjorts i området av temperatur under snö-
täcket (Ridefelt m.fl.2008, Kneisel 2010). En platt form på jordringarna visar 
på låg viskositet och hög vattenmättnad som kan orsakas av att vatten stängs 
in ovanför en isfront (French 2007: 85, 148-149). Att markfukten var högre 
jämfört med alla andra undersökningsplatser på alpin nivå och marktempera-
turen lägre än på alla andra platser upp till 1028 meters höjd förstärker detta 
antagande. Väderförhållanden var under perioden 11-16 juli 2013 då mät-
ningarna gjordes ganska likartade och skiftade mellan regn, dimma och mu-
let. Låg lufttemperaturer och stor nederbörd vid detta tillfälle kan orsaka 
cirkulerande rörelse med mellan 1 och 8 gradigt vatten som sjunker ner till 
en isfront och driver upp 0 gradigt till markytan (Fig.26). Denna förklar-
ingsmodell stämmer väl överens med teorin om vattnets fria konvektion 
(Gleason m.fl. 1986, Krantz 1990). Jordtäckets tjocklek är inte känt på detta 
ställe men solid berggrund skiljer sig från en isfront genom högre temperatur 
som inte orsakar konvektionsrörelser av markvatten. Skillnaden i markfukt 
och marktemperatur mellan denna och andra platser kan bero på avsaknad av 
permafrost på lägre altituder. På högre liggande undersökningsplatser kan 
förklaringen vara torrare markförhållanden eller att isfronten ligger på större 
djup. Topografiska förhållanden vid ryggarna på 1043 meters höjd och nära 
toppen ger förutsättningar för starkare vindexposition.  

Stort avstånd mellan jordringarna på denna plats kan kopplas till ett väl-
utvecklat ristäcke som binder marken med sina rötter och skapar ett tunt 
skyddande snötäcke på den vindexponerade marken. Ett vegetationstäcke har 
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betydelse för marktemperaturen genom sin isolerande effekt från sommar-
värme och inverkan på snödjup som isolerar från vinterkyla (Josefsson 1990, 
Walker 2004). Växtlighet bidrar på så sätt till både bioprotektion och bio-
konstruktion genom att stabilisera marken och bygga upp ett organiskt jord-
täcke (Naylor m.fl.2002). Den stora kontrasten mellan formationernas fria 
obevuxna yta och omgivandevegetation visar på högt tröskelvärde för igång-
sättande av markrörelser och aktivitet stark nog att förhindra etablering från 
omkringliggande mark när den har startat. Dessa processer förstärker sig 
själva eftersom en frilagd markyta ger större penetration av sommarvärme 
och tjockare aktivt lager. 

Många förklaringsmodeller finns till initieringen av processen bakom 
strukturmark och vilka av dessa som är viktigast på denna plats är svårt att 
fastställa. Skillnader i växttäcke, markförhållanden och snölager kan orsaka 
densitetsskillnader i upptöade jordar och fria konvektionsrörelser av vatten 
(Gleason m.fl.1986, French 2007: 148-151). Små skillnader i markytan och 
fasen mellan frusen och ofrusen jord kan leda till borttransport av värme, 
uppkomst av islinser och frosthävning (Peterson 2011). Ett intakt täcke av 
växter och organisk jord bidrar till att isolera från sommarvärme. Detta kan 
skapa lokala skillnader i tjocklek på det aktiva skiktet (Walker 2004). Skador 
på vegetation som orsakar markblottor kan uppstå genom bioerosion och 
abiotisk stress. Tramp och bete från renar som sannolikt funnits i området 
under mycket lång tid är en av flera möjliga orsaker till ett skadat växtäcke. 
Renar sågs vid ett flertal tillfällen nära undersökningsplatserna på mellanalpin 
nivå under augusti 2013. En stor skillnad mellan formationerna i förhållande 
till omkringliggande mark kan förklaras av stark positiv återkoppling där en 
vegetationsfri yta leder till minskad temperaturisolering och djupare aktivt 
skikt.  Detta leder till ojämn tillväxt av islinser som drar till sig vatten genom 
kryosuktion och en kraftig sättningsprocess vid avsmältningsförloppet.  

7.5  Validitet och reliabilitet av mätningar och 
observationer 
Markfuktsmätningarna gjordes under likartade förhållanden som dominera-
des av regn, dimma och mulet väder. Den rikliga nederbörden bidrog till en 
hög markfukt på platser som i normala fall kan vara torrare. Temperaturav-
vikelsen från genomsnittet under normalperioden 1961-1990 var cirka 0,5⁰C 
kallare 2012 och cirka 0,5⁰C varmare 2013 under juli i norra Lapplands 
fjällområde (SMHI). Nederbörden var under båda dessa år under samma 
månad cirka 150 % högre än för samma jämförelseperiod (SMHI). Mätning-
arna visar endast tillfälliga värden och väderförhållanden kan vara en orsak 
till att skillnaden mellan jordar med olika egenskaper förändras. Fuktförhål-
landen i marken varierar under året och beror på grundvattennivå, lateral 
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tillrinning, snöavsmältning, nederbördsförhållanden, temperatur och jord-
textur. Mätning ovanför markytan då undersökningen gjordes visar att luft-
temperaturen varierar trots likartade väderförhållanden. Detta beror både på 
varierande solinstrålning och växlande vindförhållanden. Temperaturen på 
en svart kryptogamkrusta kan exempelvis genom sin värmeabsorberande 
förmåga variera kraftigt. 

Ljusförhållanden var tillräckliga för att möjliggöra observationer av täck-
ningsgrad växter trots att skuggor förändrades beroende på varierande mol-
nighet. Vid åttatiden på kvällen under augusti fick iakttagelser av markmöns-
ter avbrytas pågrund av svaga ljusförhållanden för att återupptas under föl-
jande dag. Uppskattningen av täckningsgrad växtkategorier gjordes på en 4 x 
4 m stor yta där strukturmarken var som mest karaktäristisk. Denna yta är 
mindre än det sammanhängande området med studerade jordringar. Upp-
skattningen av total täckningsgrad jordringar på hela undersökningsplatsen 
gjordes över en yta som är större än de undersökta formationernas utbred-
ning. Denna yta avgränsades i några fall av den studerade strukturmarksty-
pens förekomst. Bedömningen av denna täckningsgrad försvårades av en i 
olika grad sned observationsvinkel från stående position över en jämförelse-
vis stor markyta. Resultatet av denna uppskattning kan ses som ett komple-
ment till distansmätningen mellan jordringarna. 

Ett problem är att statistiska beräkningar kan visa oäkta samband efter-
som mer eller mindre dolda faktorer än de uppmätta kan inverka på ett resul-
tat (Flowerdew och Martin 2005: 202-205). Ett exempel kan vara den påvi-
sade korrelationen mellan minskad markfukt och ökad altitud. Sambandet är 
oäkta eftersom den förstnämnda variabeln har en stark koppling till lokala 
markförhållanden. Studerade variabler kan också förändras på ett icke linjärt 
sätt och variera beroende på var man befinner sig längs en undersöknings-
gradient (Flowerdew och Martin 2005: 164). Markaktiviteten vid en viss 
nivå kan exempelvis vara större än på både högre och lägre liggande altitud. 
För att kringgå problemet med lokala avvikelser och icke linjära samband 
behöver undersökningsmaterialet vara tillräckligt omfattande och täcka en 
tillräckligt stor yta. Vid denna undersökning har platser på nio olika nivåer 
med minst 100 meter skillnad i altitud studerats.  

För jordtextur och grundvattennivå som påverkar strukturmarkskaraktäri-
stik och vegetationsmönster har endast en allmän bedömning gjorts. Jord-
artsförhållanden i området som helhet har tillräckligt med finkorniga sedi-
ment för att kryoturbationsrörelser skall uppkomma (Lundqvist 1939, Josef-
son 1988, Ridefelt och Boelhouwers 2006, Bergman 2008). Lösa jordlager 
kan både vara vittringsmaterial från platsen och transporterat moränmaterial. 
Topografiska förhållanden, vattenspeglar och våtmarksförhållanden ger en 
bild av grundvattennivån på en plats.  
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7.6  Koppling mellan resultat och komplex systemteori  
Mönster och strukturer kan ge en bättre bild än pågående händelseförlopp av 
förändringar som skett över en längre tidskala. Resultat från mätningar av 
processer ger ofta en missvisande bild eftersom en stor variation finns i in-
tensitet, frekvens och periodicitet (Brunsten 2001). Förändrade mönster och 
strukturer över större områden kan också belysa pågående storskaliga miljö-
förändringar bättre än om de uppstår på mindre ytor. Detta beror på att effek-
ten av en mängd olika faktorer som verkar i olika riktning på lokal nivå kan 
ta ut varandra över större ytor. Att identifiera processer som sker över större 
områden är viktigt eftersom sådana förändringar är ovanligare och mer 
genomgripande (DeBoer 1992). Storleken på undersökningsmaterial måste 
vara tillräckligt omfattande för att en statistisk analys skall visa på ett sam-
band. En utgångspunkt vid denna undersökning är att en höjdskillnad på 
minst 100 meter mellan undersökningsplatserna är tillräcklig för att påvisa 
skillnader längs en gradient. 

Långsamt gående förändringar som orsakas av miljöförändringar kan leda 
till tillstånd av bistabilitet med positiv återkoppling och snabb övergångar 
mellan två tillstånd av självorganisation i ekosystem (Rietkerk 2004). Detta 
sker när tröskelvärden överskrids och nya tillstånd av självorganisation upp-
står (Brunsden 2001). Sådana förändringar kan inträffa då strukturmarksfor-
mationer bryter igenom ett vegetationstäcke eller övergår till att bli helt 
övervuxna. Historiska skeenden kan belysas genom att rumslig variation 
översätts till tidsmässig (Summerfield 1991: 17-18). En utgångspunkt för en 
sådan tankemodell är ett uniformt evolutionsförlopp. Att bestämma var den 
kryogena aktiviteten är störst i olika områden kan ge ett underlag för en jäm-
förelse mellan olika år.  

Studier av pågående händelseförlopp bidrar i högre grad än morfologiska 
observationer till en reduktionistisk och deterministisk förklaringsmodell av 
hur förändringar uppkommer i ett område (Stallins 2006). Antagandet om 
vattnets fria konvektion är ett funktionellt betraktelsesätt som utgår från ge-
nerella fysikaliska lagar (Summerfield 1991: 17-18) där man testar en teori 
om självorganisation mot en empirisk verklighet (Philips 1999). Eftersom 
strukturmarksformationer kan uppstå genom en mängd olika mekanismer är 
denna förklaringsmodell en av få teorier som går att testa mot resultaten från 
empiriska undersökningar (Krantz 1990).  

Vid detta arbete har studier av geometriska mönster och täckningsgrad 
växter gjorts längs en höjdgradient. Resultaten från undersökningen kan 
kompletteras med ett antagande som gjorts om ett pågående händelseförlopp. 
Kanske kan vissa strukturmarksmönster sammanfalla med konvektionsrörel-
ser av vatten under nederbördsrika hög och sensommar förhållanden på plat-
ser där en isfront finns på grund av permafrost. 
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8. Slutsatser och svar på frågeställningar 

Målsättningen med undersökningen som framgår av introduktionens del 1.4 
har diskuterats i avsnitt 7.1 - 7.6. I detta avsnitt följer en sammanfattning av 
svaren på uppställda frågeställningar och slutsatser som kan dras från under-
sökningens resultat. 

I. Hur påverkas strukturmarkens karaktäristik av altitud i ett subarktiskt 
fjällområde i norra Sverige?  

Med ökad altitud minskar avståndet mellan jordringar på både ryggar och i 
sänkor. Detta sammanfaller med minskad höjd på risvegetation och tunnare 
organisk matta runt formationer. Ris är mer utbrett än mossa utanför jord-
ringar upp till mellanalpin altitud. På högre nivå ersätt denna vegetationska-
tegori av mossa lav. Mossa- lav finns på formationer vid alla undersöknings-
ställen men blir vanligare utanför formationer från hög mellanalpin nivå och 
uppåt. Kryptogamkrusta förekommer på jordringar vid alla undersöknings-
ställen. Endast på högalpin nivå nära toppen förekommer denna vegetations-
kategori också utanför formationer.  

II. Vilka andra miljöfaktorer än altitud kan förklara lokal variabilitet och hur 
viktas deras relativa betydelse till varandra?  

Jordringar har i alla undersökta sänkor större yta och högre höjd jämfört med 
formationer på ryggar. Dessa geometrisk mått har därför en starkare kopp-
ling till lokal topografi än med altitud. Ris förekommer rikligare utanför än 
på jordringar vid alla undersökningsplatser. Denna vegetationskategori som 
avtar från hög mellanalpin nivå finns rikligare runt formationer på ryggar än 
i sänkor. Detta visar att både lokal topografi och altitud påverkar risvegeta-
tionen. Täckningsgraden av denna vegetationskategori är större på formatio-
ner i sänkor jämfört med ryggar trots att ett omvänt förhållande gäller för 
omgivande mark. Detta visar på en koppling vegetationsmönster - jordring-
ars geometri och vegetationsmönster - jordringars aktivitetsnivå. Ett upphöjt 
terrängläge på en formation kan exempelvis påverka snötäckets varaktighet. 
Jordringarna på en av undersökningsplatserna har stort inbördes avstånd, låg 
höjd, låg viskositet, låg temperatur, hög fukthalt och liten täckningsgrad 
växter jämfört med andra ställen längs den undersökta höjdgradienten. De 
omges också av en jämfört med formationerna förhållandevis välutvecklad 
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risartad vegetation. Någon eller några av faktorerna snödjup, hydrologi, 
markstruktur eller permanent isfront i marken kan orsaka dessa avvikelser 
från ett observerat samband altitud - geometriska mönster och altitud - täck-
ningsgrad vegetation. 

III. Hur kan dessa interaktioner förstås från ett komplext systemperspektiv?  

Ett minskat avstånd mellan jordringar med ökad altitud kan förklaras av 
ökad abiotisk stress och sänkt tröskelvärde för igångsättande av kryoturba-
tionsprocesser. Detta hänger samman med mindre välutvecklat stabiliserande 
växttäcke och tunnare värmeisolerande organisk matta mellan formationer. 
När ett tröskelvärde har överskridits och vegetationstäcket genombrutits kan 
markrörelser förstärka sig själva genom att påverka växter och markstruktur. 
Förklaringen till varför jordringarna är större och högre i sänkor än på ryggar 
är att ökat snödjup ger högre markfukt under avsmältningsprocessen och en 
längre tid med marktemperaturer nära noll som bidrar till tillväxt av islinser 
och rörelser i markmaterial. Islinser expanderar främst pågrund av till-
strömmande vatten genom kryosuktion och i mindre grad på sin egen expan-
sion vid stelningsförloppet. 

Avvikande strukturmarkskaraktäristik på en plats kan bero på närvaro av 
permafrost. En isfront kan i kombination med hög markfukt bidra till krafti-
ga markrörelser som bryter igenom ett rikligt utvecklat vegetationstäcke. 
Resultatet blir frilagd markyta med mindre temperaturisolerande förmåga 
som bidrar till ett djupare aktivt skikt. Detta leder till markrörelser som för-
stärker skillnaden mellan jordringen och omgivande mark. En stor kontrast 
mellan formationer och kringliggande mark visar på en frosthävningsprocess 
som är stark då den väl är påbörjad. Låg viskositet, hög fukthalt och låg 
temperatur i jordringarna kan bero på att en isfront ger upphov till densitets-
betingad konvektionsrörelse av vatten. Denna process bidrar också till djupa-
re aktivt lager och större markrörelser. 

IV. Kan klimatförändringar ge upphov till förändringar i interaktioner och 
systembeteende? 

Ett varmare klimat kan förändra strukturmarksmönster på ett olikformigt sätt 
i ett område. Sådana förändringsmönster är svåra att förutsäga eftersom om-
vandlingsprocesser är skalberoende, periodiska och sker med olika hastighet. 
Små initiala skillnader kan leda till att en process startar som förstärker sig 
själv genom positiv återkoppling ända till ett tröskelvärde uppnås på grund 
av förändrade miljöfaktorer. Ett exempel på detta är när en permanent isfront 
som funnits under mycket lång tid upphör att finnas på grund av höjd mark-
medeltemperatur. Denna förändring inträffar lättare i utkanten av ett utbred-
ningsområde där permafrosten är diskontinuerlig och mindre kall. Hydrolo-
giska förhållanden påverkas då genom ökad markdränering under sommaren 
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och avsaknad av två isfronter under tillfrysningsförloppet. Denna förändring 
har betydelse för kryogen aktivitet, markstrukturer och vegetationstäcke. I 
mer varma arktiska områden (Lågarktis och Subarktis) kan en ytterligare 
uppvärmning leda till att vegetation koloniserar strukturmarksformationer 
och får bakomliggande processer att stanna upp. Under högartiska förhållan-
den med sparsam vegetation uppkommer först vegetationstäcket utanför 
formationerna där markrörelserna är mindre och miljön mer skyddad (Wal-
ker 2004). Detta första leder till minskad och det andra till ökad heterogeni-
tet i vegetationstäcket. 
 
Sammanfattning  
Undersökningen är gjord i mesoskala på nio olika platser med minst hundra 
meters skillnad i altitud över en höjdgradient på cirka 950 m. Resultatet visar 
förväntade samband mellan strukturmarkskaraktäristik - altitud och struk-
turmarkskaraktäristik - topografiska förhållanden. Undersökningen visar 
förändringar i distans mellan jordringar och växttäcke som går att koppla till 
altitud. Resultatet visar också att topografiska förhållanden har betydelse för 
formationers geometriska mått och karaktären hos markvegetationen. Dessa 
samband beror på variationer i temperatur, hydrologi och snöförhållanden. 

Jordringarna på en rygg vid 906 meters höjd på ett svagt upphöjt hyllartat 
parti vid en ostsluttning skiljer sig från den signifikanta trenden med ökande 
altitud. Denna avvikelse gäller för variablerna höjd, inbördes avstånd, täck-
ningsgrad växter, markfukt och marktemperatur på ett sätt som kan kopplas 
till en isfront i marken. Flera studier i Abiskoområdet visar att detta under-
sökningsställe kan ligga på gränsen för permafrostens utbredningsområde. 
Att identifiera lokaler som avviker från mönstret längs en undersökningsgra-
dient i ett alpint subartiska område kan ge ett värdefullt bidrag till identifie-
rande av platser med särskilt stor känslighet för klimatförändringar. Sådana 
lokaler kan finnas i områden med diskontinuerlig och mindre kall perma-
frost. Vid dessa ställen kan sannolikt lätt tröskelvärden överskridas som le-
der till nya strukturmarksmönster.  

Vid undersökningen har iakttagelser av vegetationsmönster, geometriska 
mått, marktemperatur och markfukt användas för att återspegla graden av 
kryogen markaktivitet. Resultatet kan vara ett värdefullt komplement till 
undersökningar av strukturmark som gjorts på annat sätt. En fortsättning på 
detta arbete kan inkludera kontinuerliga temperaturmätningar på ställen som 
är särskilt intressanta med avseende på förekomst av permafrost och konvek-
tionsrörelser av markvatten. Undersökningen av strukturmarkskaraktäristik 
kan också utvidgas till att omfatta ett större område. Fjällområdena vid 
Abisko visar inte minst en stor variation med avseende på nederbördsförhål-
landen.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. I tabellen presenteras resultatet av Pearsons bivariata korrelationstest mel-
lan undersökta variabler. Varje jämförelse av två variabler avser hela undersök-
ningsmaterialet eller samtliga ryggar eller samtliga sänkor. Tabellen visar inte korre-
lationskoefficienten, r mellan variabler där signifikans saknas för alla dessa tre kate-
gorier. ** = signifikans på 0,01 nivå och * = signifikans på 0.05 nivå.  
 

Jämförda variabler r, totalt r, ryggar r, sänkor 

1 altitud och markfukt på – 0,345** – 0,290** – 0,622** 

2 altitud och markfukt runt – 0,456** – 0,443** – 0,574** 

3 altitud och marktemperatur på – 0,766** – 0,773** – 0,924** 

4 altitud och marktemperatur runt – 0,807** – 0,815** – 0,921** 

5 altitud och avstånd – 0,380** – 0,321** – 0,695** 

6 altitud och höjd – 0,222** 0,157 – 0,490** 

7 altitud och ris  – 0,386** – 0,221* – 0,508** 

8 altitud och örter 0,245** 0,046 0,704** 

9 altitud och mossa – 0,249** – 0,185 – 0,313* 

10 altitud och kryptogamkrusta 0,260** 0,025 0,593** 

11 altitud och växter saknas 0,161* 0,139 – 0,103 

12 markfukt runt och marktemperatur på 0,221** 0,219* 0,568** 

13 markfukt runt och marktemperatur runt 0,259** 0,283** 0,490** 

14 markfukt på och marktemperatur på 0,088 0,047 0,581** 

15 markfukt på och marktemperatur runt 0,156 0,106 0,631** 

16 markfukt på och markfukt runt 0,617** 0,615** 0,590** 

17 marktemp på och marktemp runt 0,942** 0,951** 0,894** 
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Bilaga 1. Fortsättning 

 

Jämförda variabler r, totalt r, ryggar r, sänkor 
18 örter och ris 0,062 0,231* – 0,234 

19 örter och mossa-lav 0,07 0,315* – 0,113 

20 ris och mossa-lav 0,136 0,259** 0,027 

21 örter och växter saknas – 0,216** – 0,233* – 0,108 

22 ris och vegetationsfri mark – 0,336** – 0,363** – 0,298* 

23 mossa- lav och växter saknas – 0,543** – 0,648** – 0,234 

24 Krypt.krusta och växter saknas – 0,379** – 0,630** – 0,113 

25 ris och kryptogamkrusta – 0,416** – 0,023 – 0,605** 

26 mossa-lav och kryptogamkrusta – 0,363** – 0,147 – 0,643** 

27 avstånd och kryptogamkrusta – 0,325** – 0,367** – 0,352* 

28 avstånd och växter saknas 0,336** 0,353** – 0,076 

29 avstånd och örter – 0,247** – 0,131 – 0,447** 

30 avstånd och ris 0,022 – 0,136 0,465** 

31 avstånd och höjd – 0,216** – 0,316** 0,374** 

32 avstånd och fukt på 0,471** 0,453** 0,467** 

33 avstånd och fukt runt 0,388** 0,350** 0,489** 

34 avstånd och temp på 0,173* 0,189 0,596** 

35 avstånd och temp runt 0,241** 0,272** 0,586** 

36 ris och marktemp på 0,494** 0,19 0,520** 

37 ris och marktemp runt 0,510** 0,240* 0,573** 

38 krusta och markfukt på – 0,214* – 0,152 – 0,462** 

39 krusta och markfukt runt – 0,245** – 0,217* – 0,393* 
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Bilaga 2a. Jämförelse av medelvärden för geometriska mått och vegetationspåväxt 
mellan sänkor och ryggar med Levenes tvåsidiga t-test (’’Independent sample t-
test’’). Signifikans p ˂ 0,05 innebär 95 % sannolikhet för skillnad mellan två slump-
vis utvalda värden.  

 
Variabel p

Avstånd mellan formationer cm 0,001

yta cm2 0, 000

höjd cm 0,000

örter % 0,001

ris % 0,000

mossa % 0,108

kryptogamkrusta % 0,061

Växter saknas % 0,000

markfukt på formationer % 0,029

markfukt runt formationer % 0,132

temperatur på formation C⁰ 0,000

temperatur runt formation C⁰ 0,000

 

Bilaga 2b. Jämförelse av medelvärden för alla formationer mellan markfukt på och 
runt jordringar samt marktemperatur på och runt jordringar med tvåsidig t-test (’’one 
sample t-test’’). 

 
Variabel p

markfukt % 0,000

marktemperatur % 0,000
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Bilaga 3. Sambandet mellan altitud, täckningsgrad växter, aktivitetsnivå för 
jordringar på alla undersökningsplatser. A= aktivformation, IA= inaktiv formation, 
R= Relikt formation och RE= Relikt eroderad. 

 
Medelvärden                   

Orientering, lutning Alti- Växter täckningsgrad i %   Ak- Antal former 

Koordinater I Sweref 99 tud örter Ris Mossa Krypt. Växter tivitet observerade 

  m.ö.h.     Lav krust. saknas   Täckn. Akt. 

Abiskohed, sänka, 296⁰, 2⁰ 417 0 35,3 39,9 16,2 9 6A/5IA/ 28 28 

N.7586799 O.0655509  12R/5RE

Abiskohed, rygg, 316⁰, 2⁰ 422 1,53 5,67 49,1 43,5 0,867 2A/3IA 15 15 

N.7586658, O.0655645 /10R 

Björkliden, rygg, 92⁰, 2⁰ 578 0,12 6,04 25,1 42,4 26,3 25A 25 25 

N.7592581, O.0650211 

Björkliden rygg, 116⁰, 1⁰ 682 0 5,3 23,1 51 20,3 14A 15 16 

N.7593033, O.0649230  /2IA 

Rakkaslahku, sänka, 90⁰, 2⁰ 895 5,92 13,1 36,4 35,5 10,9 4A/11IA 14 15 

N.7593009, O.0645896  

Rakkaslahku, rygg, 93⁰, 3⁰ 906 0,3 1,17 19,3 20,7 58,6 15A/ 23 23 

N.7592973, O.0645664 3IA/4R 

Rakkaslahku, sänka, 90⁰, 2⁰ 1028 7 10,5 15,5 66 1 9A/6IA 10 15 

N.7592703, O.0644793 

Rakkaslahku, rygg, 112⁰, 3⁰ 1043 1,87 9,27 34,5 31,3 22,3 5A/10IA 15 15 

N.7592795, O.0644888 

Låktatjåkka topp, rygg, 
198⁰, 8⁰  1360 0,53 1,4 24,3 57,8 16 10A/5IA 15 15 

N.7591954, 0.0641867 
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Bilaga 4. Sambandet mellan altitud, distans mellan jordringar och geometriska mått 
för alla undersökningsplatser. 

 

Medelvärden                       
Orientering, 
lutning Alti- Avstånd/cm   Mått landform/ cm yta/ Höjd/

Antal 
former 

koordinater tud Min- Näst Medel- Längd Bredd Höjd cm2 Bredd uppmätta 

  m.ö.h. sta minst. värde         Dist. Mått 
Abiskohed, 
sänka, 296⁰,2⁰ 417 42,1 98,9 70,5 133 91,6 20,1 9563 0,24 15 28 
N.7586799 
O.0655509  
Abiskohed, 
rygg, 316⁰, 2⁰ 422 50,4 83,9 67,1 60,3 44,1 4,67 2087 0,12 15 15 
N.7586658, 
O.0655645 
Björkliden, 
rygg, 92⁰,2⁰ 578 56,4 86,6 71,5 97,4 66,9 4,64 5115 0,08 25 25 
N.7592581, 
O.0650211 
Björkliden, 
rygg, 116⁰, 1⁰ 682 22,6 56,4 39,5 67,3 47,4 2,63 2504 0,06 15 16 
N.7593033, 
O.0649230  
Rakkaslahku, 
sänka, 90⁰, 2⁰  895 15,9 34,1 25,1 148 99,4 12,3 11548 0,14 15 14 
N.7593009, 
O.0645896  
Rakkaslahku, 
rygg, 93⁰, 3⁰ 906 74 141 108 77,2 52,4 1,22 3176 0,03 23 23 
N.7592973, 
O.0645664 
Rakkaslahku, 
sänka, 90⁰,2⁰ 1028 18 26,3 22,2 117 87,3 13,7 8018 0,17 19 21 
N.7592703, 
O.0644793 
Rakkaslahku, 
rygg, 112⁰, 3⁰ 1043 15,3 43,3 29,3 99,4 67,8 4,4 5290 0,07 15 15 
N.7592795, 
O.0644888 
Låktatjåkka, 
rygg, 198⁰, 8⁰  1360 10,3 17,1 13,7 76,4 57,4 7 3442 0,13 16 16 
N.7591954 
0.0641867 
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Bilaga 5. Sambandet mellan altitud, markfukt %, marktemp ⁰C på och runt jordring-
ar. Utanför jordringar har mätningar gjorts under den organiska mattan. 

 

Medelvärden 11-16 juli 2013               

Orientering, lutning Alti- Markfukt %   
Marktemp 
⁰ C   Antal 

koordinater tud På  Runt 
Runt 
- På Runt På - mätn. 

  m.ö.h.   På     Runt x 3 

Abiskohed, sänka, 296⁰,2⁰ 417 35 45,5 10,5 10,9 9,62 1,28 15 

N.7586799 O.0655509  

Abiskohed, rygg, 316⁰, 2⁰ 422 44,8 61,7 16,9 7,48 7 0,48 15 

N.7586658, O.0655645 

Björkliden, rygg, 92⁰,2⁰ 578 26,7 33,5 6,8 6,68 6,26 0,43 15 

N.7592581, O.0650211 

Björkliden rygg, 116⁰, 1⁰ 682 26,6 33,2 6,6 9,63 8,15 1,48 15 

N.7593033, O.0649230  

Rakkaslahku, sänka, 90⁰, 2⁰  895 30,1 37,4 7,3 8,1 7,3 0,8 15 

N.7593009, O.0645896  

Rakkaslahku, rygg, 93⁰, 3⁰ 906 39,7 49,1 9,4 6,2 5,9 0,3 23 

N.7592973, O.0645664 

Rakkaslahku, sänka, 90⁰,2⁰ 1028 23,4 27,5 4,1 6,58 5,59 0,99 15 

N.7592703, O.0644793 

Rakkaslahku, rygg, 112⁰, 3⁰ 1043 25,2 35,8 10,6 5,72 5,62 0,1 15 

N.7592795, O.0644888 
Låktatjåkka topp, rygg, 
198⁰, 8⁰  1360 28,4 25,8 -2,6 3,15 2,67 0,48 15 

N.7591954 0.0641867 

  
 
 

Medelvärden 14 augusti 2013  

Rakkas, 93⁰, 3⁰ 906    8,46 8,3 0,16 15 

N.7592973, O.0645664  
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Bilaga 6.  Täckningsgraden vegetation och barmark utanför jordringar på en 4 x 4m 
stor yta och jordringarnas täckningsgrad på hela undersökningsplatsen.  

 
En iakttagelse               

Orientering, lutning Alti- Täckn.4x4m utanför jordringar / % Jord- 

koordinater tud Örter Ris Mossa Krypt. Växter. ringar 

  m.ö.h. Gräs   Lav  krust. saknas %  

Abiskohed, sänka, 296⁰, 2⁰ 417 10 50 35 2 3 45 

N.7586799 O.0655509  

Abiskohed, rygg, 316⁰, 2⁰ 422 5 84 11 0 0 25 

N.7586658, O.0655645 

Björkliden, rygg, 92⁰, 2⁰ 578 1 94 5 0 0 20 

N.7592581, O.0650211 

Björkliden rygg, 116⁰, 1⁰ 682 0 90 5 0 5 45 

N.7593033, O.0649230  

Rakkaslahku, sänka, 90⁰, 2⁰  895 8 70 20 0 2 25 

N.7593009, O.0645896  

Rakkaslahku, rygg, 93⁰, 3⁰ 906 5 80 15 0 0 10 

N.7592973, O.0645664 

Rakkaslahku, sänka, 90⁰, 2⁰ 1028 8 17 65 2 8 55 

N.7592703, O.0644793 

Rakkaslahku, rygg, 112⁰, 3⁰ 1043 0 50 40 0 10 50 

N.7592795, O.0644888 

Låktatjåkka topp, rygg, 198⁰, 8⁰  1360 7 8 40 40 5 80 

N.7591954 0.0641867 
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Bilaga 7 Sambandet mellan altitud, vegetationshöjd, tjocklek organisk matta utanför 
formationer. Siffror med stjärnor kan betraktas som extremvärden på grund av 0 % 
täckningsgrad. 

 
En mätning               

Orientering, lutning Alti- Höjd, tjocklek/ cm     

koordinater tud Ris       Örter/ org. 

  m.ö.h. Salix Bet. Emp. Annat gräs matta 

Abiskohed, sänka, 296⁰, 2⁰ 417 30 7 19 7 

N.7586799 O.0655509  

Abiskohed, rygg, 316⁰, 2⁰ 422 18 7 18 9 

N.7586658, O.0655645 

Björkliden, rygg, 92⁰, 2⁰ 578 40 15 10 15 13 

N.7592581, O.0650211 

Björkliden rygg, 116⁰, 1⁰ 682 7 5 14* 5 

N.7593033, O.0649230  

Rakkaslahku, sänka, 90⁰, 2⁰  895 3 9 6 

N.7593009, O.0645896  

Rakkaslahku, rygg, 93⁰, 3⁰ 906 14 5 11 7 

N.7592973, O.0645664 

Rakkaslahku, sänka, 90⁰, 2⁰ 1028 2 5 4 

N.7592703, O.0644793 

Rakkaslahku, rygg, 112⁰, 3⁰ 1043 4 4 5* 5 

N.7592795, O.0644888 

Låktatjåkka topp, rygg, 198⁰, 8⁰  1360 1 5 2 

N.7591954 0.0641867 (6) 
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10. Tillkännagivande 

Ett flertal personer har varit betydelsefulla för uppkomsten av detta arbete 
vid kulturgeografiska institutionen i Uppsala. Den viktigaste personen är Jan 
Boelhouwers som introducerade mig i ämnesområdet och gjorde mig säll-
skap under pilotundersökningen i Abisko juli 2012. Han har inte minst ge-
nom sitt visionära tankesätt bidragit till en större insikt i vilka möjligheter 
som finns inom detta och närliggande forskningsområden. Utan Jan Boelho-
uwers hade detta arbete inte blivit av. Mail korrespondensen med Ross Nel-
son har också varit nödvändig för att färdigställa tabeller, diagram och karta. 
Han har på ett tålmodigt sätt svarat på mina frågor angående detta. En annan 
viktig person är Christer Jonasson som på ett öppet, generöst och förtroen-
degivande sätt under vårterminen 2014 åtagit sig att följa mitt arbete fram till 
färdigställande. Ulf Molau och Lennart Strömquist gav värdefulla synpunk-
ter på min text efter genomläsning. Eva Sahlin har bidragit med kunskaper 
om undersökningsområdet. Ann Grubbström och Jan Amcoff har både 
kommit med kloka råd och varit behjälpliga då frågeställningar kring fors-
karskolan uppkommit. Stämningen vid den Kulturgeografiska institutionen 
har för mig präglats av en positiv och öppen anda under utbildningstiden. 
Sist men inte minst har forskarskolans alla deltagare haft stor betydelse för 
genomförande av detta arbete genom att i första hand förmedla en känsla av 
gemenskap och motivation. Det blir för mycket att räkna upp namnen på alla 
dessa personer. 
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