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Sammanfattning 

Åreskutans vegetation ovanför subalpin zon har inom samma provytor studerats vid två tillfällen med 

5 års mellanrum (2006 och 2011) med hjälp av en inventeringsmetodik som är hämtad och utvecklad 

från NILS‐projektet. En jämförelse mellan åren visar att fältskiktets täckning totalt sett minskade 

något framförallt beroende på ett omfattande sorkbete 2011. Gräsväxterna minskade i fem av de sex 

undersökta transekterna, medan en svag ökning skedde i en transekt (C). Sorkbetets betydelse för 

nedgången 2011 visas av en kraftig ökning av förna detta år. På provytor med karg vegetation, som 

visar få eller inga tecken på sorkbete, har istället gräs‐ och ljungväxter ökat mellan åren. 

Genomgående för alla transekter är en tydlig ökning av dvärgviden.  Denna ökning blir speciellt tydlig 

i provytor ovanför 1100 meter över havet. Fältskiktets täckning minskade generellt mellan åren i ytor 

under 1100 meter, men ökade ovanför denna nivå. I bottenskiktet minskade andelen övriga mossor, 

speciellt på låg höjd, troligen som en följd av att mossorna överlagrats av förna från sorkbetade 

växter. På karga ytor med svagt utvecklat fältskikt, och därmed lite påverkat av sorkbete, har 

mossorna istället ökat sin täckning mellan åren. Busklavarna minskade tydligt i alla transekter och 

speciellt i provytor under 1250 meter över havet. Antalet provytor med trädförekomst ökade med 

två ytor (4%) mellan åren. Gran tillkom i en yta 2011 jämfört med 2006, medan glasbjörk försvann 

från en yta under samma period. Totalt sett hittades fler kärlväxtarter 2011 än 2006 i alla transekter 

(lika antal i en transekt) och i alla höjdintervall. Den vanligaste arten 2006 var kråkbär, medan 

styvstarr var vanligast 2011. 

Vid bearbetningen av data från de båda åren har det framgått hur svårt det är för inventeraren att 

hålla samma bedömningsnivå för täckningsgrad vid olika inventeringstillfällen separerade i tid. Detta 

medför svårigheter att utvärdera eventuella skillnader mellan olika år. I rapportern föreslås att 

täckningsgradsbedömningar utesluts för fält‐ och bottenskikt i de större, och därmed mer 

svårbedömda provytorna (10m‐ytorna), vid framtida inventeringar. Istället föreslås att antalet 

småytor utökas eftersom  dessa är mer lättbedömda och där det också kommer att finnas ett bra 

bildmaterial som gör det möjligt att verifiera täckningsgradsbedömningar bakåt i tiden, åtminstone 

gäller detta för fältskiktet. 
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Klimatövervakning på Åreskutan 

En jämförande studie av vegetationens sammansättning vid två inventeringstillfällen med 
fem års intervall (2006 och 2011). FjällNILS-projektet (Vegetation) 

Bengt-Göran Carlsson Limo Natur 

 

Inledning 

Studiens syfte var  att skapa ett kunskapsunderlag över vegetationens utveckling  ovanför subalpin 
zon på Åreskutan i Jämtland. Underlaget är tänkt att utnyttjas för att utvärdera effekter på 
fjällvegetationen av de pågående klimatförändringarna (länsmål 1:1). Arbetet har skett inom ramen 
för FjällNILS-projektet (Vegetation) som startade år 2006 i Jämtland och 2010 i Västerbotten. Under 
projekttiden har sammanlagt sex fjäll inventerats i Jämtland, och två i Västerbotten med en metodik 
som hämtats och utvecklats från 
NILS-projektet (Sveriges 
Lantbruksuniversitet).  

Varje fjäll är tänkt att 
återinventeras i 5-årsintervall, och 
Åreskutan är nu det första fjäll som 
har återinventerats. I denna 
rapport redovisas 
vegetationsförändringar som skett 
under perioden, och dessutom har 
återinventeringen möjliggjort en 
utvärdering av projektet som visar 
på några problem i den valda 
inventeringsmetoden och ger 
förslag på förbättringar. 

Projektet har genomförts på 
initiativ av Miljöövervaknings-
funktionen vid Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. 

Material och metoder 

Fältarbetet genomfördes 2006 
under perioden 6 juli till 11 augusti, 
respektive 2011 under perioden 16 

till 28 juli av Bengt-Göran 
Carlsson (Limo Natur) och Maria 
Carlsson (Forskall; enbart 2011). 

Figur 1. Undersökningsområdet omfattar Åreskutans låg-, mellan- 
och högalpina delar.  Sex transekter (A-F) med sammanlagt 52 
provytor inventerades under sommaren 2011. Av dessa 
inventerades 51 provytor 2006. 
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1. Undersökningsområdet 

Undersökningsområdet omfattar de låg-, mellan- och högalpina delarna av Åreskutan (N63 25 53.0 
E13 05 36.3) i Åre kommun (Figur 1). Under 2006 inventerades 169 provytor av totalt 590 
systematiskt  punkter systematiskt placerade i ett gittermönster över hela Åreskutans fjällområde. 
Avståndet mellan punkterna var 250 meter för punkter  i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning, 
och 350 meter för punkter längs diagonaler. Urvalet av punkter, som sedan inventerades, gjordes 
enligt två prioriteringar: fler punkter på fjällets södra del (jämfört med norra delen; enligt 
uppdragsgivarens direktiv) , samt punkter som bildar transekter mot fjällets topp, i övrigt 
slumpmässigt val av punkter. 

Vid inventeringen 2011 valdes 51 provytor ut av de 169 ytor som inventerades under 2006. 
Dessutom nyinventerades en provyta i transekt B (Figur 1). Alla analyser i denna rapport omfattar 
resultaten från de 51 provytor som inventerades båda åren.  

 

Tabell 1. Visar antal inventerade provytor, transekternas längd och höjdskillnaden inom varje 
transekt. Data från Åreskutan 2006 och 2011.1) 5 provytor 2006. 2) 51 provytor 2006. 

Transekt Antal 
provytor Längd (m) Medelhöjd (m) Höjdskillnad (m) 

Höjdintervall 
(lägsta – högsta 
punkt) m.ö.h. 

A 14 4947 1157 567 848 - 1415 
B 61 2118 962 461 789 - 1250 
C 5 1619 1035 442 868 - 1310 
D 7 1502 1149 458 905 - 1363 
E 10 3204 1127 490 864 - 1354 
F 10 2562 1057 345 867 - 1212 

Totalt, antal 
provytor 522     

 

2. Metoder vid datainsamling. 

De metoder som använts vid fältarbetet är ursprungligen hämtade från NILS-projektet (Nationell 
inventering av Landskapet i Sverige) och deras fältmanualer för åren 2006-2011 (se t.ex. 
fältinstruktioner för 2011 http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-
resurshallning/Landskapsanalys_publikationer/2010/NILS_manual_f%c3%a4lt_web2010.pdf). Urval 
och viss modifiering av vald NILS-metodik har skett som en anpassning till projektets målsättning och 
beskrivs nedan. Anpassningarna har främst skett efter diskussioner vid kalibreringsdagar under åren 
2009-2011 då deltagare från länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten medverkat tillsammans 
med representanter från NILS-projektet. Syftet med dessa dagar har varit att diskutera 
projektmetodik, men också att ge fältpersonal möjlighet att kalibrera täckningsgradsbedömningar. 
Skillnader i inventeringsmetodik mellan åren beskrivs nedan. 
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2.1 Uppsökning och inmätning av nya respektive befintliga provytor. 

Under fältarbetet 2006 samt 2011 (1 ny provyta) uppsöktes de teoretiska koordinatpunkterna med 
hjälp av en GPS (Garmin GPSmap 60CSx med kartan Friluftskartan Pro Mellersta & Södra Norrland).  
Punktens faktiska koordinater erhölls genom att GPSen placerades på en rundstav på den uppsökta 
punkten och där fick registrera minst 300 signaler för beräkning av ett medelvärde för positionen  
(funktion i denna GPS). Punkten blev centrum för en provyta med radien 10 meter (10 m-yta; 314 
m2), som mättes upp med ett skogshuggarmåttband (2006) respektive med Vertex lV (2011). Från 
centrumpunkten mättes också tre små provytor med radien 28,2 cm (småyta; 0,25 m2) in med en 3 
meter lång mätstav i tre olika riktningar: 0o, 120o resp. 240o. Dessa markerades tillfälligt med en gul 
plastpinne i resp. centrumpunkt. För att underlätta inventeringen av småytorna användes en 
plastring med ytan 0,25 m2 som avgränsade den undersökta ytan. 

Centrumpunkten markerades permanent i terrängen med en 10 cm lång aluminiumprofil som helt 
nedsänktes i marken (i några fall med en 20 cm lång trästav). 

Vid återinventeringen 2011 utnyttjades GPS-punkt och foton från inventeringen 2006 för att komma 
så nära den befintliga punkten som möjligt.  Därefter användes en metalldetektor (Allistec SC250) för 
att söka upp den nedsänkta aluminiumprofilen. För inmätningen av småytorna 2011 användes 
metodik beskriven ovan samt utskrivna foton på varje småyta så att ytan kunde justeras in, så exakt 
som möjligt, med hjälp av strukturer på fotot t.ex. stenar, rötter, stammar mm. 

På varje provyta noterades vid inventeringen 2011 höjd (m.ö.h.) med hjälp av GPSens inbyggda 
barometriska höjdmätare. Varje morgon kalibrerades höjdmätaren mot bergsstationens ingångsplan 
för vilken det finns en angiven höjd över havet. Vidare bestämdes provytans lutning och 
lutningsriktning enligt NILS fältmanual med hjälp av en kombinerad syftkompass/lutningsmätare 
(Silva Eclipse 99 Pro). Vid mätningen bestämdes den kraftigaste lutning som kan uppletas mellan två 
diametralt motsatta punkter på 10 m-ytans periferi. Lutningsriktning är det väderstreck (angett i 
grader) som provytan lutar mot. 

Utnyttjat koordinatsystemet är RT90 2,5 gon V. 

 

2.2 Fotodokumentation av provytor. 

Vid såväl inventeringen 2006 som 2011 dokumenterades varje punkt med sju foton från en digital 
systemkamera (2006: Canon Eos 20D med Canons zoomobjektiv 17-85 mm med bildstabilisator 
respektive 2011: Canon Eos 5D med Canons zoomobjektiv 24-105 mm med bildstabilisator). Bilderna 
togs med objektivet inställt på vidvinkel (17 resp. 24 mm) och i formatet JPEG,med upplösningen 
3504x2336 resp.  5616x3744 pixlar där varje bild upptog ca 5-6 resp. 11-18 mb minnesutrymme. 
Bilderna sparades med filnamnstypen IMG_0000.jpg.  

Foton togs mot de fyra väderstrecken (norr, öst, syd, väst) från en punkt belägen ca 4 meter bakom 
provytans centrumpunkt så att hela centrumpinnen fanns med på bilderna. Dessutom fotograferades 
alla småytor med plastringen utlagd.  
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2.3 Metoder för vegetationskartering av 10 m-ytor (314m2). 

Provytorna inventerades i olika skikt: bottenskikt utgörs av mossor, lavar, mineraljord, humus och 
sten; fältskikt består av örter, gräs, ris, ormbunksväxter och dvärgviden; buskskikt består av buskarter 
som dvärgbjörk, lapp-, rip-, ull- och blekvide och enbuskar; trädskikt består av trädarter som 
glasbjörk, rönn, asp, gran och tall oavsett deras höjd (alltså även plantor ingår).  

 

2.3.1 Fältskikt 10 m-yta 

- Fältskiktets totala täckningsyta bedömdes. Jämna 10 %-klasser undveks för att undvika systematiska 
fel (gäller alltid då täckningsgrad bedömdes). 

- täckningsgrad örter omfattar alla kärlväxter med undantag för gräs (inklusive halvgräs och 
tågväxter), ljungväxter, ormbunksväxter, dvärgviden, buskar och träd. 

- täckningsgrad ris omfattar familjen ljungväxter t.ex. blåbär, lingon, krypljung. 

- täckningsgrad av enbart blåbär inom gruppen ris (bedömdes ej 2006). 

- täckningsgrad gräs omfattar familjerna gräs, tågväxter och halvgräs. 

- täckningsgrad gräsförna omfattar fjolårsförna av ovanstående grupp (bedömdes ej 2011). 

- täckningsgrad ormbunksväxter omfattar alla kärlkryptogamer d.v.s. lumrar, fräken och ormbunkar. 

- täckningsgrad dvärg- och nätvide. 

 

Alla arter i fältskiktet noterades med undantag för vissa svårbestämda grupper t.ex. vissa släkten av 
gräs (fam. Poaceae). 

 

2.3.2 Bottenskikt 10 m-yta 

- täckningsgrad av vitmossor släktet Sphagnum. 

- täckningsgrad av övriga mossor. Omfattar alla mossor utom vitmossor. 

- täckningsgrad av renlavar. Omfattar arter inom släktet Cladonia (renlavar). 

- täckningsgrad av övriga busklavar. Omfattar alla busklavar utom renlavar. Exempel på vanliga 
busklavar är islandslav, snölav, strutlav, fjälltagellav. 

- täckningsgrad av marklevande bladlavar. Omfattar framförallt filtlavar som torsklav och 
norrlandslav. 

- täckningsgrad av sten/block/häll. Omfattar blottad stenyta med en diameter som är större än 20 
mm. Total täckningsgrad noterades både 2006 och 2011. 2011 noterades dessutom täckningsgrad för 
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tre olika fraktioner av sten/block/häll med diameterklasserna: (1) 20 - 200 mm (stenar); (2) 200 - 
2000 mm (block); (3) >2000 mm (häll). 

 

- täckningsgrad av mineraljord/grus. Består av blottad mineraljord där partiklarna är mindre än 20 
mm. 

- täckningsgrad av förna/humus/torv. Består av blottat dött organiskt material. 

- täckningsgrad av hårdgjord/belagd mark. Mark med beläggning som hindrar växtlighet t.ex. vägar 
med grus/makadam. 

- täckningsgrad av vattenyta. Permanenta vattenspeglar noterades inom ytan 2006. 2011 delades 
denna yta in i två underkategorier:  stillastående vattenyta respektive rörlig vattenyta (bäck). 

- täckningsgrad av snöyta. 

- täckningsgrad av markstörning genom tramp av människa. 

- täckningsgrad av markstörning genom tramp från renar. 

- täckningsgrad av markstörning från fordon t.ex. fyrhjuling, crosscykel (inkl. mountainbike), 
snöskoter mm. 

- täckningsgrad av övrigt (t.ex. bräder, plast eller annat onaturligt material). 

Förekomsten av vissa lavarter (eller artgrupper) har noterats. Dessa lavar är islandslav (Cetraria 
islandica), snölav (Cetraria nivalis), strutlav (Cetraria cucullata), masklav (Thamnolia vermicularis), 
renlav (Cladonia arbuscula och C. rangiferina), fjälltagellav (Alectoria ochroleuca), upprätt tagellav 
(Alectoria nigricans), saffranslav (Solorina crocea), torsklav (Peltigera aphthosa), norrlandslav 
(Nephroma arcticum). 

 

2.3.3 Buskskikt 10 m-yta 

- täckningsgrad av buskskikt totalt. Avser diffus täckning d.v.s. alla delar inom buskens yttre periferi 
anses vara täckt till 100 %. Inom gruppen buskar ingår dvärgbjörk, enbuskar och alla arter av viden 
(släkte Salix) utom större sälgar med en stamdiameter på mer än 20 mm i  brösthöjd.  

- täckningsgrad av döda lövbuskar (noterades ej 2011). 

- täckningsgrad av dvärgbjörk. 

- täckningsgrad av en. 

- täckningsgrad av döda enbuskar (noterades ej 2011). 

- höjd (dm) av den inom ytan högsta enbusken. Höjden mäts i en vinkel 90o från markytan, alltså inte 
längs stammen. 
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- täckningsgrad av gruppen rip/ull/lappvide.  

- höjd (dm) av den inom ytan högsta individen av rip-, ull- eller lappvide. 

Alla arter i buskskiktet har noterats. 

 

2.3.4 Trädskikt 10 m-yta 

- täckningsgrad av trädskikt totalt. Avser diffus täckning d.v.s. all yta inom trädets begränsningslinje 
anses vara till 100 % täckt. Med träd avses alla individer, oavsett ålder och höjd, av gran, tall, 
glasbjörk, rönn och asp. 

- täckningsgrad av enskilda trädslag d.v.s. gran, tall, glasbjörk, rönn och asp. 

- trädfri mark (X). Anger om ytan helt saknar träd. 

- förekomst av träd i höjdklassen 0 – 0,5 meter (X)(2006) respektive 0,05 – 0,5 meter (2011). Höjden 
mäts i en vinkel 90o från markytan, alltså inte längs stammen. Anges inte om högre träd förekommer 
inom ytan. 

- förekomst av träd i höjdklassen 0,5 – 1,3 meter (X). Anges inte om högre träd förekommer inom 
ytan. 

- förekomst av träd i höjdklassen > 1,3 meter (X). 

- höjd (dm) av den inom ytan högsta individen av varje trädslag d.v.s. av gran, tall, glasbjörk, rönn och 
asp. 

- trädstam antal anger totala antalet trädstammar inom ytan oavsett trädens ålder och höjd. Enbart 
levande träd räknas. Antalet sätts till 100 även om antal stammar överstiger detta antal. 2006 
räknades alla träd oavsett höjd, medan 2011 räknades enbart träd överstigande 0,5 meter. 

- antal stammar av respektive trädslag inom ytan d.v.s. stammar av gran, tall, glasbjörk, rönn och asp. 
Antalet sätts till 100 även om antal stammar överstiger detta antal. 2006 räknades alla träd oavsett 
höjd, medan 2011 räknades enbart träd överstigande 0,5 meter. 

 

 

2.3.5 Markfuktighet i 10 m-yta 

- torr mark (X). Plan mark på mäktiga isälvsavlagringar. Kullar, markerade krön och åsryggar. Platåer 
och flack, högt belägen terräng med hällar eller grov textur. Rörligt markvatten saknas. 
Grundvattenytan djupare än 2 meter (utdrag ur NILS-manualen 2008). 

- frisk mark (X). Plan mark och sluttningar. Inga vattensamlingar i markytan. Man ska kunna gå 
torrskodd överallt även efter regn eller kort efter snösmältning. Grundvattenytan på ett djup av 1 till 
2 meter under markytan (utdrag ur NILS-manualen 2008). 
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- frisk – fuktig mark (X). Plan mark inom relativt lågt belägen terräng. Mellersta och nedre delen av 
längre sluttningar. Plan mark intill större höjdsträckningar. Sommartid kan man utan svårighet gå 
torrskodd, dock ej efter häftiga regn. Mindre sumpmossfläckar förekommer ganska ofta. 
Grundvattenytan på mindre djup än 1 meter (utdrag ur NILS-manualen 2008). 

- fuktig mark (X). Plan mark i låg terräng. Nedersta delen av svaga sluttningar. Plan mark intill större 
höjdsträckningar. Sommartid kan man gå torrskodd om man utnyttjar tuvor. Ofta bevuxen med 
sumpmossor. Grundvattenytan på mindre djup än 1 meter och som regel synlig i markerade svackor 
(utdrag ur NILS-manualen 2008). 

- blöt mark (X). Man kan inte gå torrskodd. Grundvattnet bildar vattensamlingar i markytan. 

 

2.4 Metoder för att inventera småytor (0,25 m2) 

På varje koordinatsatt och besökt punkt har tre småytor inventerats var för sig. Nedan följer en 
beskrivning över de parametrar som undersökts i respektive skikt. 

 

2.4.1 Fältskikt i småyta 

- Fältskiktets totala täckningsyta har bedömts. Jämna 10%-klasser undveks för att systematiska fel 
inte skulle uppstå (gäller alltid då täckningsgrad bedöms). 

- täckningsgrad örter omfattar alla kärlväxter med undantag för gräs (inklusive halvgräs och 
tågväxter), ljungväxter, ormbunksväxter, dvärgviden, buskar och träd. 

- täckningsgrad ris omfattar familjen ljungväxter t.ex. blåbär, lingon, krypljung. 

- täckningsgrad av enbart blåbär inom gruppen ris (bedömdes ej 2006). 

- täckningsgrad gräs omfattar familjerna gräs, tågväxter och halvgräs. 

- täckningsgrad gräsförna omfattar fjolårsförna av ovanstående grupp (bedömdes ej 2011). 

- täckningsgrad av ormbunkar. Avser alla arter inom Pteropsida, ormbunkar. 

- täckningsgrad av fräken. Avser alla arter inom Equisetum, fräkenväxter. 

- täckningsgrad av lumrar. Avser alla arter inom Lycopsida, lumrar. 

- täckningsgrad av dvärg- och nätvide. 

Alla arter i fältskiktet har noterats med undantag för vissa svårbestämda grupper t.ex. vissa släkten 
av gräs (fam. Poaceae). 

 

2.4.2 Bottenskikt i småyta 

- täckningsgrad av vitmossor släktet Sphagnum. 
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- täckningsgrad av övriga mossor. Omfattar alla mossor utom vitmossor. 

- täckningsgrad av renlavar. Omfattar släktet Cladonia grupp Cladina (renlavar). 

- täckningsgrad av övriga busklavar. Omfattar alla busklavar utom renlavar. Exempel på vanliga 
busklavar är islandslav, snölav, strutlav, fjälltagellav. 

- täckningsgrad av marklevande bladlavar. Omfattar framförallt filtlavar som torsklav och 
norrlandslav. 

- täckningsgrad av sten/block/häll. Omfattar blottad stenyta med en diameter som är större än 20 
mm. Total täckningsgrad noterades både 2006 och 2011. 2011 noterades dessutom täckningsgrad för 
tre olika fraktioner av sten/block/häll med diameterklasserna: (1) 20 - 200 mm (stenar); (2) 200 - 
2000 mm (block); (3) >2000 mm (häll). 

- täckningsgrad av mineraljord/grus. Består av blottad mineraljord där partiklarna är mindre än 20 
mm. 

- täckningsgrad av förna/humus/torv. Består av blottat dött organiskt material. 

- täckningsgrad av hårdgjord/belagd mark. Mark med beläggning som hindrar växtlighet t.ex. vägar 
med grus/makadam. 

- täckningsgrad av vattenyta. Permanenta vattenspeglar noterades inom ytan 2006. 2011 delades 
denna yta in i två underkategorier:  stillastående vattenyta respektive rörlig vattenyta (bäck). 

- täckningsgrad av snöyta. 

- övrigt. Omfattar material producerat av människan t.ex. bräder, plast, metall. 

Höjd (mm) av den högsta individen av renlav (släkte Cladina) i varje kvadrant av respektive småyta 
d.v.s. fyra mätningar per småyta. Höjden mättes med en spetsad plaststav som stuckits ned intill 
renlaven till ett djup där ett distinkt motstånd känts. Höjden markerades med tumnageln och 
avlästes sedan mot en tumstock. 

Förekomsten av vissa lavarter (eller artgrupper) noterades. Dessa lavar är islandslav (Cetraria 
islandica), snölav (Cetraria nivalis), strutlav (Cetraria cucullata), masklav (Thamnolia vermicularis), 
renlav (Cladonia arbuscula och C. rangiferina), fjälltagellav (Alectoria ochroleuca), upprätt tagellav 
(Alectoria nigricans), saffranslav (Solorina crocea), torsklav (Peltigera aphthosa), norrlandslav 
(Nephroma arcticum). 

 

2.4.2 Träd- och buskskikt i småyta 

- täckningsgrad av lövbuskar som är lägre än 130 cm över marken. Avser strikt täckning av dvärgbjörk 
och alla arter av viden (släkte  Salix). 

- täckningsgrad av lövträd som är lägre än 130 cm över marken. Avser strikt täckning av glasbjörk, 
rönn och asp. 
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- täckningsgrad av barrträd och en som är lägre än 130 cm över marken. Avser strikt täckning av gran, 
tall och en. 

Alla arter i träd- och buskskiktet noterades. 

 

2.5 Metoder för insamling av träddata mellan provytor i en transekt (enbart 2011) 

Vid förflyttningen mellan provytorna i en transekt samlades följande data in inom en zon omfattande 
50 meter på vardera sidan om transekten: 

a. Högst belägna träd med en höjd på minst 2 meter (mätt vinkelrätt från marken) av respektive 
trädart och som växer i en isolerad förekomst ovanför subalpin zon. Vid varje sådan förekomst 
registrerades trädets höjd (cm) och höjd över havet (m). Vidare noterades trädets position och ett 
foto togs. 

b. Högst belägna träd av resp. art med en höjd på ca 0,5 meter som växer ovanför subalpin zon. Ofta 
har flera sådana träd valts ut längs en transekt därför att det under förflyttningen är svårt att 
bedöma förekomsten av sådana träd högre upp längs transekten. Samma data som i a. ovan 
samlades  in och foton togs. 

2.6 Metoder för registrering av snöfält mellan provytorna i en transekt (enbart 2011) 

Vid förflyttningen mellan provytorna i en transekt registrerades snöfält med en största diameter på 
minst 10 meter och belägna inom en zon omfattande 50 meter på vardera sidan om transekten. 
Sådana snöfält fotograferades från en koordinatsatt punkt och i angiven riktning (grader). 

2.7 Bearbetning av data 

Inför inventeringen 2006 genomfördes ingen kalibrering av fältpersonalens bedömningar av 
täckningsgrader. Vid databearbetningen inför denna rapport har det visat sig att nivåerna 
genomgående har överskattats detta år. Speciellt gäller detta bedömningar i de större 10m-ytorna, 
men också i viss mån i småytorna. För småytorna finns ett bra bildmaterial från både 2006 och 2011. 
Vid bearbetningen har därför foton från resp. yta jämförts mellan de båda åren och nya bedömningar 
av täckningsgrader har gjorts och jämförts med befintliga data. Vid en sådan här granskning av 
parvisa foton från samma yta blir eventuella skillnader uppenbara, speciellt gäller detta skillnader i 
fältskiktets struktur. På torr och skarp rished kan man ofta även bedöma bottenskiktet, men vid 
större slutenhet i fältskiktet blir detta omöjligt. Även bedömningar av busk- och trädskikt kan vara 
omöjliga från foton, speciellt i tätare buskage där foton ofta inte är tagna rakt uppifrån. När nya 
bedömningar gjorts av täckningsgrader har grunddata ändrats så att dels nivåerna blir jämförbara 
mellan åren, och dels i de fall då skillnader mellan åren är uppenbara ska detta tydligt återspeglas i 
motsvarande data. 

Vid en parvis jämförelse av småytor mellan olika år är det viktigt att ytorna har placerats på exakt 
samma markutsnitt som vid den tidigare inventeringen. När permanenta strukturer syns på fotot är 
det enkelt att finjustera ytans läge till exakt rätt position, medan detta är omöjligt när fält-/buskskikt 
har stor slutenhet. I det senare fallet ger dock en yta vars läge är något förskjuten mellan åren, 
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relativt små fel i bedömningarna av täckningsgrad eftersom fältskiktet i sådana fall ofta har en 
likartad uppbyggnad över en större yta. 

 

 

Resultat och diskussion 

1. Fältskikt 

Fältskiktet på Åreskutan uppvisade en mindre täckning 2011 (22%) jämfört med 2006 (49%; Figur 6 
och Bilaga 1 och 2). Skillnaden förklaras framförallt av att bedömningsgrunderna skilde sig åt mellan 
åren så att täckningen överskattades 2006, framförallt gäller detta bedömningar i den stora provytan 
(10m-ytan). Även fältskiktet i småytorna minskade något mellan åren, även om en mindre ökning 
kunde ses i skidområdet (transekt E; Figur 8-10). Förklaringen till minskningen är framförallt ett 
omfattande bete av sorkar (bl.a. fjällämmel) under 2010 och 2011 (Figur 2). 

Figur 2. Foton från provyta 224 sydost (E-transekten; 1133 m.ö.h.)) från (a)2006, och samma yta (b) 
2011. Visar effekterna av ett omfattande sorkbete under 2011. Framförallt verkar gräsväxter och 
busklavar uppskattas av sorkarna. 

Vid en jämförelse mellan transekterna uppvisar E-transekten (skidområdet) ett mer slutet fältskikt 
med mer örter, ormbunkar och nät-/dvärgviden, än t.ex. A-transekten mot norr (Figur 9; Bilaga 1-4). 
Även F-transekten (Tväråvalvet) har ett relativt välslutet fältskikt med dominans av framförallt örter 
och gräsväxter. A-transektens fältskikt är däremot mindre slutet  med mindre andel örter, ljungväxter 
och ormbunkar, medan gräsväxterna är mer dominerande. En förklaring till A-transektens mindre 
utvecklade fältskikt kan vara att provytorna ligger i genomsnitt på högre höjd (1157m) jämfört med 
E-transekten (1127m) och F-transekten (1057m). 
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Vid en jämförelse mellan åren beror E-transektens tätare fältskikt främst på en ökande andel nät-
/dvärgviden 2011 och till en mindre del på en ökande andelar av örter och ljungväxter (Figur 9-10). 
Den tydligaste generella skillnaden mellan åren i fältskiktets struktur på Åreskutan är en ökande 
andel  av nät-/dvärgviden i samtliga transekter (Figur 3, 4, 9-14). Speciellt tydlig blir denna ökning i de 
högre liggande provytorna (Figur 13, 14). En förklaring till nät-/dvärgvidenas ökning kan vara att 
dessa videarter inte betas av sorkarna och därmed ges möjlighet att etablera sig på de sorkbetade 
ytorna (Figur 3). Detta kan inte vara hela förklaringen till deras ökning eftersom dvärgvide även ökar 
på ytor som knappast påverkas av sorkar (Figur 4). Ökningen kan i dessa fall vara en effekt av ett  

Figur 3. Foton från provyta 324 sydost (D-transekten; 1318 m.ö.h.) från (a) 2006 och samma yta (b) 
2011. Fotona visar en ökande andel av dvärgviden i provytornas fältskikt mellan åren. 

Figur 4. Foton från provyta 189 norr (A-transekten; 1145 m.ö.h.) från (a) 2006 och samma yta (b) 
2011. Fotona visar en ökande andel av dvärgviden även i provytor som inte påverkas av sorkbete. 
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förändrat klimat åtminstone i de högre liggande områdena av fjället.  Bortser man från effekterna 
från sorkarnas bete har fältskiktets täthet sannolikt ökat generellt under den aktuella 
femårsperioden. På vissa ytor, som inte är sorkpåverkade, har gräsväxter (Figur 5) och ljungväxter 
ökat tydligt (Figur 6). 

Fältskiktets slutenhet minskar med ökande höjd (Figur 11, 12; Bilaga 3, 4), främst beroende på 
minskande täthet av örter och ljungväxter (Figur 10). Gräsväxter har ett mindre maximum i 
höjdintervallet 950-1099 meter över havet, men minskar sedan på högre höjd. Dvärgvide ökar tydligt 
med ökande höjd. 

Figur 5. Foton från provyta 306 sydost (F-transekten; 1212 m.ö.h.) från (a) 2006 och samma yta (b) 
2011.Gräsväxter (groddsvingel och klynnetåg) har ökat tydligt 2011. 

Figur 6. Foton från provyta 93 norr (E-transekten; 864 m.ö.h.) från (a) 2006 och samma yta (b) 
2011.Ljungväxter som krypljung, kråkbär, ripbär och ljung har ökat 2011. 
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Figur 7. Fältskiktets totala täckningsgrad (%) som medelvärden för samtliga provytor (10m-ytor)  och 
för respektive transekt på Åreskutan åren 2006 och 2011. A-F-transekterna (N=51); A-transekt 
(N=14); B-transekt (N=5); C-transekt (N=5); D-transekt (N=7); E-transekt (N=10) och F-transekt 
(N=10).  

Figur 8. Fältskiktets totala täckningsgrad (%) som medelvärden för samtliga småytor  och för 
respektive transekt på Åreskutan åren 2006 och 2011. A-F-transekterna (N=153); A-transekt (N=42); 
B-transekt (N=15); C-transekt (N=15); D-transekt (N=21); E-transekt (N=30) och F-transekt (N=30).  
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Figur 9. Fältskiktets täckningsgrad (%) i 10m-ytor (till vänster) och i småytor (till höger) som 
medelvärden för olika växtgrupper under åren 2006 och 2011 (se förklaring i Figur 7 och 8). 
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Figur 10. Medelvärde för skillnaden i täckningsgrad (%) i transekternas småytor mellan åren 2011 och 
2006 för fältskiktet (totalt) och för ingående växtgrupper. Skillnaden i täckningsgrad mellan åren har 
beräknats för varje småyta och därefter har medelvärden för samtliga småytor beräknats. 
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Figur 11. Fältskiktets totala täckningsgrad (%) som medelvärden för samtliga provytor (10m-ytor)  
och för respektive höjdintervall på Åreskutan åren 2006 och 2011. Höjdintervallet 789-949 m.ö.h. 
(N=14); 950-1099 m.ö.h. (N=12); 1100-1249 m.ö.h. (N=11); 1250-1415 m.ö.h. (N=14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Fältskiktets totala täckningsgrad (%) som medelvärden för samtliga provytor (småytor)  och 
för respektive höjdintervall på Åreskutan åren 2006 och 2011. Höjdintervallet 789-949 m.ö.h. (N=42); 
950-1099 m.ö.h. (N=36); 1100-1249 m.ö.h. (N=33); 1250-1415 m.ö.h. (N=42). 
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Figur 13. Fältskiktets täckningsgrad (%) i olika höjdintervall  i 10m-ytor (till vänster) och i småytor (till 
höger) som medelvärden för olika växtgrupper under åren 2006 och 2011 (se förklaring i Figur 11 och 
12). 
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Figur 14. Medelvärde för skillnaden i täckningsgrad (%) i småytor i olika höjdintervall mellan åren 
2011 och 2006 för fältskiktet (totalt) och för ingående växtgrupper. Skillnaden i täckningsgrad mellan 
åren har beräknats för varje småyta och därefter har medelvärden för samtliga småytor beräknats. 
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2. Bottenskikt 

Enligt data har gruppen övriga mossor minskat mellan åren (Figur 17 och 18), utom på hög höjd där 
dessa har ökat (Figur 15 och 18). Man kan ofta se att mossor vuxit in på mindre ytor som 2006 var 
blottlagd mineraljord, och andelen mineraljord har därför minskat något mellan åren.  Den generella 
minskningen av gruppen övriga mossor  är sannolikt en följd av att mossor överlagrats av förna som 
bildats av lämnade sorkbetade växter under 2011. Detta stöds av data som visar en kraftig och 
generell ökning av gruppen förna/humus mellan åren (Bilaga 5-7). Gruppen busklavar har minskat 
kraftigt mellan åren, även detta sannolikt en följd av betande sorkar under 2011 (Figur 16-18).  

Figur 15. Foton från provyta 326 sydväst (A-transekten; 1415 m.ö.h.) från (a) 2006 och samma yta (b) 
2011. Fotona visar en ökande andel av övriga mossor i områden med ett svagt utvecklat fältskikt på 
hög höjd.  

Figur 16. Foton från provyta 438 norr (C-transekten; 938 m.ö.h.) från (a) 2006 och samma yta (b) 
2011. Fotona visar bl.a. hur busklavar (främst renlavar) har minskat mellan åren.
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Figur 17. Bottenskiktets täckningsgrad (%) i 10m-ytor (till vänster) och i småytor (till höger) som 
medelvärden för olika variabler under åren 2006 och 2011 (se förklaring i Figur 7 och 8). 
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Figur 18. Bottenskiktets täckningsgrad (%) i olika höjdintervall  i 10m-ytor (till vänster) och i småytor 
(till höger) som medelvärden för olika variabler under åren 2006 och 2011 (se förklaring i Figur 11-
12). 
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3. Buskskikt 

På den nordöstra sidan av Åreskutan finns täta bestånd av viden (främst rip-, lapp- och ullvide) runt 
800-metersnivån (Bilaga 8 och 9).  Detta har resulterat i att B-transekten uppvisar högre 
täckningsgrad av buskar än övriga transekter, främst beroende på hög förekomst i en enda provyta 
(nr 469; 85%; 794 m.ö.h.)(Figur 19, 20). Enbuskar är något mer förekommande i den södra-västra 
delen av fjället (transekterna D, E och F), jämfört med de i norra och östra delarna (transekterna A, B, 
C). Tillväxten av högsta enbuske resp. högsta lapp-, rip-, ullvidebuske inom resp. provyta var i 
genomsnitt 0,6 dm resp. 0,7 dm (Tabell 2; Bilaga 8), men negativa värden förekom för båda arterna. 
Förekomsten av negativa värden kan förklaras med att buskarna kan ha frusit tillbaka på platser där 
snötäcket inte har täckt buskarna helt. En alternativ förklaring rör metodiken genom att inventeraren 
i vissa kuperade provytor kan ha svårt att avgöra vilken buskindivid som är högst och som därför ska 
mätas. 

Figur 19. Buskskiktets täckningsgrad (%) i 10m-ytor i olika transekter och i olika höjdintervall som 
medelvärden under åren 2006 och 2011 (se förklaring i Figur 11-12). 

Tabell 2. Buskars höjd (dm; medelvärde ±  standardavvikelse) och tillväxt under 5-årsperioden från 
alla provytor med förekomst av resp. art/grupp. 

  Höjd (dm)     Tillväxt (dm) 
  2006 2011 Längd Min Max 
En 4,9 ± 3,1 (15) 5,3 ± 4,3 (16) 0,6 ± 2,3 (17) -5,9 4,7 
Lapp-, rip-, ullvide 5,9 ± 3,9 (27) 6,6 ± 4,5 (27) 0,7 ± 1,5 (28) -1,6 5,3 

 

 

 

 

 

Figur 20. Foto från provyta 469 
(794 m.ö.h.) i B-transekten. På 
denna del av fjället förkommer täta 
bestånd av främst lappvide. 
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4. Trädskikt 

År 2006 förekom träd (från plantstorlek och uppåt) i 31% (n=16) av provytorna på Åreskutan, 2011 
hade denna siffra ökat till 37% (n=18)(Tabell 3). Under båda åren fanns träd med en höjd som 
översteg 1,3 meter i 10% (n=5) av ytorna, medan träden var lägre än 0,5 meter i 22% (n=11) av 
ytorna 2006 och 24% (n=12) av ytorna 2011.  

De vanligaste trädslagen var glasbjörk som återfanns i 24% (n=12) och 22% (n=11) av ytorna under 
2006 resp. 2011, och gran återfanns i 22% (n=11) och 24% (n=12) under de båda åren. Rönn fanns i 
6% (n=3) resp. 4% (n=2) de båda åren. För glasbjörk hade den maximala täckningsgraden i en provyta 
ökat från 15% 2006 till 24% 2011, medan för gran motsvarande siffra var 2% för båda åren. Rönn 
förekom i obetydlig omfattning båda åren. 

 

 Tabell 3. Andelen provytor (%) inom resp. transekt med trädförekomst (även trädplantor). Andel 
provytor med träd som är mindre än 0,5 meter höga (högre träd saknas), med träd som är mindre än 
1,3 meter höga (högre träd saknas), resp. med träd högre än 1,3 m . Med träd avses i detta fall 
arterna glasbjörk, rönn och gran. 

2006               
Trädförekomst (totalt) Plantor <0,5 m Plantor <1,3m Träd >1,3m 

  Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

ytor ytor ytor ytor 
A-F 31 16 16 8 22 11 10 5 
A 14 2 7 1 7 1 7 1 
B 40 2 0 0 0 0 40 2 
C 20 1 20 1 20 1 0 0 
D 43 3 29 2 29 2 14 1 
E 40 4 20 2 30 3 10 1 
F 40 4 20 2 40 4 0 0 

 

2011               
Trädförekomst (totalt) Plantor <0,5 m Plantor <1,3m Träd >1,3m 

  Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

ytor ytor ytor ytor 
A-F 37 18 20 10 24 12 10 5 
A 14 2 7 1 7 1 7 1 
B 60 3 20 1 20 1 40 2 
C 40 2 40 2 40 2 0 0 
D 43 3 29 2 29 2 14 1 
E 40 4 20 2 20 2 10 1 
F 40 4 20 2 40 4 0 0 
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På Åreskutan saknades träd helt i provytorna ovanför 1250 m.ö.h. under båda åren (Tabell 4). Högsta 
höjd över havet som träd påträffades var för glasbjörk 1246 meter (provyta D323) vid inventeringen 
2006, medan högst liggande provyta med glasbjörk 2011 låg på 1169 m.ö.h.  (provyta E199), alltså en 
minskning med 77 meter under femårsperioden. För gran var högsta höjd 985 meter (provyta F231) 
2006, medan vid inventeringen 2011 en gran påträffades på 1133 meter (provyta E224), en ökning 
med 148 meter i höjd. Rönn påträffades på 905 meter (provyta D319) 2006 och på 1246 meter 
(provyta D323) 2011. Under 950 m.ö.h. förekom träd i 10 av de 14 provytorna inom höjdintervallet, 
2011 hittades träd i ytterligare en av dessa provytor (B485) på 789 meters höjd. Träd högre än 1,3 
meter förekom bara under 950 m.ö.h. de båda åren (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Andelen provytor (%)inom olika höjdintervall med trädförekomst. För förklaring se Tabell 3. 

2006                 
Trädförekomst (totalt)   Plantor <0,5 m Plantor <1,3m Träd >1,3m 

Höjdintervall Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

ytor ytor ytor ytor 
789-949 71 10 14 2 21 3 36 5 

950-1099 33 4 33 4 0 0 0 0 
1100-1249 18 2 18 2 0 0 0 0 
1250-1415 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2011                 
Trädförekomst (totalt)   Plantor <0,5 m Plantor <1,3m Träd >1,3m 

Höjdintervall Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

Andel % 
Antal 

ytor ytor ytor ytor 
789-949 79 11 21 3 21 3 36 5 

950-1099 33 4 33 4 0 0 0 0 
1100-1249 27 3 27 3 0 0 0 0 
1250-1415 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Biologisk mångfald 

Totalt påträffades 143 arter av kärlväxter inom undersökningsområdet  2006 och 155 arter 2011, 
alltså en ökning med 12 arter under femårsperioden (Tabell 5).  Flest antal arter var det inom E-
transekten under båda åren (skidområdet; 106 resp. 108 arter) med 28 resp. 29 arter i snitt per 
provyta. Artantalet var störst i det lägsta  höjdintervallet 789-949 m.ö.h. under båda åren med 125 
resp. 135 arter (medelvärde per yta  36 resp. 40), medan antalet minskade till 55 arter resp. 59 arter 
ovanför 1250 m.ö.h. (medelvärde per yta 19 resp. 20).  
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Tabell 5. Biologisk mångfald. Antal påträffade arter av kärlväxter inom resp. transekt under 
inventeringen 2006 (till vänster) och 2011 (till höger). 

 2006 Antal arter Medel per yta ± SD 
Antal 
ytor 

A-F 143 27,5 ± 11,0 51 
A 83 23,0 ± 9,7 14 
B 70 25,4 ± 13,8 5 
C 76 30,2 ± 8,8 5 
D 71 27,4 ± 8,2 7 
E 106 27,7 ± 13,0 10 
F 100 33,2 ± 11,5 10 
 

Tabell 6. Antalet arter av kärlväxter inom olika höjdintervall. 

2006       

Höjdintervall 
Antal 
arter Medel per yta ± SD 

Antal 
ytor 

789-949 125 36,1 ± 12,9 14 
950-1099 87 28,9 ± 7,6 12 

1100-1249 68 26,3 ± 7,1 11 
1250-1415 55 18,5 ± 6,5 14 

 

Den vanligaste kärlväxten på Åreskutan var kråkbär Empetrum nigrum 2006 och styvstarr Carex 
bigelowii 2011 som båda påträffades i 44 av de 51 provytorna på fjället (Tabell 7). Bland de 20 
vanligaste arterna 2011 påträffades 16 av dessa i fler provytor detta år än 5 år tidigare (Tabell 7). Av 
de 20 vanligaste arterna fanns ingen art som kan betecknas som typisk skogsart varken 2006 eller 
2011. Av typiska skogsarter hittades gullris Solidago virgaurea i 20 provytor 2006 och i 22 provytor 
2011, och skogsstjärna Trientalis europea i 7 respektive 9 provytor. Ovanför 1250 m.ö.h. är dvärgvide 
Salix herbacea (i samtliga 14 provytor 2006 och 2011) och bågfryle Luzula arcuata de vanligaste 
arterna (i 13 resp. 14 provytor; Tabell 8). Under femårsperioden har 38 arter försvunnit från en eller 
flera provytor. Dvärgranunkel hittades i tre provytor 2006 men återfanns i ingen av dessa 2011. 

 

 

 

 

 

Figur 21. Kråkbär Empetrum nigrum var 
tillsammans med styvstarr Carex bigelowii 
den art som påträffades i flest provytor 
både 2006 och 2011 

 2011 Antal arter Medel per yta ± SD 
Antal 
ytor 

A-F 155 30,5 ± 11,4 51 
A 95 26,4 ± 11,8 14 
B 88 30,8 ± 15,8 5 
C 76 33,2 ± 10,8 5 
D 80 32,1 ± 8,7 7 
E 108 29,1 ± 12,3 10 
F 103 35,1 ± 9,8 10 

2011       

Höjdintervall 
Antal 
arter Medel per yta ± SD 

Antal 
ytor 

789-949 135 39,5 ± 11,3 14 
950-1099 98 33,2 ± 7,7 12 

1100-1249 76 30,1 ± 8,1 11 
1250-1415 59 19,6 ± 6,9 14 
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Tabell 7. De vanligaste kärlväxterna m.a.p. antal provytor där resp. art påträffats. 

 

6. Utvärdering av projektmetodik 

Under bearbetningen av inventeringsresultaten från 2006 och 2011 har det varit uppenbart hur svårt 
det är för inventeraren att bedöma täckningsgrader på ett likvärdigt sätt, speciellt i de större 10m-
ytorna, mellan olika år. Vid bearbetningen är det därför svårt att veta om upptäckta skillnader mellan 
åren beror på faktiska skillnader eller beror på felaktiga bedömningar hos inventeraren. En möjlighet 
att undvika sådana fel i framtiden är att fortsättningsvis helt ta bort täckningsgradbedömningar i fält- 
och bottenskikt i den större 10m-ytan. Istället bör man utöka antalet småytor från 3 till 6 på varje 
provpunkt. Fördelen med småytor är dels att bedömningarna är enklare att göra, och dels att gjorda 
bedömningar från framförallt fältskiktet, kan kontrolleras i framtiden med hjälp av de foton som tas 
vid varje inventeringstillfälle. En möjlighet för att få mer korrekta bedömningar av småytor i fält är att 
inventeraren vid en återinventering har tillgång till foton och data från den tidigare inventeringen. 
Vid jämförelse med ett foto är det enklare att bedöma om en variabel har ökat eller minskat eller är 
oförändrad. Om inventeraren inte kan upptäcka skillnader från den tidigare inventeringen behålls de 
gamla mätvärdena, annars korrigeras värden i motsvarande grad. 

 

a. Hela området 2006 (transekterna A-F; 51 
provytor)  

b.  Hela området 2011 (transekterna A-F; 51 
provytor). +- anger om arten ökat eller minskat 
sedan 2006. 

  
Rangordning Art 

Antal 
ytor 

1 Kråkbär 44 
2 Ormrot 41 
3 Dvärgvide 39 
4 Lopplummer 38 
5 Styvstarr 37 
6 Kruståtel 36 
7 Blåbär 35 
8 Groddsvingel 35 
9 Klynnetåg 32 
10 Lingon 32 
11 Fjällfibbla 31 
12 Lapp/ripvide 28 
13 Bågfryle 26 
14 Fjällskära 26 
15 Mossljung 26 
16 Slidstarr 25 
17 Lappljung 25 
18 Dvärgfingerört 24 
19 Odon 24 
20 Fjällglim 23 

 

  
 

Rangordning Art 
 

+/- 
Antal 
ytor 

1 Styvstarr + 44 
2 Kråkbär - 43 
3 Ormrot + 43 
4 Dvärgvide + 42 
5 Blåbär + 41 
6 Lopplummer + 40 
7 Groddsvingel + 36 
8 Fjällviol + 34 
9 Klynnetåg + 34 
10 Kruståtel - 33 
11 Fjällskära + 31 
12 Odon + 31 
13 Mossljung + 29 
14 Dvärgfingerört + 28 
15 Fjällfibbla - 28 
16 Krypljung + 28 
17 Fjällnoppa + 27 
18 Lappljung + 26 
19 Lingon - 26 
20 Stjärnbräcka + 26 
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Tabell 8. De vanligaste kärlväxterna ovanför 1250 m.ö.h. med avseende på antal provytor där resp. 
art påträffats. 

 

a. Data från 2006 (transekterna A-F; 14 provytor)  b.  Data från 2011 (transekterna A-F; 14 provytor). 
+- anger om arten ökat eller minskat sedan 2006, 
0=oförändrat.. 

 
Rangordning Art 

Antal 
ytor 

1 Dvärgvide 14 
2 Bågfryle 13 
3 Fjällbräsma 12 
4 Lopplummer 12 
5 Ormrot 12 
6 Groddsvingel 11 
7 Mossljung 11 
8 Stjärnbräcka 11 
9 Dvärgfingerört 10 
10 Styvstarr 10 
11 Fjällglim 9 
12 Fjällnoppa 8 
13 Klynnetåg 8 
14 Kråkbär 8 
15 Blåbär 6 
16 Fjälltåtel 6 
17 Fjällfibbla 5 
18 Fjällskära 5 
19 Kruståtel 5 
20 Axfryle 4 

Rangordning Art +/- 
Antal 
ytor 

1 Bågfryle + 14 
2 Dvärgvide 0 14 
3 Fjällnoppa + 13 
4 Lopplummer + 13 
5 Dvärgfingerört + 11 
6 Groddsvingel 0 11 
7 Mossljung 0 11 
8 Ormrot - 11 
9 Stjärnbräcka 0 11 
10 Fjällbräsma - 10 
11 Styvstarr 0 10 
12 Fjällglim 0 9 
13 Fjälltåtel + 8 
14 Klynnetåg 0 8 
15 Kråkbär 0 8 
16 Axfryle + 7 
17 Blåbär + 7 
18 Fjällkattfot + 7 
19 Fjällskära + 6 
20 Fjällviol + 6 



Bilaga 1. Fältskiktets täckning (%) i olika provytetransekter (medelvärde ± standardavvikelse) åren 2006 och 2011.Data från 10m-ytor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 Fältskikt totalt Örter Ljungväxter Graminider 
 Nät- och 

 dvärgvide 
 Ormbunks- 

växter   Antal ytor 
A-F 49,0 ± 34,3 9,4 ± 18,3 21,5 ± 26,6 16,8 ± 23,6 4,0 ± 10,8 8,5 ± 12,2 51 
A 38,4 ± 34,8 3,7 ± 6,4 18,6 ± 27,0 14,9 ± 20,1 0,9 ± 0,5 8,5 ± 8,1 14 
B 73,6 ± 26,5 20,6 ± 24,6 21,8 ± 32,4 14,2 ± 15,6 19,6 ± 29,2 16,2 ± 22,0 5 
C 56,0 ± 34,2 4,4 ± 4,9 26,2 ± 31,2 13,6 ± 14,1 1,0 ± 0,0 11,6 ± 12,7 5 
D 32,9 ± 31,0 2,0 ± 1,8 22,3 ± 31,1 5,3 ± 5,2 1,1 ± 0,4 4,0 ± 6,7 7 
E 47,6 ± 33,0 11,8 ± 26,6 20,3 ± 24,3 18,3 ± 28,3 5,5 ± 9,6 4,7 ± 7,1 10 
F 60,5 ± 36,6 17,2 ± 23,9 23,4 ± 26,1 28,8 ± 34,9 2,5 ± 2,8 9,6 ± 17,0 10 

2011 Fältskikt totalt Örter Ljungväxter Blåbär Graminider 
 Nät- och 

 dvärgvide 
 Ormbunks- 

växter 
Antal 
ytor 

A-F 22,4 ± 19,8 5,2 ± 10,8 10,3 ± 15,2 2,9 ± 4,8 4,9 ± 8,3 1,7 ± 2,4 4,2 ± 5,0 51 
A 15,1 ± 13,4 2,6 ± 4,0 6,9 ± 9,8 1,6 ± 3,7 4,3 ± 6,0 0,9 ± 0,3 3,7 ± 3,4 14 
B 30,8 ± 19,9 9,6 ± 10,7 15,4 ± 27,8 1,2 ± 0,4 2,4 ± 1,7 1,6 ± 0,9 5,4 ± 7,8 5 
C 17,8 ± 12,9 1,8 ± 1,8 8,2 ± 9,1 2,6 ± 1,7 2,2 ± 1,3 1,2 ± 0,4 6,8 ± 8,2 5 
D 17,3 ± 19,7 2,0 ± 2,2 12,7 ± 19,2 4,0 ± 6,3 1,4 ± 0,8 1,1 ± 0,4 2,7 ± 3,2 7 
E 33,0 ± 24,5 9,9 ± 19,4 16,2 ± 19,6 5,0 ± 7,5 5,5 ± 5,5 2,8 ± 4,6 3,8 ± 4,4 10 
F 23,5 ± 23,1 5,9 ± 11,4 5,8 ± 5,7 2,7 ± 3,5 10,2 ± 15,8 2,3 ± 2,5 4,2 ± 5,8 10 



Bilaga 2. Fältskiktets täckning (%) i olika provytetransekter (medelvärde ± standardavvikelse) åren 2006 och 2011.Data från småytor. 

2006 
Fältskikt 

totalt Örter Ljungväxter Graminider 
Ormbunks- 

växter 
Nät- och 

dvärgvide Fräken Lummer 
Antal 
ytor  

A-F 36,7 ± 31,0 8,1 ± 18,2 15,0 ± 23,0 9,7 ± 15,3 1,4 ± 9,0 5,9 ± 11,2 0,6 ± 4,2 0,2 ± 0,4 153 
A 26,5 ± 29,5 5,0 ± 13,0 9,4 ± 18,5 10,3 ± 16,2 0 4,5 ± 9,6 0,0 ± 0,2 0,2 ± 0,4 42 
B 44,9 ± 28,7 12,1 ± 23,4 16,7 ± 21,4 9,9 ± 17,1 0 6,3 ± 12,3 5,9 ± 12,7 0,3 ± 0,5 15 
C 42,6 ± 32,9 3,8 ± 8,9 24,8 ± 28,7 9,7 ± 10,7 0 7,1 ± 13,7 0,1 ± 0,4 0,4 ± 0,7 15 
D 31,7 ± 34,6 3,4 ± 8,7 19,4 ± 28,1 6,5 ± 11,2 0 4,0 ± 10,6 0 0,2 ± 0,5 21 
E 42,6 ± 31,5 11,6 ± 22,5 16,2 ± 24,2 7,2 ± 16,8 5,2 ± 18,4 5,8 ± 9,5 0 0,1 ± 0,3 30 
F 41,3 ± 28,3 12,1 ± 23,8 13,0 ± 20,7 13,5 ± 16,2 2,2 ± 7,8 8,3 ± 13,8 0,0 ± 0,2 0,1 ± 0,3 30 

 

 

2011 
Fältskikt 

totalt Örter Ljungväxter Blåbär Graminider 
Ormbunks 

växter 
Nät- och 

dvärgvide Fräken Lummer 
Antal 
ytor  

A-F 36,2 ± 28,9 8,0 ± 18,0 14,8 ± 20,7 4,1 ± 10,6 8,8 ± 12,7 1,3 ± 7,4 8,1 ± 15,1 0,1 ± 0,4 0,4 ± 1,1 153 
A 25,1 ± 26,9 4,2 ± 13,1 9,6 ± 18,5 0,3 ± 1,7 9,5 ± 14,8 0,0 ± 0,2 5,0 ± 9,7 0,0 ± 0,2 0,3 ± 0,5 42 
B 42,7 ± 28,1 7,7 ± 16,8 20,0 ± 24,9 1,3 ± 3,6 6,5 ± 8,7 0,1 ± 0,3 10,3 ± 20,9 0,4 ± 0,9 0,3 ± 0,8 15 
C 41,3 ± 28,8 4,9 ± 6,5 22,6 ± 22,9 8,5 ± 9,1 10,0 ± 11,6 0 7,4 ± 12,7 0,1 ± 0,5 0,9 ± 1,8 15 
D 27,1 ± 28,7 3,7 ± 9,3 16,3 ± 21,0 4,6 ± 7,6 5,9 ± 9,3 0 4,8 ± 10,1 0 0,7 ± 2,0 21 
E 47,4 ± 29,9 12,8 ± 22,9 18,7 ± 24,6 6,5 ± 18,7 7,1 ± 10,4 4,5 ± 15,4 12,2 ± 19,6 0 0,2 ± 0,8 30 
F 41,1 ± 26,2 13,3 ± 25,1 10,6 ± 13,2 5,7 ± 10,4 12,4 ± 15,6 2,3 ± 5,6 10,0 ± 16,5 0,0 ± 0,2 0,4 ± 0,9 30 
  



Bilaga 3. Fältskiktets täckning (%) i olika höjdintervall (meter över havet; medelvärde ± standardavvikelse) åren 2006 och 2011.Data från 10m-ytor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2006 
Höjdintervall  

Fältskikt 
Örter Ljungväxter Graminider 

Ormbunks- 
växter 

Nät- och 
 dvärgvide 

Antal  
ytor totalt 

789-949 87,7 ± 22,5 24,3 ± 28,9 48,0 ± 34,5 27,1 ± 35,3 10,4 ± 18,9 2,7 ± 8,4 14 
950-1099 48,9 ± 30,7 6,0 ± 9,6 20,2 ± 14,6 18,2 ± 23,3 2,9 ± 5,7 5,3 ± 11,0 12 

1100-1249 36,1 ± 20,2 4,2 ± 7,8 14,3 ± 11,3 15,4 ± 12,5 1,0 ± 0,8 11,5 ± 11,8 11 
1250-1415 20,4 ± 16,5 1,6 ± 0,6 1,6 ± 1,6 6,4 ± 9,3 0,9 ± 0,4 14,4 ± 14,1 14 

2011 
Höjdintervall  

Fältskikt 
Örter Ljungväxter Blåbär Graminider 

Ormbunks- 
växter 

Nät- och 
 dvärgvide 

Antal  
ytor totalt 

789-949 43,5 ± 22,9 13,4 ± 18,0 21,2 ± 23,8 5,4 ± 6,9 9,4 ± 13,7 2,5 ± 2,4 1,9 ± 5,5 14 
950-1099 17,5 ± 13,2 3,1 ± 5,1 9,3 ± 8,8 3,8 ± 5,2 4,5 ± 6,6 2,1 ± 4,1 3,5 ± 5,1 12 

1100-1249 17,6 ± 10,4 2,3 ± 2,0 8,8 ± 6,7 1,6 ± 1,2 3,1 ± 2,3 1,3 ± 0,5 5,0 ± 3,4 11 
1250-1415 9,1 ± 6,7 1,2 ± 0,8 1,4 ± 0,9 0,5 ± 0,5 2,1 ± 2,0 0,9 ± 0,4 6,3 ± 5,0 14 



Bilaga 4 Skillnad i täckningsgrad (%) av olika variabler från fältskiktet vid parvis jämförelse av provytor (småytor) från åren 2011 och 2006. Medelvärden och 
standardavvikelse redovisas. Positiva värden innebär högre täckningsgrad 2011, medan negativa värden innebär högre täckningsgrad 2006. Data från olika 
transekter resp. höjdintervall redovisas. 

 

 

 Transekt Fältskikt totalt Örter Ljungväxter Graminider Ormbunksväxter Nät- och dvärgvide Antal ytor  
A-F -0,4 ± 15,6 -0,1 ± 6,5 -0,2 ± 12,3 -0,9 ± 8,8 -0,1 ± 3,0 2,2 ± 7,3 153 
A -1,4 ± 13,7 -0,9 ± 7,3 0,2 ± 8,5 -0,8 ± 9,6 0,0 ± 0,2 0,4 ± 3,5 42 
B -2,2 ± 20,8 -4,4 ± 7,4 3,3 ± 7,6 -3,4 ± 12,5 0,1 ± 0,3 4,1 ± 9,5 15 
C -1,3 ± 15,0 1,1 ± 4,0 -2,2 ± 14,6 0,3 ± 3,6 - 0,3 ± 7,4 15 
D -4,6 ± 21,4 0,3 ± 2,7 -3,1 ± 18,8 -0,7 ± 9,4 - 0,8 ± 4,0 21 
E 4,8 ± 15,6 1,2 ± 8,4 2,5 ± 13,6 -0,2 ± 10,4 -0,7 ± 4,9 6,4 ± 11,5 30 
F -0,2 ± 9,8 1,2 ± 4,3 -2,4 ± 9,7 -1,0 ± 4,3 0,1 ± 4,6 1,7 ± 4,8 30 

 

Höjd över havet Fältskikt Örter Ljungväxter Graminider Ormbunksväxter Nät- och dvärgvide Antal ytor 
789-949 -7,7 ± 20,2 -1,6 ± 10,4 -3,0 ± 14,8 -1,8 ± 11,3 -0,4 ± 5,0 -0,3 ± 3,9 42 

950-1099 -1,7 ± 14,3 1,8 ± 6,1 -2,4 ± 13,8 -1,7 ± 8,3 -0,2 ± 3,0 0,8 ± 2,8 36 
1100-1249 4,8 ± 15,3 0,0 ± 1,4 4,9 ± 13,4 -0,4 ± 10,3 0,1 ± 0,2 4,7 ± 10,8 33 
1250-1415 3,7 ± 6,6 -0,2 ± 2,8 0,3 ± 1,3 0,5 ± 3,8 0,1 ± 0,3 4,1 ± 8,4 42 

 

  



Bilaga 5. Bottenskiktets täckning (%) i olika provytetransekter (medelvärde ± standardavvikelse) åren 2006 och 2011.Data från 10m-ytor. 

2006 Vitmossa Övriga mossor Renlavar Övriga busklavar Busklavar totalt Sten, block, häll Mineraljord Förna, humus Antal ytor  
A-F 5,6 ± 17,0 42,4 ± 31,8 4,8 ± 6,8 1,5 ± 2,0 6,2 ± 7,3 41,1 ± 33,4 1,4 ± 2,0 1,9 ± 5,9 51 
A 3,4 ± 9,9 33,7 ± 31,3 3,0 ± 2,9 2,0 ± 2,5 5,0 ± 3,9 52,3 ± 34,8 1,9 ± 3,0 3,5 ± 10,9 14 
B 17,0 ± 33,1 55,0 ± 29,7 3,2 ± 4,0 2,0 ± 2,3 5,2 ± 6,3 21,6 ± 26,7 0,8 ± 1,1 0,4 ± 0,9 5 
C 7,8 ± 13,4 40,0 ± 33,5 9,0 ± 13,9 1,4 ± 2,2 10,4 ± 13,2 35,8 ± 35,6 0,8 ± 1,1 3,8 ± 2,5 5 
D 0,3 ± 0,8 33,9 ± 30,9 2,6 ± 2,4 0,6 ± 0,8 3,1 ± 2,9 57,9 ± 28,6 1,1 ± 0,9 1,3 ± 1,7 7 
E 0,5 ± 1,6 44,1 ± 29,7 7,8 ± 10,0 1,5 ± 1,9 9,3 ± 11,1 39,8 ± 33,4 2,0 ± 1,9 0,8 ± 1,6 10 
F 10,9 ± 27,1 53,9 ± 37,0 4,5 ± 4,1 1,0 ± 1,7 5,5 ± 4,6 27,3 ± 32,6 0,7 ± 1,5 1,2 ± 2,5 10 

 

2011 Vitmossa Övriga mossor Renlavar Övriga busklavar Busklavar totalt Sten, block, häll Mineraljord Förna, humus Antal ytor  
A-F 4,5 ± 15,9 31,3 ± 22,3 4,0 ± 4,7 3,2 ± 5,3 7,2 ± 8,6 31,3 ± 29,1 1,8 ± 4,8 20,8 ± 24,7 51 
A 4,0 ± 13,6 35,1 ± 21,7 2,9 ± 3,4 5,6 ± 6,2 8,5 ± 7,0 39,1 ± 27,5 1,7 ± 3,6 7,4 ± 6,3 14 
B 19,0 ± 39,2 45,4 ± 29,9 5,6 ± 8,6 5,8 ± 11,3 11,4 ± 19,9 12,2 ± 14,1 0,6 ± 0,5 9,6 ± 6,1 5 
C 2,2 ± 3,5 35,2 ± 29,4 3,8 ± 3,3 1,2 ± 1,1 5,0 ± 3,6 22,2 ± 31,2 1,0 ± 1,2 32,0 ± 36,5 5 
D 0,1 ± 0,4 24,3 ± 16,9 3,4 ± 4,0 0,9 ± 0,4 4,3 ± 4,1 51,6 ± 35,2 1,4 ± 1,6 17,9 ± 21,3 7 
E 0,7 ± 1,6 21,9 ± 16,7 5,5 ± 5,7 1,8 ± 2,1 7,3 ± 7,0 32,4 ± 32,9 4,3 ± 9,8 27,3 ± 24,8 10 
F 6,2 ± 17,2 31,0 ± 23,5 3,5 ± 4,6 2,7 ± 4,1 6,2 ± 8,5 19,2 ± 18,7 0,5 ± 0,5 35,0 ± 33,4 10 

  



Bilaga 6. Bottenskiktets täckning (%) i olika provytetransekter (medelvärde ± standardavvikelse) åren 2006 och 2011.Data från småytor. 

 

2006 Vitmossor Övriga mossor Renlavar Övriga busklavar Busklavar totalt Sten, block, häll Mineraljord Förna, humus Antal ytor  
A-F 4,0 ± 16,6 34,8 ± 31,2 4,1 ± 11,8 2,3 ± 4,9 6,4 ± 13,4 31,9 ± 36,7 2,6 ± 10,4 19,4 ± 29,8 153 
A 1,5 ± 7,6 34,7 ± 33,3 0,5 ± 1,4 2,1 ± 4,0 2,6 ± 4,7 42,7 ± 40,0 4,7 ± 15,0 12,7 ± 23,4 42 
B 3,7 ± 7,9 47,5 ± 36,3 3,5 ± 5,2 1,9 ± 2,7 5,3 ± 7,2 21,2 ± 36,1 0 22,3 ± 28,2 15 
C 0,3 ± 1,0 55,6 ± 35,7 6,9 ± 17,0 1,7 ± 2,3 8,5 ± 17,7 26,5 ± 39,7 0,1 ± 0,5 8,9 ± 10,9 15 
D 0,1 ± 0,7 22,9 ± 21,2 1,7 ± 3,3 4,6 ± 10,0 6,2 ± 10,9 44,2 ± 39,9 1,3 ± 4,0 22,2 ± 27,6 21 
E 7,2 ± 22,1 24,5 ± 26,2 4,9 ± 9,1 0,9 ± 1,8 5,6 ± 10,2 25,1 ± 32,1 4,6 ± 14,4 32,7 ± 41,0 30 
F 9,2 ± 28,0 36,9 ± 27,9 8,9 ± 20,9 3,1 ± 4,4 12,1 ± 22,1 23,2 ± 28,2 1,0 ± 3,5 17,1 ± 30,1 30 

 

2011 Vitmossor Övriga mossor Renlavar Övriga busklavar Busklavar totalt Sten, block, häll Mineraljord Förna, humus Antal ytor  
A-F 2,6 ± 13,6 27,8 ± 27,2 4,1 ± 11,8 2,3 ± 4,9 3,9 ± 5,9 31,9 ± 36,3 2,0 ± 8,9 29,9 ± 34,1 153 
A 2,1 ± 10,8 30,4 ± 29,5 0,3 ± 0,7 1,5 ± 2,8 1,8 ± 3,0 41,7 ± 39,1 4,1 ± 13,3 16,3 ± 27,8 42 
B 1,7 ± 4,9 37,8 ± 33,6 1,8 ± 2,5 1,9 ± 3,1 3,7 ± 5,4 19,8 ± 34,8 0 30,4 ± 33,1 15 
C 0 32,0 ± 27,5 3,1 ± 6,0 1,2 ± 1,9 4,3 ± 5,9 27,6 ± 39,9 0,1 ± 0,3 35,7 ± 34,1 15 
D 0,2 ± 1,1 17,8 ± 19,5 1,8 ± 3,0 2,0 ± 4,4 3,8 ± 5,5 47,1 ± 41,0 0,7 ± 3,1 29,9 ± 33,6 21 
E 0,2 ± 0,6 19,3 ± 22,0 2,8 ± 4,5 1,5 ± 2,0 4,2 ± 5,6 24,1 ± 30,3 3,2 ± 11,6 49,1 ± 37,0 30 
F 8,9 ± 27,1 32,8 ± 27,1 4,6 ± 8,0 1,8 ± 2,5 6,4 ± 8,6 23,5 ± 27,9 0,8 ± 2,6 26,6 ± 32,9 30 

  



Bilaga 7. Skillnad i täckningsgrad (%) av olika variabler från bottenskiktet vid parvis jämförelse av provytor (småytor) från åren 2011 och 2006. Medelvärden 
och standardavvikelse redovisas. Positiva värden innebär högre täckningsgrad 2011, medan negativa värden innebär högre täckningsgrad 2006. Data från 
olika transekter resp. höjdintervall redovisas. 

  Vitmossor Övriga mossor Renlavar Övriga busklavar Busklavar totalt Sten, block, häll Mineraljord Förna, humus Antal ytor  
A-F -1,5 ± 10,4 -7,0 ± 19,1 -1,8 ± 9,0 -0,7 ± 3,4 -2,5 ± 10,0 0,0 ± 6,0 -0,6 ± 2,4 10,5 ± 20,4 153 
A 0,7 ± 4,0 -4,3 ± 16,7 -0,2 ± 1,1 -0,6 ± 2,8 -0,8 ± 3,5 -0,9 ± 6,5 -0,6 ± 3,1 3,6 ± 15,4 42 
B -1,9 ± 8,5 -9,7 ± 28,0 -1,7 ± 3,7 -0,0 ± 1,7 -1,7 ± 4,8 -1,4 ± 5,4 0 8,1 ± 17,2 15 
C -0,3 ± 1,0 -23,6 ± 26,1 -3,7 ± 17,9 -0,5 ± 2,3 -4,2 ± 18,9 1,1 ± 3,4 -0,1 ± 0,3 26,9 ± 29,6 15 
D 0,1 ± 0,4 -5,1 ± 17,9 0,1 ± 2,6 -2,5 ± 6,1 -2,4 ± 6,5 3,0 ± 10,5 -0,6 ± 1,3 7,6 ± 18,2 21 
E -7,1 ± 21,6 -5,2 ± 15,7 -2,1 ± 7,7 0,6 ± 1,8 -1,3 ± 8,2 -1,0 ± 4,3 -1,4 ± 3,6 16,4 ± 23,8 30 
F -0,3 ± 2,1 -4,1 ± 13,0 -4,3 ± 13,4 -1,3 ± 3,2 -5,6 ± 14,5 0,3 ± 2,4 -0,2± 1,4 9,5 ± 15,0 30 

 

Höjd över havet Vitmossor Övriga mossor Renlavar Övriga busklavar Busklavar totalt Sten, block, häll Mineraljord Förna, humus Antal ytor  
789-949 -0,6 ± 6,0 -13,3 ± 25,5 -2,1 ± 10,9 0,0 ± 1,8 -2,1 ± 11,5 -0,6 ± 3,4 -0,4 ± 2,2 14,6 ± 24,0 42 

950-1099 0,3 ± 3,2 -7,9 ± 17,1 -2,9 ± 12,1 -1,1 ± 4,5 -3,9 ± 13,7 0,8 ± 2,9 0,0 ± 0,7 8,8 ± 18,7 36 
1100-1249 -6,4 ± 20,7 -8,5 ± 19,3 -3,0 ± 7,6 -1,7 ± 4,4 -4,7 ± 8,9 0,8 ± 10,5 -0,1 ± 2,0 19,5 ± 24,3 33 
1250-1415 0 1,3 ± 6,9 0,3 ± 1,0 -0,3 ± 2,3 0,0 ± 2,6 -0,8 ± 5,2 -1,6 ± 3,4 1,0 ± 5,0 42 

 

  



Bilaga 8. Buskskiktets täckning (%) i olika provytetransekter (medelvärde ± standardavvikelse) åren 2006 och 2011.Data från 10m-ytor. 

 2006 Buskskikt totalt Dvärgbjörk En En höjd (dm) Rip-, ull-, lappvide 
Rip-, ull-, lappvide 

 höjd (dm) Antal ytor 
A-F 15,7 ± 26,5 8,5 ± 15,7 1,0 ± 2,6 1,5 ± 2,8 6,2 ± 15,3 3,1 ± 4,1 51 
A 11,6 ± 25,5 6,4 ± 14,0 0,1 ± 0,5 0,6 ± 2,3 5,1 ± 11,3 1,8 ± 2,7 14 
B 36,4 ± 40,8 13,0 ± 15,4 0,8 ± 1,8 1,8 ± 3,9 22,4 ± 39,1 5,5 ± 6,4 5 
C 10,6 ± 22,0 7,6 ± 16,4 0,2 ± 0,4 0,6 ± 1,3 3,0 ± 5,6 1,8 ± 2,1 5 
D 5,3 ± 11,0 3,0 ± 7,9 2,0 ± 2,9 2,9 ± 3,5 0,4 ± 0,5 1,6 ± 3,0 7 
E 12,9 ± 20,3 6,9 ± 10,7 1,4 ± 3,7 1,3 ± 2,6 4,6 ± 9,3 3,2 ± 3,7 10 
F 24,0 ± 32,5 15,2 ± 24,6 1,7 ± 3,7 2,2 ± 3,2 7,2 ± 12,3 5,4 ± 5,2 10 

 

 2011 Buskskikt totalt Dvärgbjörk En En höjd (dm) Rip-, ull-, lappvide 
Rip-, ull-, lappvide 

 höjd (dm) Antal ytor 
A-F 8,1 ± 17,9 4,8 ± 11,1 0,7 ± 2,1 1,7 ± 3,5 3,3 ± 12,1 3,5 ± 4,6 51 
A 3,9 ± 8,3 3,1 ± 7,2 0,1 ± 0,3 0,9 ± 3,5 1,0 ± 1,7 2,1 ± 3,9 14 
B 21,8 ± 36,9 3,6 ± 3,8 0,6 ± 1,3 1,7 ± 3,8 18,2 ± 37,4 6,2 ± 6,9 5 
C 4,8 ± 9,1 4,2 ± 8,3 0,2 ± 0,4 0,3 ± 0,7 1,0 ± 1,2 2,3 ± 2,6 5 
D 3,0 ± 6,6 2,4 ± 5,6 0,9 ± 1,1 3,3 ± 4,4 0,4 ± 0,5 1,7 ± 3,1 7 
E 7,5 ± 16,9 4,6 ± 10,3 1,6 ± 4,0 1,7 ± 3,5 2,5 ± 4,3 3,9 ± 4,7 10 
F 12,9 ± 23,2 9,8 ± 20,1 1,1 ± 2,1 2,2 ± 3,6 3,1 ± 5,0 5,5 ± 5,5 10 

 

  



Bilaga 9. Buskskiktets täckning (%) i olika höjdintervall (meter över havet; medelvärde ± standardavvikelse) åren 2006 och 2011.Data från 10m-ytor. 

2006 

Höjdintervall Buskskikt totalt Dvärgbjörk En En höjd (dm) Rip-, ull-, lappvide 
Rip-, ull-, lappvide 

 höjd (dm) Antal ytor 
789-949 47,9 ± 30,3 27,9 ± 18,8 3,1 ± 4,4 4,2 ± 4,0 16,8 ± 24,1 7,8 ± 4,0 14 

950-1099 9,9 ± 15,0 3,2 ± 5,3 0,4 ± 0,7 1,1 ± 1,8 6,6 ± 12,3 3,4 ± 3,1 12 
1100-1249 1,2 ± 2,1 0,5 ± 1,8 0,3 ± 0,9 0,2 ± 0,6 0,5 ± 0,5 0,7 ± 1,0 11 
1250-1415 0,1 ± 0,3 0 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,2 0 0 14 

 

2011 

Höjdintervall Buskskikt totalt Dvärgbjörk En En höjd (dm) Rip-, ull-, lappvide 
Rip-, ull-, lappvide 

 höjd (dm) Antal ytor 
789-949 26,1 ± 27,0 16,4 ± 16,4 2,1 ± 3,7 4,8 ± 5,2 9,7 ± 22,0 8,9 ± 4,5 14 

950-1099 3,3 ± 4,2 1,1 ± 0,9 0,4 ± 0,5 1,0 ± 1,7 2,4 ± 3,7 3,8 ± 3,3 12 
1100-1249 0,5 ± 0,9 0,2 ± 0,6 0,2 ± 0,4 0,4 ± 0,8 0,4 ± 0,5 0,6 ± 1,0 11 
1250-1415 0 0 0,1± 0,3 0 0 0 14 
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