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Sammanfattning
Fjället Buarkantjahke i Jämtlands län har övervakats med sex års mellanrum, år 
2010 och år 2016, med avseende på fjällvegetationen och resultaten presenteras 
i denna rapport. Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika 
riktningar med utgångspunkt från fjällets topp inventeras där variabler inom 
bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden är delvis hämtad 
och utvecklad från NILS-projektet. 

Jämförelser mellan åren 2010 och 2016 visar på små skillnader för de flesta 
variabler. Störst förändringar i bottenskiktet uppvisar renlavarna, som har minskat 
från 5,1 procent täckningsgrad till 2,8 procent. För övriga dominerande variabler 
i bottenskiktet var förändringarna mycket små. Fältskiktet uppvisar små skillnader. 
I buskskiktet kan en ökning av dvärgvidets täckningsgrad konstateras, från till 4,7 
till 7,4 procent (gäller diffus täckning i 10-metersprovytorna). 
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1. Inledning
Studiens syfte var att undersöka vegetationen och eventuella förändringar i dess 
sammansättning på fjället Buarkantjahke i norra Jämtland. Resultatet är tänkt att 
kunna användas för att utvärdera effekter av de pågående klimatförändringarna 
på fjällvegetationen. Arbetet har skett inom ramen för Länsstyrelsens delprogram 
Fjällvegetation som startades år 2006 i Jämtland län, 2010 i Västerbottens län, 
och 2016 i Dalarnas län. I Jämtland övervakas fem fjäll. 

Programmet är en del av den regionala miljöövervakningen. Metodiken har delvis 
hämtats och utvecklats från det nationella miljöövervakningsprogrammet NILS 
(Nationell inventering av landskapet i Sverige) vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

De utvalda fjällen som övervakas är tänkta att återinventeras i femårsintervall och 
det här är den första återinventeringen som görs på Buarkantjahke. Just på detta 
fjäll gjordes återinventeringen efter sex år. 
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2. Material och metoder
Fältarbetet genomfördes under perioden 13-19 juli 2010 (undantaget den 16 och 
18 juli) och 13-18 juli 2016 av Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin.

2�1 Undersökningsområdet
2�1�1� Beskrivning av fjället
Fjällvegetationsinventeringen gjordes på fjället Buarkantjahke (Boarkantjahke, 
Borgafjäll) som ligger i Strömsunds kommun i norra delen av Jämtlands län på 
gränsen mot Västerbotten. Koordinater är 64O 47´51´´N, 14O 57´52´´E (WGS 84). 
Fjället är beläget i nordöstra kanten av Frostvikenfjällen, i östligaste delen av de 
södra Borgafjällen. 

Toppen på Buarkantjahke når upp till 1 236 meters höjd över havet. Fjället är 
i norr, öster och söder omgivet av lägre liggande, skogklädda dalgångar med 
relativt djupt nedskurna sjöar och vattendrag, i norr och öster Borgasjön och 
Saxån och i söder Daimaån. Endast åt nordväst är Buarkantjahke sammanbundet 
med övriga Borgafjällen.

Figur 1. Översiktskarta över Buarkantjahke med omgivning. (C) Lantmäteriet 
Geodatasamverkan. 

Åt norr sluttar berget ganska flackt ner mot Borgasjön (465 meters höjd över 
havet), medan sluttningen åt nordost avbryts av Borgahällan med mycket branta 
stup ner mot Borgasjön och Saxån. Åt söder avbryts sluttningen av ett ganska 
brant sydvänt stup och ett par sjöar på cirka 860 meters höjd. Sedan fortsätter 
sluttningen ner till Daimaån (cirka 500 meters höjd). Åt väster sjunker höjden 
ner till cirka 925 meters höjd innan den återigen stiger upp mot fjället Goengere 
(1 154 meters höjd). 

Delar av Buarkantjahke ingår i Daimadalens naturreservat, där toppen utgör 
det nordöstra hörnet på reservatet. Hela fjällområdet där Buarkantjahke 
ligger avvattnas åt sydost via Saxån som senare övergår till Fjällsjöälven och 
Ångermanälven. Nederbörden är cirka 1 000 mm/år (verklig årsnederbörd, 
SMHI).
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2�1�2� Berggrund/jordmån och vegetation
Buarkantjahke ingår i den övre skollberggrunden, i Helagsskollans sevebergarter 
och berggrunden består enligt berggrundskartan av amfibolit (Strömberg med 
flera 1984). Amfibolit är en basisk metamorf bergart som har sitt ursprung i 
omvandlad gabbro eller basalt. Amfiboliten är relativt svårvittrad, vilket gör att 
vegetationen inte är så kalkgynnad som man hade kunnat förvänta sig, även 
om det finns partier med rikare vegetation i samband med bäckar och rörligt 
markvatten. Jordarten är normalblockig till blockfattig morän och vittringsjord 
ovanför trädgränsen och kring toppen finns både stora blockfält och kalt berg 
(hällar). 

Figur 2. Buarkantjahkes topp är mycket blockrik.

2�1�3� Växtzon
Buarkantjahke är 1 236 meter högt. Gränsen mellan lågalpin och mellanalpin 
zon ligger i södra fjällen på cirka 1 300 meter och i de norra fjällen 1 050–1 100 
meter (Sjörs 1956). På Buarkantjahke bör det ligga någonstans däremellan, 
kanske vid 1 150–1 200 meters höjd. Blåbärets högsta förekomst brukar 
användas som gräns mellan lågalpin och mellanalpin zon. Blåbär har under 
fjällvegetationsinventeringarna hittats som högst på 1 134 (år 2010) respektive 
1 118 (år 2016) meters höjd på Buarkantjahke. 

Den högsta förekomsten på 1 134 meter var i den sydvända D-transekten. 
Gränsen mellan lågalpin zon och mellanalpin zon borde alltså ligga någonstans 
på cirka 1 100 meters höjd på Buarkantjahke. De översta drygt 100 metrarna bör 
alltså ligga i mellanalpin zon. 

Den mellanalpina regionen behärskas av blockmarker, flytjord och snölegemarker 
(Sjörs 1956). På Buarkantjahke finns nästan bara blockmark i den översta zonen 
närmast toppen. 
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Figur 3. Karta som visar transekterna och 10 meter-provytornas lägen. Endast de 
provytor inventerades gemensamt för år 2010 och 2016 syns på kartan. (C) Lantmäteriet 
Geodatasamverkan. 

2�2 Metoder vid datainsamling
De metoder som använts vid fältarbetet är ursprungligen hämtat från det nationella 
miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell inventering av Landskapet i 
Sverige) och deras fältmanualer från åren 2006–2011. Urval och modifiering av 
vald NILS-metodik har skett som en anpassning till projektets målsättning. 

Bengt-Göran Carlsson (Limo Natur) har tagit fram och utformat metoden. Han 
har gjort följande manual som använts under fältinventeringen: Metoder för 
utlägg av provytor och för datainsamling inom FjällNILS-projektet (Carlsson, B.G. 
2012). Denna metodik uppdaterades i juni 2016 (version 8) av Tomas Bergström, 
Länsstyrelsen i Jämtlands län. För utförlig beskrivning av använd metodik hänvisas 
till denna sistnämna manual.

Metoden går i korthet ut på att inventera provytor i sex transekter från fjällets 
topp och nedåt. Transekterna är olika långa beroende på omgivningens topografi. 
Generellt slutar transekten i lägsta punkten nedanför fjället, antingen precis före 
trädgränsen eller där kalfjället börjar luta uppåt igen, till exempel mot en annan 
fjälltopp eller höjd. Det som inventeras är arter eller artgrupper av kärlväxter och 
lavar. 

Täckningsgrad av olika växtgrupper inom bottenskikt, fältskikt och bottenskikt 
bedöms i cirkelprovytor. Täckningsgrad bedöms även av abiotiska faktorer som 
stenblock, vattenytor med mera. Alla i provytorna förekommande arter av kärlväxter 
noteras och ett urval av lavar. Snölegor och vissa högt belägna träd inom 50 
meter från transekterna dokumenteras genom bland annat fotografering. 
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Skillnader i metodik mellan åren, och beskrivningar av praktiskt utförande, beskrivs 
nedan.

Figur 4. Exempel på fotografering av småprovytor, översikt och närbild. Notera att klämringen 
på den svarta plastringen är vänd mot norr.

2�2�1 Uppsökning och inmätning av befintliga provytor
Vid återinventeringen 2016 utnyttjades GPS-position och foton från den 
första inventeringen för att komma så nära den befintliga punkten som möjligt. 
Översiktsfotona av 10-metersprovytorna från 2010 studerades noga, i alla 
vädersträck, försöka hitta den fläck där aluminiumprofilen fanns. Därefter 
användes en metalldetektor (Allistec SC250) för att söka upp profilen. Hela 
proceduren kunde ta mellan 5–25 minuter. Alla punkter/aluminiumprofiler på 
Buarkantjahke kunde återfinnas. 

Foton på småprovytorna användes för att justera in placeringen av dessa så att 
det såg ut att ligga likadant som vid 2010 år inventering. Vid återinventeringen 
användes tre plastringar i stället för en, bland annat för att effektivisera 
fotograferingen och för att två personer skulle kunna inventera småytor samtidigt. 
Dessa lades ut så att skarven/metallklämringen alltid var vänd mot norr vid 
fotograferingen. Små laminerade lappar märkta med Buarkantjahke 2016 och 
provytans namn lades bredvid småprovytorna före fotograferingen. Dessa kunde 
senare återanvändas för att lägga i påsar tillsammans med växter som behövde 
artbestämmas, om behov fanns. Höjd över havet och lutningsriktning uppmättes 
inte år 2016. 

2�2�2 Fotodokumentation av provytor
År 2010 användes en digital kompaktkamera – Panasonic Lumix DCM-LX3 – vid 
fotograferingen. Bilderna togs i formatet JPEG, där varje bild upptog cirka 5 MB 
minnesutrymme, och upplösningen var 3 776 x 2 520 pixlar (9,5 megapixel). 

År 2016 användes två kameror, dels en digital systemkamera en Nikon D5300 
där bilderna togs i formatet JPEG, där varje bild upptog cirka 10–14 MB 
minnesutrymme, med upplösningen 24 megapixel (6 000 x 4 000 pixlar). Dels en 
Canon kompaktkamera, Powershot SX60 HS, med upplösningen 14,2 megapixel. 

Orsaken till byte av kamera var att batteriet tog slut i Nikonkameran (vi hade 
endast ett batteri).
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2�2�3 Metoder för vegetationskartering av 10-metersytor (314 m2) och 
småytor (0,25 m2)
Skillnader i metodik var följande: parametern ”Total täckning”, där man uppskattar 
den totala andelen fältskikt i småprovytorna, inkluderade gräsförna år 2010 men 
inte år 2016. Det innebär att denna variabel inte är jämförbar mellan 2016 och 
2010. Istället redovisas och jämförs ”Summa fältskikt” som är just en summering 
av alla i fältskiktet ingående grupper: örter, ris, graminider, ormbunkar, fräken, 
lumrar och nät/dvärgvide.

2�2�4 Bearbetning av data
År 2016 matades inventeringsresultatet in direkt i fält i smartphones, i Excel, 
i appen Documents To Go. År 2010 användes dels en handdator med Excel 
och dels fältblanketter där datat i efterhand fick skrivas in i Excel. Efter slutförd 
fältinventering 2016 sammanfördes datafilerna från de båda mobilerna. Före 
sammanslagningen av datafilerna har resultatet kontrollerats och extrema värden 
kollats upp och ibland korrigerats – till exempel genom att titta på foton från 
provytorna och se att täckningsgrader verkat stämma. 

Aritmetiska medelvärden har använts vid analyserna. Tabeller och stapeldiagram 
har gjorts i Excel. Utbredningskartor för arter har gjorts i programmet Qgis. 
Statistiska analyser har inte genomförts i denna rapport. 
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3. Resultat
År 2010 inventerades 67 provytor på Buarkantjahke och år 2016 inventerades 
56 provytor. Fem av provytorna från år 2010 ströks på grund av alltför kraftig 
lutning och sex av provytorna ströks på grund av att de låg i skog eller hade 
hög trädtäckning. I beräkningar av resultat i denna rapport har endast data 
från de gemensamma provytorna för åren 2010 och 2016 använts. 56 stora 
provytor och 168 småprovytor har alltså inventerats gemensamt under de båda 
inventeringstillfällena.

Tabell 1. Visar antal inventerade provytor, transekternas längd och höjdskillnaden inom varje 
transekt. Data från Buarkantjahke 2016.

Transekt Antal Längd 
(meter)

Medelhöjd 
(meter)

Höjdskillnad 
(meter)

Höjdintervall 
(meter)

A 12 2 500 986 449 781–1 230

B 4 875 1 099 209 961–1 170

C 10 2 000 916 372 736–1 108

D 7 2 750 970 372 812–1 184

E 11 1 875 1 022 332 869–1 201

F 12 3 125 1 032 316 897–1 213

Totalt 56 13 125 996 494 736–1 230
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Figur 5. Antal 10-metersprovytor i respektive höjdintervall.
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3�1� Bottenskikt – täckningsgrad av ingående 
växtgrupper
Bottenskiktet utgörs av vitmossor, övriga mossor, busklavar och marklevande 
bladlavar. Tillsammans med humus/torv, sten, grus och mineraljord, snöyta, 
eventuella vattensamlingar eller rinnande vatten, hårdgjord/belagd mark (till 
exempel stig eller tramp) och övrigt, ska 100 procent täckning noteras för varje 
småprovyta. 

3�1�1� Resultat år 2016
De två kategorierna Sten/block/häll och Humus/torv/förna utgjorde de största 
beståndsdelarna i bottenskiktet (i medeltal för samtliga småprovytor) och utgjorde 
en tredjedel vardera av detta (33,8 procent respektive 32,5 procent). Övriga 
mossor (utom vitmossor) utgjorde en femtedel av bottenskiktet (19,8 procent). 
Övriga busklavar täckte 7,9 procent, renlavar 2,8 procent, vitmossor 1,2 procent, 
hårdgjord/belagd mark (=röse på toppen) 0,4 procent, mineraljord/grus 0,9 
procent, snöyta 0,3 procent, rörlig vattenyta 0,25 procent, stillastående vattenyta 
0,08 procent. 

3�1�2� Förändringar 2010–2016 i varje transekt och i höjdled
Resultat av medelvärden av utvalda kategorier av bottenskikt för samtliga 
småprovytor år 2010 och 2016 redovisas i redovisas i tabellen nedan.

Tabell 2. Medelvärden av täckningsgrad av utvalda kategorier av bottenskikt, i transekt A–F och 
totalt år 2010 och år 2016, med standardavvikelser.

Övriga mossor Renlavar Övriga buskla-
var

Sten/block/häll Humus/torv/
förna

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

A 27,2 ± 
22,3

26,4 ± 
24,9

8,3 ± 
15,2

2,8 ± 
6,5

6,2 ± 
9,2

5,9 ± 
8,7

27,9 ± 
38,8

29,4 ± 
39,4

24,9 ± 
30,6

33,5 ± 
32,5

B 12,9 ± 
15,5

9,6 ± 
9,1

0,8 ± 
1,8

0,7 ± 
1,4

4,3 
± 6

7,3 ± 
9,4

60,9 ± 
39,4

58,9 ± 
39,8

21,1 ± 
30,5

19,3 ± 
30

C 21 ± 
24,8

16,6 ± 
22,6

0,9 ± 
2,3

0,5 ± 
0,9

2,6 ± 
5,2

1,1 ± 
1,8

33,6 ± 
42,1

33,4 ± 
42,1

38,5 ± 
39,1

43,3 ± 
41,2

D 15,9 ± 
22

23,1 ± 
26

6,3 ± 
10,2

4,5 ± 
6,6

5,6 
± 8

7,8 ± 
16,4

31 ± 
42

31,2 ± 
42,3

41,1 ± 
33,7

32,9 ± 
31,1

E 14,7 ± 
23,2

14,4 ± 
19,9

9,5 ± 
12,2

5,6 ± 
8,7

17,3 ± 
19,7

18,2 ± 
25,7

20,8 ± 
36

20,1 ± 
36,6

37,3 ± 
29,5

38,5 ± 
29,2

F 20,6 ± 
23,2

22,4 ± 
27,5

2,1 ± 
4,6

1,7 ± 
4,3

6,5 ± 
10,1

6,3 ± 
8,9

44,9 ± 
40

44 ± 
41,4

22,9 ± 
25,2

21,2 ± 
27,7

Tot-
alt

19,8 ± 
22,9

19,8 ± 
23,8

5,1 ± 
10,4

2,8 
± 6

7,6 ± 
12,4

7,9 ± 
15,1

33,9 ± 
40,5

33,8 ± 
41

31,1 ± 
31,9

32,5 ± 
32,9
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Mängden mossor är totalt sett oförändrad mellan 2010 och 2016 (se tabell ovan). 
Ser man till varje transekt för sig (se figurerna nedan) kan man notera en liten 
minskning i B och C, och en svag ökning i D. I övriga transekter var förändringarna 
små. Den nordvända transekt A hade störst andel mossor och transekt B minst. 
Totala andelen vitmossor har ökat från 0,7 procent till 1,2 procent. Andelen 
mossor sett i förhållande till höjden över havet (se figurer nedan) var som störst i 
höjdintervallet 830–929 meter över havet. Därefter sker en gradvis minskning mot 
toppen. 

Summan sten, block, häll var oförändrad mellan inventeringstillfällena och även i 
alla transekterna var resultatet likartat mellan 2010 och 2016. Fördelningen mellan 
sten, block och häll var följande år 2016: sten 10,1 procent, block 23,4 procent 
och häll 0,2 procent. Den korta och högt belägna transekt B var den transekt 
som hade störst andel sten/block/häll (58,9 procent), följt av transekt F, medan 
transekt E hade minst (20,1 procent). Andelen sten/block/häll i förhållande till 
höjd över havet var som minst i höjdintervallet 830—929 meter över havet (4,6 
procent) men ökar starkt i andel upp mot toppen, i det högsta intervallet på 
1 030—1 130 meter över havet var andelen 86 procent! 

Renlavarna har minskat från 5,1 till 2,8 procent. En minskning syns i alla transekter. 
Transekt B och C hyste minst renlavar, mindre än 1 procent, och transekt E 
hade mest, drygt 5 procent. Andelen renlavar i förhållande till höjden över havet, 
uppvisar samma trend som övriga mossor, den är som störst i höjdintervallet 
830—929 meter över havet (där samtidigt andelen block/sten/häll var som lägst). 
Därefter sker en gradvis minskning i andel renlavar mot toppen. Vid toppen är den 
endast 0,2 procent.

Figur 6. Några av de lavar som ingår i kategorin ”övriga buskavar” syns i denna bild. I centrum 
upprätt tagellav Gowardia nigricans. Nedanför den syns bruna bålar av islandslav Cetraria 
spp. och vita bålar av snölav Cetraria nivalis. Längst ner till höger i bild skymtas en strutlav 
Flavocetraria cucullata.
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Övriga busklavar, som domineras av bägarlavar och islandslavar, är i stort sett 
oförändrad mellan inventeringstillfällena. En svag ökning syns i transekt B och D, 
medan en minskning syns i C, men det är svårt att dra några säkra slutsatser då 
förekomsterna är relativt små. Transekt E sticker ut som den transekt som hyser 
mest busklavar. Andelen övriga busklavar i förhållande till höjd över havet är som 
störst i höjdintervallet 930–1 029 meter över havet (intervallet ovanför det intervall 
där renlavarna har som störst andel). Från detta intervall sker en gradvis minskning 
i höjdled både uppåt och nedåt.

Även totala mängden humus/torv/förna var stabil mellan inventeringsåren. 
I transekterna syns en svag ökning i transekt A och en svag minskning i D. 
Transekt C hade störst andel och B hade minst. Mängden humus/torv/förna är 
som störst i det lägsta höjdintervallet (59 procent) och minskar i andel i höjdled. 
På höjden 930–1 129 är andelen 28 procent medan den minskar igen i det 
högsta höjdintervallet, där andelen är 3 procent (data från 2016).

ovanför det intervall där renlavarna har som störst andel). Från detta intervall sker en 
gradvis minskning i höjdled både uppåt och nedåt. 
 
Även totala mängden humus/torv/förna var stabil mellan inventeringsåren. I transekterna 
syns en svag ökning i transekt A och en svag minskning i D. Transekt C hade störst andel och 
B hade minst. Mängden humus/torv/förna är som störst i det lägsta höjdintervallet (59 %) 
och minskar i andel i höjdled. På höjden 930-1129 är andelen 28 % medan den minskar igen i 
det högsta höjdintervallet, där andelen är 3 % (data från 2016). 
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Figur 8. Bottenskiktets täckningsgrad (%) i ol ika transekter och i ol ika höjdintervall i  
småprovytorna år 2010 och 2016. 

 

3.2 Fältskikt – täckningsgrad av ingående växtgrupper 

3.2.1.  Resultat år 2016 
Bedömd total täckning av fältskiktet i småprovytorna var i genomsnitt 26,7 % (exklusive 
gräsförna och fältskiktsförna). Summan av de i fältskiktet ingående variablerna var i 
genomsnitt 28,9 %. Den största växtgruppen var ljungväxter som hade en täckningsgrad på 
18,1 %, följt av graminider, 4,8 % och örter 2,6 % och nät/dvärgvide 2,2 %. Övriga 
växtgrupper täckte 1 % eller mindre: ormbunkar 1 %, lumrar 0,2 % och fräkenväxter 0,03 %. 
Gräsförna hade en täckningsgrad på 5,1 % och övrig fältskiktsförna (ny parameter 2016!) på 
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Figur 7. Bottenskiktets täckningsgrad (procent) i olika transekter och i olika höjdintervall i 
småprovytorna år 2010 och 2016.

3�2 Fältskikt – täckningsgrad av ingående växtgrupper
3�2�1� Resultat år 2016
Bedömd total täckning av fältskiktet i småprovytorna var i genomsnitt 26,7 procent 
(exklusive gräsförna och fältskiktsförna). Summan av de i fältskiktet ingående 
variablerna var i genomsnitt 28,9 procent. Den största växtgruppen var ljungväxter 
som hade en täckningsgrad på 18,1 procent, följt av graminider, 4,8 procent och 
örter 2,6 procent och nät/dvärgvide 2,2 procent. 

Övriga växtgrupper täckte 1 procent eller mindre: ormbunkar 1 procent, lumrar 
0,2 procent och fräkenväxter 0,03 procent. Gräsförna hade en täckningsgrad 
på 5,1 procent och övrig fältskiktsförna (ny parameter 2016) på 5,3 procent. 
Täckningsgraden i transekterna kan utläsas i tabellen nedan. 

Högst summa av fältskikt hade transekt C och E på 40 procent, respektive 38,5 
procent. Lägst hade transekt B med 11,6 procent.
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Figur 8. Fjällnejlika till vänster (foto från 2016) och fjällbräsma till höger (foto från 2010) ingår 
i den artrikaste växtgruppen i fältskiktet – örter.

3�2�2� Förändringar 2010–2016 i transekterna
Summan totalt fältskikt är lika mellan år 2010 och 2016, den är 29 procent 
båda åren. Beräkningarna är gjorda genom en summering av de i fältskiktet 
ingående växtgrupperna, som medelvärden av samtliga småprovytor. Även inom 
varje transekt är summa fältskikt relativt likartat, även om det kan skilja några 
procentenheter. 

En ökning i gruppen örter syns i transekt C, som är den transekt som hyser största 
andel örter, från 5,5 procent till 8,7 procent. I övriga transekter är andelen örter 
mindre än 3 procent. Totalt sett har örterna ökat från 2,1 procent till 2,6 procent. 
För ljungväxterna syns en svag minskning i transekt C och en svag ökning i 
transekt E, i övriga transekter är resultatet likartat mellan åren. Transekt E hyser 
största andel ljungväxter, 33,2 procent och transekt B minst, 5,2 procent. 

Totalt sett är andelen ljungväxter lika mellan 2010 och 2016, den är 18 procent. 
Graminiderna uppvisar en minskning i samliga transekter. Totalt sett har 
graminiderna minskat från 6,6 procent till 4,8 procent. Andelen nät/dvärgvide 
är relativt låg cirka 2 procent båda åren. Ormbunkar förekom med 0,3 procent 
2010 och 1 procent 2016. Fräkenväxter förekom 0,036 procent 2010 och 
0,029 procent år 2016. Även lummerväxter förekommer sparsamt, i medeltal var 
täckningsgraden 0,24 procent år 2010 och 0,23 procent år 2016, och redovisas 
därför inte i något diagram.
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Tabell 3. Medelvärden av fältskikt uppdelat på örter, ljungväxter, graminider, nät-/dvärgvide i de 
olika transekterna summa fältskikt, år 2010 och år 2016, samt standardavvikelse. 

26,4 30,6 0,7 27,2 31,6 6,9 2,1 
F 20 ± 

18,8 
20,5 ± 
20,3 

1,5 ± 
2,8 

2,7 ± 
6,5 

8,2 ± 
13,5 

7,9 ± 
14,2 

6,3 ± 
9,9 

5,3 ± 8 3,6 ± 
7,3 

4,1 ± 
8,5 

Tot-
alt 

28,7 ± 
27,2 

28,9 ± 
28,9 

2,1 ± 
5,2 

2,6 ± 8 17,6 ± 
24 

18,1 ± 
25,7 

6,6 ± 
11,4 

4,8 ± 9 1,9 ± 
5,9 

2,2 ± 
5,8 
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Summa fältskikt Örter Ljungväxter Graminider Nät/dvärgvide

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

A 27 ± 
27,2

26 ± 
27,5

1,5 ± 3 1,2 ± 
2,3

13,8 ± 
23,7

14,7 ± 
25,2

9,6 ± 
13,9

7,1 ± 
12,4

2 ± 
5,8

2,8 ± 
6,9

B 14,6 ± 
17,7

11,6 ± 
16

0,1 ± 
0,3

0,1 ± 
0,3

6,1 ± 
10,4

6,2 ± 
10,1

6,3 ± 
10

3,4 ± 
5,2

0,9 ± 
1,7

1,1 ± 
1,6

C 39,7 ± 
36

40 ± 
37,1

5,5 ± 
10,4

8,7 ± 
16,1

22,4 ± 
29,1

17,9 ± 
27,2

7,5 ± 
15,4

5,4 ± 
11

2,9 ± 
9,3

2,4 ± 
5,9

D 30,2 ± 
24,9

27,6 ± 
25,3

1,6 ± 3 1 ± 1,6 25,6 ± 
23,6

24,9 ± 
24,3

2,8 ± 
2,7

1,5 ± 
1,4

0 ± 
0,2

0 ± 
0,2

E 34,2 ± 
26,4

38,5 ± 
30,6

1,3 ± 2 0,6 ± 
0,7

26,5 ± 
27,2

33,2 
± 31,6

5,6 
± 9

3,7 ± 
6,9

0,5 
± 1

0,8 ± 
2,1

F 20 ± 
18,8

20,5 ± 
20,3

1,5 ± 
2,8

2,7 ± 
6,5

8,2 ± 
13,5

7,9 ± 
14,2

6,3 ± 
9,9

5,3 
± 8

3,6 ± 
7,3

4,1 ± 
8,5

Tot-
alt

28,7 ± 
27,2

28,9 ± 
28,9

2,1 ± 
5,2

2,6 
± 8

17,6 ± 
24

18,1 ± 
25,7

6,6 ± 
11,4

4,8 
± 9

1,9 ± 
5,9

2,2 ± 
5,8
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Figur 10. Fältskiktet i småprovytorna 2010 och 2016, genomsnittl ig täckningsgrad (%) totalt – 
summa totalt – och i de olika växtgrupperna, totalt och för respektive transekt år 2010 och år 
2016.  

3.2.2. Förändringar i täckningsgrad i förhållande till höjd över havet 
Om man tittar på fältskiktets totala täckningsgrad (summa fältskikt) i förhållande till höjd 
över havet, kan man skönja en svag ökning i det lägsta höjdintervallet och sedan en mindre 
ökning i nästa höjdintervall, därefter svaga minskningar i de övre höjdintervallen (se figur 
nedan). Men förändringarna är för små för att tolkas som en säker trend. 
 
Andelen örter är som störst i det lägsta höjdintervallet, 730-829 m.ö.h. och där har en ökning 
skett från 7,9 % till 11,8 %. I övriga höjdintervall syns inga tydliga förändringar och andelen 
örter är där låg, 3,4 % i intervallen 830-929 m.ö.h. för att därefter minska ytterligare 
närmare toppen. Andelen ljungväxter är som störst i de två lägsta höjdintervallen, där 
andelen ligger på 30 % i det lägsta och 33 % i det näst lägsta. Därefter minskar andelen 
ljungväxter med ökad höjd. Resultatet är väldigt likartad mellan 2010 och 2016. 
Graminiderna har minskat något från 6,6 % till 4,8 %. Högst andel graminider finns i de 
mittersta höjdintervallen 830-1129 m.ö.h. där andelen är ca 6 %. Störst minskning syns i 
intervallet 1030-1129 m.ö.h. Andelen dvärg/nätvide ökar med ökat höjdintervall, förutom 
vid toppen där den i saknas. Totalt sett ligger andelen på ca 2 % båda åren. 
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Figur 9. Fältskiktet i småprovytorna 2010 och 2016, genomsnittlig täckningsgrad (procent) 
totalt – summa totalt – och i de olika växtgrupperna, totalt och för respektive transekt år 2010 
och år 2016. 

3�2�3� Förändringar i täckningsgrad i förhållande till höjd över havet
Om man tittar på fältskiktets totala täckningsgrad (summa fältskikt) i förhållande 
till höjd över havet, kan man skönja en svag ökning i det lägsta höjdintervallet och 
sedan en mindre ökning i nästa höjdintervall, därefter svaga minskningar i de övre 
höjdintervallen (se figur nedan). Men förändringarna är för små för att tolkas som 
en säker trend.

Andelen örter är som störst i det lägsta höjdintervallet, 730–829 meter över havet 
och där har en ökning skett från 7,9 procent till 11,8 procent. I övriga höjdintervall 
syns inga tydliga förändringar och andelen örter är där låg, 3,4 procent i 
intervallen 830–929 meter över havet för att därefter minska ytterligare närmare 
toppen. 

Andelen ljungväxter är som störst i de två lägsta höjdintervallen, där andelen ligger 
på 30 procent i det lägsta och 33 procent i det näst lägsta. Därefter minskar 
andelen ljungväxter med ökad höjd. Resultatet är väldigt likartad mellan 2010 och 
2016. Graminiderna har minskat något från 6,6 procent till 4,8 procent. Högst 
andel graminider finns i de mittersta höjdintervallen 830–1 129 meter över havet 
där andelen är cirka 6 procent. Störst minskning syns i intervallet 1 030–1 129 
meter över havet Andelen dvärg/nätvide ökar med ökat höjdintervall, förutom vid 
toppen där den i saknas. Totalt sett ligger andelen på cirka 2 procent båda åren.
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Figur 11. Fältskiktets täckningsgrad (%) i olika höjdintervall år 2010 och 2016.  

3.3 Buskskikt 
Resultatet av buskskiktet är beräknat på data från 10-metersprovytorna. I buskskiktet ingår 
dvärgbjörk, en och artgruppen lapp-, rip-, och ullvide. Antalet provytor med förekomst av 
buskar var 28 stycken år 2010 och 27 stycken år 2016, dvs. ca hälften av totalt 56 provytor.  
 

  
Figur 12. Provyta F10, översikt och en av småprovytorna. I den här provytan finns rip/lappvide 
och dvärgbjörk i buskskiktet.  

 
Buskskiktets täckningsgrad var i medeltal 9,5 % år 2010 och 11,5 % år 2016. Dvärgbjörk var 
den vanligaste arten i buskskiktet och en den har ökat från 4,7 % till 7,4 %.  I den 
nordostvända transekt B sågs inga buskar alls. Det är också den transekt som har störst 
andel sten/block/häll. Den sydvända transekt D hade störst andel buskar. Där har en ökning 
skett från 20 % till 32 %, med dvärgbjörk som vanligaste art.  
 
Tabell 4. Buskskikt i 10-m provytorna år 2010 och 2016, medelvärden av täckningsgrad, totalt 
för alla provytor samt i varje transekt, uppdelat på dvärgbjörk, en och gruppen lapp-, rip- och 
ullvide.  
 Buskskikt totalt (%) Dvärgbjörk (%) En, levande (%) Rip/ull/lappvide (%) 
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Figur 10. Fältskiktets täckningsgrad (procent) i olika höjdintervall år 2010 och 2016. 
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3�3 Buskskikt
Resultatet av buskskiktet är beräknat på data från 10-metersprovytorna. I 
buskskiktet ingår dvärgbjörk, en och artgruppen lapp-, rip-, och ullvide. Antalet 
provytor med förekomst av buskar var 28 stycken år 2010 och 27 stycken år 
2016, det vill säga cirka hälften av totalt 56 provytor. 

Figur 11. Provyta F10, översikt och en av småprovytorna. I den här provytan finns rip/lappvide 
och dvärgbjörk i buskskiktet.

Buskskiktets täckningsgrad var i medeltal 9,5 procent år 2010 och 11,5 procent 
år 2016. Dvärgbjörk var den vanligaste arten i buskskiktet och en den har ökat från 
4,7 procent till 7,4 procent. I den nordostvända transekt B sågs inga buskar alls. 
Det är också den transekt som har störst andel sten/block/häll. Den sydvända 
transekt D hade störst andel buskar. Där har en ökning skett från 20 procent till 
32 procent, med dvärgbjörk som vanligaste art. 

Tabell 4. Buskskikt i 10-meter provytorna år 2010 och 2016, medelvärden av täckningsgrad, 
totalt för alla provytor samt i varje transekt, uppdelat på dvärgbjörk, en och gruppen lapp-, rip- 
och ullvide.

Buskskikt totalt 
(procent)

Dvärgbjörk (pro-
cent)

En, levande (pro-
cent)

Rip/ull/lappvide 
(procent)

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

A 11,8 12,1 7,3 9,3 0 0 5 3,2

B 0 0 0 0 0 0 0 0

C 6,6 10,5 1,7 8,1 0,2 0,3 2,6 2,4

D 20 32 13,3 22,9 3,9 4,1 3 5,1

E 7 8,3 2,7 2,2 0,5 0,4 4,2 6,1

F 8,8 6,4 2,8 3,3 0 0 4,1 3,3

Totalt 9,5 11,5 4,7 7,4 0,6 0,6 3,6 3,7
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 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 
A 11,8 12,1 7,3 9,3 0 0 5 3,2 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 6,6 10,5 1,7 8,1 0,2 0,3 2,6 2,4 
D 20 32 13,3 22,9 3,9 4,1 3 5,1 
E 7 8,3 2,7 2,2 0,5 0,4 4,2 6,1 
F 8,8 6,4 2,8 3,3 0 0 4,1 3,3 
Totalt 9,5 11,5 4,7 7,4 0,6 0,6 3,6 3,7 

 

 
Figur 13. Buskskiktets täckningsgrad (%) i medelvärde i  10 m-ytor i transekterna A-F och totalt 
under åren 2010 och 2016. 

 
Tabell 5. Täckingsgrad av buskar i  medeltal i  olika höjdintervall (meter över havet) år 2010 
och år 2016. Totalt och uppdelar i dvärgbjörk, en och gruppen rip-, ul l-,  och lappvide. Data 
från 10-metersprovytorna. 
 Buskskikt totalt (%) Dvärgbjörk (%) En, levande (%) Rip/ull/lappvide (%) 

År/m.ö.h. 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 
730-829 24,7 35,0 16,8 29,7 0,2 0,5 9,0 5,7 
830-929 19,4 22,4 8,9 14,2 1,9 2,1 5,6 6,4 
930-1029 8,6 9,5 3,0 3,1 0,1 0,0 5,7 6,7 
1030-1129 0,6 0,3 0,0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 
1130-1230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totalt 9,5 11,5 4,7 7,4 0,6 0,6 3,6 3,7 

 
Buskskiktets täckningsgrad är som högst i det nedersta höjdintervallet, där täckningsgraden i 
medeltal är 35 %, och avtar sedan gradvis upp mot fjälltoppen. Inga buskar påträffades i 
provytorna ovanför 1130 m.ö.h. och ytterst få i det näst översta höjdintervallet. 
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Figur 12. Buskskiktets täckningsgrad (procent) i medelvärde i 10 meter-ytor i transekterna 
A–F och totalt under åren 2010 och 2016.

Tabell 5. Täckingsgrad av buskar i medeltal i olika höjdintervall (meter över havet) år 2010 och 
år 2016. Totalt och uppdelar i dvärgbjörk, en och gruppen rip-, ull-, och lappvide. Data från 
10-metersprovytorna.

Buskskikt  
totalt (procent)

Dvärgbjörk 
(procent)

En, levande 
(procent)

Rip/ull/lapp-
vide (procent)

År/m.ö.h. 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

730–829 24,7 35,0 16,8 29,7 0,2 0,5 9,0 5,7

830–929 19,4 22,4 8,9 14,2 1,9 2,1 5,6 6,4

930–1 029 8,6 9,5 3,0 3,1 0,1 0,0 5,7 6,7

1 030–1 129 0,6 0,3 0,0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1

1 130–1 230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 9,5 11,5 4,7 7,4 0,6 0,6 3,6 3,7

Buskskiktets täckningsgrad är som högst i det nedersta höjdintervallet, där 
täckningsgraden i medeltal är 35 procent, och avtar sedan gradvis upp mot 
fjälltoppen. Inga buskar påträffades i provytorna ovanför 1 130 meter över havet 
och ytterst få i det näst översta höjdintervallet.
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Figur 14. Medelhöjd av buskar i förhållande t il l  höjd över havet. Data från 10-
metersprovytorna 2016. 

 
Tabell 6. Medelvärde av de högsta uppmätta individerna av rip-, ull-,  lappvide och en i 10 m-
provytorna i olika höjdintervall år 2010 och år 2016. 
 Rip/ull/lapp, höjd (dm) En, levande, höjd (dm) 

År/m.ö.h. 2010 2016 2010 2016 
730-829 7,7 8,2 6,5 7,2 
830-929 7,4 6,3 5,4 6,1 
930-1029 4,0 5,1 0,7 0,0 
1030-1129 0,5 0,5 1,3 1,6 
1130-1230 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totalt 6,4 6,3 4,3 5,5 

 
Eftersom den högsta enen resp. rip/lapp/ullvide mättes kan man studera hur höjden över 
havet påverkar höjden på buskskiktet. Det är tydligt att buskskiktet är som högst i den nedre 
delen av sluttningen (se tabell). Medelhöjden för den högsta påträffade enbusken i de ytor 
där arten förekommer har ökat svagt från 4,3 dm till 5,5 dm. För gruppen lapp-, rip-, och 
ullvide ingen tydlig förändring skett, medelvärdet av de högsta uppmätta individerna var i 
medeltal 6,4 dm år 2010 och 6,3 dm år 2016. Den största en som uppmättes var 10,1 dm år 
2010 och 13,1 dm 2016. För lapp/rip/ullvide var högsta höjden 12,2 dm år 2010 och 13,1 dm 
år 2016. 
 

3.4 Trädskikt 
Resultatet baseras på data från 10-metersprovytorna. Träd noterades i 16 provytor år 2010 
och 15 provytor år 2016. De trädslag som har påträffats i provytorna är glasbjörk och rönn. 
Totalt har antalet träd ökat från 14 år 2010 till 16 stycken år 2016 (se tabell).  
Flest trädförekomster gjordes i de två lägsta höjdintervallen, 5 i de lägsta och 7 respektive 9 i 
det näst lägsta. Största förändringarna syns i det näst lägsta höjdintervallet, 830-929 m.ö.h. 
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Figur 13. Medelhöjd av buskar i förhållande till höjd över havet. Data från 10-metersprovytorna 
2016.

Tabell 6. Medelvärde av de högsta uppmätta individerna av rip-, ull-, lappvide och en i 
10-metersprovytorna i olika höjdintervall år 2010 och år 2016.

Rip/ull/lapp, höjd (dm) En, levande, höjd (dm)

År/m.ö.h. 2010 2016 2010 2016

730–829 7,7 8,2 6,5 7,2

830–929 7,4 6,3 5,4 6,1

930–1 029 4,0 5,1 0,7 0,0

1 030–1 129 0,5 0,5 1,3 1,6

1 130–1 230 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 6,4 6,3 4,3 5,5

Eftersom den högsta enen respektive rip/lapp/ullvide mättes kan man studera hur 
höjden över havet påverkar höjden på buskskiktet. Det är tydligt att buskskiktet 
är som högst i den nedre delen av sluttningen (se tabell). Medelhöjden för den 
högsta påträffade enbusken i de ytor där arten förekommer har ökat svagt från 4,3 
decimeter till 5,5 decimeter. 

För gruppen lapp-, rip-, och ullvide ingen tydlig förändring skett, medelvärdet av 
de högsta uppmätta individerna var i medeltal 6,4 decimeter år 2010 och 6,3 
decimeter år 2016. Den största en som uppmättes var 10,1 decimeter år 2010 
och 13,1 decimeter 2016. För lapp/rip/ullvide var högsta höjden 12,2 decimeter år 
2010 och 13,1 decimeter år 2016.
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3�4 Trädskikt
Resultatet baseras på data från 10-metersprovytorna. Träd noterades i 16 provytor 
år 2010 och 15 provytor år 2016. De trädslag som har påträffats i provytorna är 
glasbjörk och rönn. Totalt har antalet träd ökat från 14 år 2010 till 16 stycken år 
2016 (se tabell). 

Flest trädförekomster gjordes i de två lägsta höjdintervallen, 5 i de lägsta och 
7 respektive 9 i det näst lägsta. Största förändringarna syns i det näst lägsta 
höjdintervallet, 830–929 meter över havet där små träd, mindre än 0,5 meter 
minskat från 4 till 1 och träd större än 0,5 meter (men mindre än 1,3 meter) 
har ökat från 3 till 5. I övrigt har inga förändringar skett eller bara enstaka 
träd tillkommit eller försvunnit. I det högsta höjdintervallet, över 1 130 meter, 
påträffades inga träd. 

Tabell 7. Trädförekomst på Buarkantjahke år 2010 och 2016 i förhållande till höjd över havet. 
Antal 10-meter provytor med förekomst av träd i olika trädhöjder.

 Träd totalt Träd  
<0,5 meter

Träd  
> 0,5 meter

Träd  
>1,3 meter

Höjd (m.ö.h)/år 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

730–829 5 5 3 3 2 2

830–929 9 7 4 1 3 5 2 1

930–1 029 2 2 2 1 1

1 030–1 129 0 1 1   

1 130–1 230 0 0

Totalt 16 15 6 3 6 9 4 3

Tabell 8. Trädslagsfördelning på Buarkantjahke år 2010 och 2016 i förhållande till höjd över 
havet. Antal trädstammar över 0,5 meter i höjd av respektive trädslag samt totalt av alla träd-
slag.

 Antal totalt (st) Antal av björk (st) Antal av rönn (st)

Radetiketter 2010 2016 2010 2016 2010 2016

730–829 7 7 5 5 2 2

830–929 5 7 5 7   

930–1 029 0 2  2   

1 030–1 129 0 0     

1 130–1 230 0 0     

Totalt 14 16 12 14 2 2

Glasbjörk är vanligast och förekom med 12 träd/plantor 2010 och 14 träd/plantor 
2016. Två rönnar sågs vid båda inventeringstillfällena, i det lägsta höjdintervallet. 
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3�5 Biologisk mångfald
Det totala antalet arter av kärlväxter som påträffades i 10-meterprovytorna på 
Buarkantjahke var 112 arter år 2010 och 116 arter år 2016. Det innebär en ökning 
med fyra arter, vilket motsvarar knappt fyra procent. Ökningar av antalet arter har 
skett i alla transekter utom i transekt B, där en minskning har skett. 

Medelvärdet av antalet arter per provyta var 19,1 arter år 2010 och 21,6 arter år 
2016, totalt sett för hela Buarkantjahke. 

De vanligaste kärlväxtarterna på Buarkantjahke år 2016 var kruståtel, kråkbär och 
klynnetåg, som sågs i 51, 46 respektive 44 av totalt 56 inventerade provytor.

Figur 14. Karta som illustrerar artantal i de olika 10-metersprovytorna på Buorkantjakke 2016. 
Ju större blå cirkel desto fler arter hyser provytan. (C) Lantmäteriet Geodatasamverkan. 

Flest arter i medeltal per provyta (10-metersprovyta) år 2016, noterades i den 
mot norr sluttande transekt A, med 25 arter, följt av transekt F med 23 arter. Båda 
dessa transekter hade provytor i bäck/kärr-miljö i nedre delarna av transekterna. 
Minst antal arter noterades i den korta och blockrika transekt B, 14 arter, som går 
i riktning mot nordost. 

Även sett till det totala antalet kärlväxter som påträffades i provytorna, i var antalet 
högst i transekt A, med 92 arter (80 arter i transekt F) och minst antal, 26 arter, 
sågs transekt B (26). 
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Figur 15. Karta som illustrerar artantal i de olika 10-metersprovytorna på Buorkantjakke 2016. 
Ju större blå c irkel desto fler arter hyser provytan. (C) Lantmäteriet Geodatasamverkan.  
 

Flest arter i medeltal per provyta (10 m-provyta) år 2016, noterades i den mot norr sluttande 
transekt A, med 25 arter, följt av transekt F med 23 arter. Båda dessa transekter hade 
provytor i bäck/kärr-miljö i nedre delarna av transekterna. Minst antal arter noterades i den 
korta och blockrika transekt B, 14 arter, som går i riktning mot nordost. Även sett till det 
totala antalet kärlväxter som påträffades i provytorna, i var antalet högst i transekt A, med 
92 arter (80 arter i transekt F) och minst antal, 26 arter, sågs transekt B (26).  
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Figur 16. Antal arter i medeltal (ovan) och totalt antal (nedan) i varje transekt.  

 
Tabell 9. Totala och medelvärdet av antal arter av kärlväxter och lavar (i  10m-ytorna) totalt A-
F och för varje transekt.  
 Kärlväxter   Lavar    

 Totalt antal arter Medel arter/yta Totalt antal arter Medel arter/yta 
År/transekt 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 
A 86 92 22,2 25,4 13 14 6,5 7,7 
B 29 26 14,5 14 10 10 7,8 7,5 
C 53 69 13 21,2 10 10 3,6 4,3 
D 50 58 17,9 21,7 11 14 6 7,3 
E 70 71 19,4 18,7 11 13 6,5 7,2 
F 77 80 21,8 23,3 12 13 6 6,3 
Totalt 112 116 18,1 20,7 14 14 5,9 6,6 

 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

A B C D E F Totalt

An
ta

l a
rt

er
 (p

er
 tr

an
se

kt
)

Kärlväxter

2010

2016

0

5

10

15

20

25

30

35

730-829 830-929 930-1029 1030-1129 1130-1230

Lavar

Kärlväxter

Figur 15. Antal arter i medeltal (ovan) och totalt antal (nedan) i varje transekt.

Tabell 9. Totala och medelvärdet av antal arter av kärlväxter och lavar (i 10-metersytorna) totalt 
A-F och för varje transekt. 

Kärlväxter Lavar

Totalt antal arter Medel arter/yta Totalt antal arter Medel arter/yta

År/trans-
ekt

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016

A 86 92 22,2 25,4 13 14 6,5 7,7

B 29 26 14,5 14 10 10 7,8 7,5

C 53 69 13 21,2 10 10 3,6 4,3
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Kärlväxter Lavar

Totalt antal arter Medel arter/yta Totalt antal arter Medel arter/yta

D 50 58 17,9 21,7 11 14 6 7,3

E 70 71 19,4 18,7 11 13 6,5 7,2

F 77 80 21,8 23,3 12 13 6 6,3

Totalt 112 116 18,1 20,7 14 14 5,9 6,6

 

 
Figur 16. Antal arter i medeltal (ovan) och totalt antal (nedan) i varje transekt.  

 
Tabell 9. Totala och medelvärdet av antal arter av kärlväxter och lavar (i  10m-ytorna) totalt A-
F och för varje transekt.  
 Kärlväxter   Lavar    

 Totalt antal arter Medel arter/yta Totalt antal arter Medel arter/yta 
År/transekt 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 
A 86 92 22,2 25,4 13 14 6,5 7,7 
B 29 26 14,5 14 10 10 7,8 7,5 
C 53 69 13 21,2 10 10 3,6 4,3 
D 50 58 17,9 21,7 11 14 6 7,3 
E 70 71 19,4 18,7 11 13 6,5 7,2 
F 77 80 21,8 23,3 12 13 6 6,3 
Totalt 112 116 18,1 20,7 14 14 5,9 6,6 
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Figur 16. Antal arter i medeltal för kärlväxter och lavar år 2016 i förhållande till höjd över havet 
(data från 10-metersytorna). 

Antal arter av kärlväxter minskar kraftigt med ökad höjd över havet, från cirka 900 
meter och uppåt. Antalet lavar ökar svagt med höjden över havet.

3�5�1� Träd, buskar och viden
Barrträd saknades helt i provytorna. Glasbjörk förekom i 15 provytor 2016, en fler 
jämfört med år 2010 (se tabell nedan). Rönn påträffades i två provytor 2016 och 
2010. Den sågs i samma provytor båda inventeringsåren. Björk sågs upp till 1092 
meters höjd, vilket är en höjning med 131 meter jämfört med 2010. För en har inga 
stora förändringar skett, en förekom i 11 provytor båda åren, båda åren upp till 
1 092 meters höjd. 

Dvärgvide påträffades i mer än hälften av provytorna, en svag ökning har skett 
i antal och i höjdled. Även i småprovytorna syns en ökning, från 45 till 55 
småprovytor (detta data är ej redovisat i någon tabell). Dvärgbjörk förekom i 22 
provytor båda åren och ingen förändring har skett i höjdled. Lapp-/ripvide sågs 
i något fler antal provytor 2016, 23 jämfört med 22, men ingen förändring syns i 
högsta höjd. Ullvide sågs i tre provytor 2009 men inte alls 2016.
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Tabell 10. Antal provytor (10-metersprovytor) med fynd av en, dvärgvide, lövbuskar och lövträd 
2010 och 2016 samt förändring mellan åren. Högsta och lägsta höjd (meter över havet) anges, 
samt förändring i höjdskillnad i högsta höjd under 5-årsperioden. Sorterad efter förekomst år 
2016 inom respektive artgrupp.

Arter Antal  
förekomster

För-
ändring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

 2010 2016  2010 2016 2010 2016  

En 11 11 0 % 812 771 1 092 1 092 0

Dvärgvide 34 37 9 % 799 781 1 146 1 184 38

Dvärgbjörk 22 22 0 % 771 771 1 068 1 068 0

Lapp/ 
ripvide

22 23 5 % 736 736 1 092 1 092 0

Ullvide 3 0 -100 % 781 0 984 0

Glasbjörk 14 15 7 % 736 736 961 1 092 131

Rönn 2 2 0 % 771 771 781 781 0

3�5�2� Ljungväxter
Den vanligaste ljungväxten var kråkbär som fanns i 46 av 56 provytor. Kråkbär 
fanns inom samma höjdintervall som vid förra inventeringen, upp till 1 230 meter 
över havet, även i toppytan A1. Därefter var blåbär, lappljung och lingon de 
vanligaste ljungväxterna. Blåbär fanns upp till 1 118 meter över havet, 83 meter 
lägre höjd jämför med förra inventeringen. Alla ljungväxter utom blåbär har ökat 
mellan 2010 och 2016 vad gäller antal förekomster i 10-metersytan. Mossljung har 
ökat med 30 procent vad gäller förekomst, men inte i höjdled, högsta höjd. 

Bland de något sällsyntare ljungväxterna i denna inventering finns odon som ökat 
med 31 procent och även rejält i högsta höjd där den påträffades 2016, på 1 230 
meters höjd, en höjning med hela 318 meter jämfört med 2010. Denna ökning 
avspeglas dock inte lika tydligt vid en jämförelse med data från småprovytorna 
(ej presenterat i någon tabell) där resultatet är en svag ökning från 16 till 17 
småprovytor.

Tabell 11. Förekomst av ljungväxter: antal, förändring, förekomst på högsta och lägsta höjd över 
havet (meter) och höjdskillnad mellan 2010 och 2016 för högsta höjdförekomst. Data från 
10-metersytorna. Sorterad efter förekomst år 2016. 

Arter Antal  
förekoster

För-
ändring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

 2010 2016  2010 2016 2010 2016  

Kråkbär 43 46 +7 % 771 771 1 230 1 230 0

Blåbär 43 41 -2 % 736 736 1 134 1 118 -16

Lappljung 36 39 +8 % 771 771 1 170 1 213 +43
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Arter Antal  
förekoster

För-
ändring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

Lingon 33 39 +18 % 771 771 1 201 1 184 -17

Mossljung 20 26 +30 % 879 799 1 230 1 230 0

Ripbär 15 19 +27 % 771 771 1 134 1 113 -21

Odon 13 17 +31 % 771 771 912 1 230 +318

Krypljung 7 8 +14 % 927 862 1 082 1 118 +36

Rosling 4 5 +25 % 862 823 912 912 0

Figur 17. Krypljung är en av de lite ovanligare ljungväxterna i provytorna på Buarkantjahke.

Figur 18. Förekomst av blåbär år 2010 och 2016. De blå cirklarna är gemensamma fynd båda 
åren. De gröna cirklarna visar fynd enbart år 2010 och de röda cirklarna är provytor där blåbär 
inte förekommer. Inga nya fynd av blåbär gjordes 2016. (C) Lantmäteriet Geodatasamverkan. 
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3�5�3� Örter
Totalt, under båda inventeringarna har 63 arter av örter påträffats (60 arter 2016 
och 57 år 2010). Av dessa var gullris och fjällfibbla de vanligaste arterna som 
påträffades i 35 respektive 34 provytor 2016 (båda i 32 provytor 2010). Fem 
arter var nytillkomna år 2016: fjällkattfot, flädervänderot, linnea, mjölkdunört och 
slåtterblomma. Tre arter sågs 2010 men inte vid återinventeringen – fjällarv, 
fjällgröna och spindelblomster. 34 arter har ökat i förekomst, 14 var stabila och 9 
arter har minskat. 

Bland vanligare arter som visar de största förändringarna i förekomst finns 
exempelvis fjällkåpa +62 procent, ögontröst +71 procent, hjortron +83 procent, 
skogsnäva +80 procent och mjölkört har ökat med 100 procent. Torta och 
höstfibbla sågs bara i en provyta vardera 2010 men i sex respektive fem provytor 
2010.

Figur 19. Svarthö (till vänster, foto från 2016) och rosenrot (till höger, foto från 2010) växer på 
fuktig näringsrik mark längre ner i fjällsluttningen, gärna intill eller i närheten av en bäck. Båda 
arterna uppvisar ökningar mellan år 2010 och 2016.

Om man studerar förändringar i förekomst i höjdled, lägsta och högsta höjd 
över havet så är resultatet att tio arter har ökat i höjdled och sju har minskat. De 
arter som uppvisar de största ökningarna i höjdled av de lite vanligare arterna är 
fjällkåpa och fjällveronika. De är också de två arter som påträffades på högst höjd 
av alla arterna. 

Fjällkåpa har även ökat mycket i antal, från 13 till 21 förekomster. Vid en jämförelse 
med resultatet från småprovytorna (ej presenterat i någon tabell) har däremot en 
minskning skett från 6 till 5 småprovytor.

Av arter som minskat mest i höjdled finns daggkåpa, - 162 meter och blodrot, - 97 
meter.
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Tabell 12. Förekomst av örter: antal, förändring, förekomst på lägsta och högsta höjd över 
havet (meter) och höjdskillnad mellan 2010 och 2016 för högsta höjdförekomst. Data från 
10-meters ytorna. Sorterad efter förekomst år 2016.

Arter Antal  
före komster

Föränd-
ring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

  2010 2016  2010 2016 2010 2016  

Gullris 32 35 +9 % 736 736 1 118 1 092 -26

Fjällfibbla 32 34 +6 % 823 823 1 134 1 134 0

Skogsstjärna 27 28 +4 % 781 736 1 134 1 134 0

Fjällkåpa 13 21 +62 % 873 823 1 132 1 201 +69

Ormrot 18 20 +11 % 823 799 1 113 1 113 0

Fjällviol 16 19 +19 % 736 736 1 068 1 068 0

Lappspira 15 19 +27 % 771 771 1 045 1 068 +23

Ängssyra 14 19 +36 % 736 736 1 020 1 045 +25

Fjällnoppa 16 18 +13 % 823 799 1 146 1 146 0

Fjällbräsma 14 14 0 % 961 982 1 230 1 230 0

Norsknoppa 11 13 +18 % 736 736 1 041 1 041 0

Ögontröst 7 12 +71 % 781 781 1 092 1 092 0

Dvärgfingerört 11 11 0 % 823 799 1 068 1 068 0

Hjortron 6 11 +83 % 781 781 1 094 1 094 0

Fjällskära 8 10 +25 % 862 812 1 092 1 092 0

Rosenrot 7 10 +43 % 823 823 1 009 1 009 0

Maskros 7 9 +29 % 823 799 984 984 0

Skogsnäva 5 9 +80 % 736 736 912 912 0

Hönsbär 7 8 +14 % 771 736 927 927 0

Kärrviol 7 8 +14 % 823 799 984 984 0

Mjölkört 4 8 +100 % 873 736 1 132 1 068 -64

Svarthö 5 8 +60 % 823 823 912 929 +17

Blodrot 7 7 0 % 823 736 1 009 912 -97

Skogskovall 5 7 +40 % 781 771 912 912 0

Daggkåpa 5 6 +20 % 823 799 1 146 984 -162

Fjällveronika 6 6 0 % 799 799 984 1 035 +51

Torta 1 6 +500 % 901 736 901 929 +28

Dvärgdunört 3 5 +67 % 823 823 984 984 0

Höstfibbla 1 5 +400 % 912 823 912 912 0

Klotpyrola 5 5 0 % 812 873 1 035 1 035 0

Skogsfibbla/
Hagfibbla

4 5 +25 % 862 873 1 041 1 020 -21

Smörblomma 4 5 +25 % 900 900 984 984 0
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Arter Antal  
före komster

Föränd-
ring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

Fjällskråp 4 4 0 % 862 799 984 984 0

Kabbleka 5 4 -20 % 799 799 984 984 0

Kråkklöver 3 4 +33 % 823 823 984 984 0

Smörbollar 5 4 -20 % 823 823 912 912 0

Tätört 4 4 0 % 823 823 912 912 0

Fjällsyra 1 3 +200 % 961 799 961 1 004 +43

Grönkulla 2 3 +50 % 862 862 912 912 0

Kung Karls 
spira

4 3 -25 % 823 823 912 912 0

Stjärnbräcka 1 3 +200 % 961 799 961 929 -32

Ekorrbär 1 2 +100 % 771 736 771 771 0

Fjällruta 2 2 0 % 897 897 912 1 009 +97

Kattfot 2 2 0 % 873 873 1 092 1 092 0

Nord. Storm-
hatt

1 2 +100 % 873 799 873 873 0

Rödblära 1 2 +100 % 873 873 873 901 +28

Borsttistel 1 1 0 % 862 862 862 862 0

Fjällkattfot 0 1 0 1092 0 1092

Fjällnejlika 2 1 -50 % 1 008 1 184 1 113 1 184 +71

Flädervän-
derot

0 1 0 984 0 984

Humlebloms-
ter

2 1 -50 % 873 984 984 984 0

Kransrams 1 1 0 % 873 873 873 873 0

Källdunört 1 1 0 % 984 984 984 984 0

Linnea 0 1 0 840 0 840

Mjölkdunört 0 1  0 901 0 901  

Nordlundarv 1 1 0 % 901 901 901 901 0

Slåtterblomma 0 1  0 897 0 897  

Stenbär 1 1 0 % 873 873 873 873 0

Vitsippsranun-
kel

0 1  0 736 0 736  

Ängskovall 3 1 -67 % 771 771 823 771 -52

Fjällarv 1 0 -100 % 873 0 873 0  

Fjällgröna 1 0 -100 % 969 0 969 0

Spindel-
blomster

1 0 -100 % 823 0 823 0  
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3�5�4� Graminider
Totalt, under båda inventeringarna, har 32 arter av graminider påträffats, av 
dessa sågs 27 arter år 2010 och 31 arter år 2016. Kruståtel var den vanligaste 
graminiden både år 2010 och 2016, med 51 förekomster 2016 (se tabell nedan). 

Den har ökat något i antal fynd, med 13 procent. Den förekommer upp till 
1 213 meters höjd i provytorna, en höjning med 45 meter. På andra plats av de 
vanligaste arterna kommer klynnetåg följt av styvstarr. Fem arter var nytillkomna 
2016 – fjälltåtel, trådtåg, hirsstarr, nålstarr och polartåg. En art som noterades 
2010 men inte 2016 är gölstarr. Det kan bero på att den förväxlats med glansstarr, 
som ökat i antal mellan åren. 

Totalt sett har 12 arter ökat i frekvens och 10 minskat i frekvens (inklusive 
gölstarr). Svartfryle/säterfryle noterades betydligt fler fynd av 2016, i nio provytor 
jämfört med två provytor 2010, och upp till 1 230 meters höjd, en ökning i höjdled 
med 246 meter. Några arter sågs i betydligt färre provytor 2016 var slidstarr, 
axfryle och ripstarr.

Tabell 13. Förekomst av graminider: antal provytor med förekomst, förändring, förekomst på 
lägsta och högsta höjd över havet (meter) och höjdskillnad mellan 2010 och 2016 för högsta 
höjdförekomst. Data från 10-metersytorna. Sorterad efter förekomst år 2016.

Arter Antal före-
komster

Föränd-
ring

Lägsta höjd 
(möh)

Högsta höjd 
(möh)

Höjd-
skillnad 
(meter)

 2010 2016  2010 2016 2010 2016  

Kruståtel 45 51 +13 % 736 736 1 168 1 213 +45

Klynnetåg 40 44 +10 % 781 781 1 230 1 230 0

Styvstarr 35 40 +14 % 781 771 1 134 1 213 +79

Vårbrodd 24 23 -4 % 823 736 1 146 1 146 0

Bågfryle 20 22 +10 % 935 961 1 230 1 230 0

Nickstarr/Grå-
starr

15 19 +27 % 736 736 1 201 1 230 +29

Stagg 10 12 +20 % 781 781 969 1 041 +72

Fårsvingel 12 11 -8 % 873 840 1 134 1 134 0

Fjällven 6 10 +67 % 897 862 1 146 1 146 0

Tuvtåtel 9 10 +11 % 781 781 984 984 0

Svartfryle/
säterfryle

2 9 +350 % 912 781 984 1 230 +246

Slidstarr 11 7 -36 % 781 823 1 092 984 -108

Grenrör/Brun-
rör

7 6 -14 % 736 736 929 929 0

Glansstarr 1 5 +400 % 984 823 984 984 0

Tuvull 6 5 -17 % 781 781 1 230 969 -261

Ängsull 5 5 0 % 823 799 984 984 0

 



34

Arter Antal före-
komster

Föränd-
ring

Lägsta höjd 
(möh)

Högsta höjd 
(möh)

Höjd-
skillnad 
(meter)

Axfryle 9 3 -67 % 3 935 1 113 1 068 -45

Fjälltimotej 2 3 +50 % 799 799 912 984 +72

Hundstarr 1 3 +200 % 823 823 823 912 +89

Rundstarr 3 3 0 % 897 897 984 984 0

Tuvsäv 5 3 -40 % 823 823 912 897 -15

Fjälltåtel 0 2 0 1 068 0 1 146

Groddsvingel 4 2 -50 % 864 1 068 1 118 1 069 -49

Ripstarr 6 2 -67 % 927 927 1 066 1 068 +2

Trådtåg 0 2  0 823 0 912  

Fjällgröe 1 1 0 % 799 799 799 799 0

Hirsstarr 0 1  0 897 0 897  

Klubbstarr 1 1 0 % 823 823 823 823 0

Nålstarr 0 1  0 897 0 897  

Polartåg 0 1 0 1 035 0 1 035

Sumpstarr 1 1 0 % 823 823 823 823 0

Gräs sp 3 0 -100 % 736 0 1 230 0

Gölstarr 3 0 -100 % 897 0 969 0  

3�5�5� Fräkenväxter, lumrar och ormbunkar
Endast tre arter av fräken påträffades med några få fynd av vardera, den 
vanligaste var åkerfräken (se tabell nedan). Tre arter av lummer noterades i 
provyterna, de två vanligaste var fjällummer och lopplummer. Fjällummer har ökat 
något vad gäller förekomst medan lopplummer minskat något. Ytterligare en 
lummerart sågs 2010 men inte 2016, revlummer. Fem ormbunksväxter påträffades 
2016, varav hultbräken var nytillkommen och hittades i tre provytor. Den vanligaste 
ormbunksväxten var fjällbräken. Alla ormbunksväxterna har ökat i antal, mest av 
alla nordbräken, och även i höjdled.

Tabell 15. Förekomst av fräkenväxter, lumrar och ormbunkar: antal, förändring, förekomst på 
lägsta och högsta höjd över havet (meter) och höjdskillnad mellan 2010 och 2016 för högsta 
höjdförekomst. Data från 10-metersytorna. Sorterad efter förekomst år 2016 inom respektive 
artgrupp.

Arter Antal  
förekomster

Föränd-
ring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

 2010 2016  2010 2016 2010 2016  

Åkerfräken 2 4 +100 % 897 897 984 984 0

Skogsfräken 1 1 0 % 781 781 781 781 0
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Arter Antal  
förekomster

Föränd-
ring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

Skavfräken 1 0 -100 % 912 0 912 0  

Fjällummer 29 34 +17 % 812 736 1 213 1 213 0

Lopplummer 32 22 -31 % 823 862 1 230 1 230 0

Dvärglummer 2 5 +150 % 823 823 912 984 +72

Revlummer 2 0 -100 % 799 0 864 0  

Fjällbräken 6 10 +67 % 736 736 961 981 +20

Krusbräken 4 6 +50 % 929 929 1 069 1 118 +49

Nordbräken 1 6 +500 % 901 736 901 1 094 +193

Ekbräken 3 5 +67 % 771 736 901 901 0

Hultbräken 0 3  0 736 0 929  

Figur 20. Krusbräken förekom i sex provytor vid Buarkantjahke 2016.

3�5�6� Lavar
Samtliga 14 arter/artgrupper av lavar som ingår i inventeringen påträffades 
båda inventeringsåren. De vanligaste arterna/artgrupperna var gulgröna 
kartlavar, islandslavar och navellavar. Även påskrislavar och renlavar var vanligt 
förekommande. Gulgröna kartlavar har ökat med 18 % i antal provytor. Nio arter 
har ökat vad gäller förekomst i antal provytor, tre arter är oförändrat i antal och två 
arter har minskat. 

Bland de lite ovanligare arterna där tydliga ökningar skett finns norrlandslav och 
masklav. Masklav hittades på betydligt lägre ”lägsta höjd” 2016 jämfört med 2010, 
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230 meter. Hälften av lavarna/artgrupperna förekommer upp till och med toppytan 
på 1 230 meters höjd. De övriga förekommer upp till minst 1 100 meter förutom 
övriga filtlavar och norrlandslav som ”endast” finns upp till 1 008 respektive 1 045 
meter över havet.

 
Tabell 16. Alla arter/artgrupper av lavar år 2010 och år 2016 och förändring (procent). Data 
från samtliga 10-metersprovytor. Antal provytor av respektive art med förekomst av laven/lav-
gruppen. Sorterad efter förekomst år 2016.

Arter Antal före-
komster

Föränd-
ring

Lägsta höjd 
(m.ö.h)

Högsta höjd 
(m.ö.h)

Höjd-
skillnad 
(meter)

 2010 2016  2010 2016 2010 2016  

Gulgröna 
kartlavar

45 53 +18 % 736 736 1 230 1 230 0

Islandslavar 52 52 0 % 771 771 1 230 1 230 0

Navellavar 46 51 +11 % 781 736 1 230 1 230 0

Påskrislavar 44 48 +9 % 812 812 1 230 1 230 0

Renlavar 45 43 -4 % 771 771 1 201 1 184 -17

Snölav 29 29 0 % 862 781 1 230 1 230 0

Saffranslav 22 21 -5 % 901 901 1 230 1 230 0

Norrlandslav 9 15 +67 % 781 771 1 041 1 045 +4

Korallavar 10 13 +30 % 901 862 1 170 1 170 0

Strutlav 13 13 0 % 862 862 1 201 1 201 0

Masklav 2 9 +350 % 1 092 862 1 134 1 134 0

Upprätt tagel-
lav

5 9 +80 % 901 901 1 170 1 201 +31

Fjälltagellav 6 7 +17 % 901 935 1 230 1 230 0

Övriga filtlavar 3 5 +67 % 927 873 1 009 1 008 -1

 

Figur 21. Saffranslav Solorina crocea till vänster och snölav Flavocetraria nivalis till höger. 
Observera att podetierna intill snölavens ljusa lober inte hör till denna utan det är en bägarlav 
Cladonia.
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3�6 Träddata mellan provytor i en transekt
År 2010 inventerades elva träd utanför de fasta provytorna, sex glasbjörkar, 
fyra granar och en rönn. Tre av glasbjörkarna, alla granarna och rönnen 
återinventerades 2016. Dessutom mättes en ny glasbjörk, två nya granar och en 
ny rönn. 

För de åtta träd som återinventerades så hade två av tre glasbjörkar ökat i höjd, 
medan rönnen var i stort sett oförändrad (-7 centimeter). Tre av granarna hade 
ökat i höjd, medan den fjärde hade knäckts, så att vi nu fick mäta en annan av 
topparna i granklonen. 

Tabell 17. Förekomst av träd mellan provytor i transekterna, år 2010 och 2016. Höjd över havet, 
trädhöjd (i centimeter) och förändring i trädhöjd mellan åren (i centimeter och i procent) anges.

Trädhöjd (dm) Förändring Kommentar

Art M.ö.h 2010 2016 Höjd 
(cm)

Höjd 
(%)

Glasbjörk 916 30,1  Ej inv.   Ej inventerat 2016

Glasbjörk 752 26  Ej inv.   Nedanför nedersta ytan i 
transekt D

Glasbjörk 763 35,5 42 65 18 %

Glasbjörk 859 17,5 20 25 14 %

Glasbjörk 824 20,1  Ej inv.   Felaktig koordinat från 2010

Glasbjörk 793 33 36 30 9 %

Glasbjörk 872 Ej inv. 45 Nytt 2016

Gran 843 18,7 23 43 23 %

Gran 735 52 39 -130 -25 %

Gran 821 8,6 9,7 11 13 %

Gran 815 32 37 50 16 %

Gran  811  Ej inv. 11,5   Nytt 2016

Gran 839 Ej inv. 34 Nytt 2016

Rönn 901 12,7 12 -7 -6 %

Rönn  854  Ej inv. 22   Nytt 2016
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3�7 Snöfält
På Boarkantjahke finns snöfält främst i branter i den östvända delen. Det finns 
även några enstaka snöfält i sydbranten, medan snöfält nästan helt saknas i de 
mer moderata sluttningarna åt väster och norr. Transekterna B och C berörs i viss 
mån av snöfälten och där finns en del snölegemark. Vid jämförelser mellan fotona 
från 2010 kan man se att det är små skillnader mellan 2010 och 2016. Snöfälten 
är generellt något mindre år 2016 som man kan se på bildjämförelserna nedan. 

Figur 22. Snöfält i den nordöstvända transekt B. År 2010 till vänster och år 2016 till höger.
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4. Diskussion
Resultaten från inventeringarna vid Buarkantjahke visar att inga eller små 
förändringar har skett under de sex åren mellan 2010 och 2016. Det ligger i linje 
med vad vi förväntade oss, då sex år är en relativt kort tid. I bottenskiktet har 
inga påtagliga förändringar skett förutom vad gäller renlavar, som sannolikt är en 
reell förändring, en minskning som syns i alla transekter. I övrigt i bottenskiktet 
är resultaten likartade mellan åren. Särskilt för kategorin sten, block, häll, där 
täckningsgraden i medeltal var 33,8 procent respektive 33,9 procent vid första 
inventeringen respektive återinventeringen och där täckningsgraden i varje 
transekt är så nära identisk man kan komma mellan de båda åren. Denna variabel 
förväntas vara stabil mellan åren och resultatet styrker detta. 

Justeringen av småprovytornas läge år 2016 (där foton från 2010 års inventering 
användes för att placera plastringarna så lika placeringen 2010 som möjligt) kan 
ha bidragit till att resultatet har blivit så pass likartat som det har blivit mellan 
de två inventeringarna med avseende på variabler i bottenskiktet där snabba 
förändringar inte förväntas ske. 

I fältskiktet på Buarkantjakhe, var förändringarna förhållandevis små, med svaga 
ökningar av täckningsgraderna för ljungväxter, örter och nät/dvärgvide och en 
minskning för graminider. En översiktlig jämförelse med resultatet från de övriga 
inventerade fjällen i Jämland visas i tabellen nedan. Observera dock att många av 
förändringarna är små och inom felmarginalerna. 

De trender som kan ses är att nät/dvärgvide uppvisar ökningar medan det är mer 
splittrade trender för övriga grupper. Möjligen kan en sorktopp/lämmelår under 
år 2011 haft stor påverkan, då den påverkar vegetationen både under själva 
sorkåret och efteråt. Vid Åreskutan, som inventerades samma år som sorktoppen, 
antogs att fältskiktet egentligen skulle ha ökat i täckningsgrad om det inte vore 
för sorkbetet (Carlsson 2011). Möjligen kan minskningen av örter under flera av 
inventeringarna hänvisas till sork/lämmeltoppen men att en återhämtning nu börjat 
ske vilket skulle kunna förklara ökningen som skett vid Buarkantjahke. 

Graminiderna var troligtvis nedbetade under sorktoppen (minskningar vid 
Åreskutan och Hundshögen men har sedan återhämtat sig (Anjeskutan och 
Lill-Skarven). Ljungväxternas ökning på några av lokalerna kan antingen vara 
oberoende av sorktoppen, eller så kan de ha påverkats positivt genom att de 
andra artgrupperna har betats av sorkarna och att de därigenom har fått chansen 
att breda ut sig. För nät/dvärgvide handlar det kanske mer troligt om att arterna 
kan etablera sig på mark som tidigare varit snölegemark och därigenom saknat 
vegetation.

De olika inventerade fjällen har dessutom olika karaktär vad gäller klimat, 
berggrund etcetera vilket kan göra att utvecklingen inte behöver vara likartad. 
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Tabell 18. Trender för fältskiktet vid de olika inventeringarna inom Fjällvegetation i Jämtlands 
län. Data från småprovytorna. Notera att vid Buarkantjakhe är det ”summa fältskikt” som redovi-
sas och vid Anjeskutan är data från de nordliga småprovytorna.

Fältskikt to-
tal täckning 
(procent)

Örter  
(procent)

Ljungväxter 
(procent)

Graminider 
(procent)

Dvärg/nät-
vide 

(procent)

1:a 
inv.

2:a 
inv.

1:a 
inv.

2:a 
inv.

1:a 
inv.

2:a 
inv.

1:a 
inv.

2:a 
inv.

1:a 
inv.

2:a 
inv.

Åreskutan 
2006–2011

36,7 36,2 8,1 8 15 14,8 9,7 8,8 5,9 8,1

Hundshögen 
2007–2012

38 37,1 1 0,8 23,8 26,1 12,2 8,8 1,7 2,1

Anjeskutan 
2008–2013

37,8 39,6 2,3 0,8 15,8 15,7 15,1 17,4 6,1 7,5

Lill-Skarven 
2009–2014

44,4 52,4 9,4 8 23,7 30,5 11,3 13,1 0,9 0,9

Buarkant-
jakhe 
2010–2016

28,7 28,9 2,1 2,6 17,6 18,6 6,6 4,8 1,9 2,2

Variationer i väder och klimat under densex år långa period som gått mellan 
inventeringarna har innefattat både ovanligt kalla och ovanligt varma perioder. 
Sommaren 2014 var ovanligt varm medan sommaren 2015 var ovanligt kall. 
Variationerna i klimat under perioden kan eventuellt förklara att inga större 
förändringar vad gäller växternas utbredning i höjdled har skett.

Åreskutan 
2006-2011 

36,7 36,2 8,1 8 15 14,8 9,7 8,8 5,9 8,1 

Hundshögen 
2007-2012 

38 37,1 1 0,8 23,8 26,1 12,2 8,8 1,7 2,1 

Anjeskutan 
2008-2013 

37,8 39,6 2,3 0,8 15,8 15,7 15,1 17,4 6,1 7,5 

Lill-Skarven 
2009-2014 

44,4 52,4 9,4 8 23,7 30,5 11,3 13,1 0,9 0,9 

Buarkan-
tjakhe 
2010-2016 

28,7 28,9 2,1 2,6 17,6 18,6 6,6 4,8 1,9 2,2 

 
Variationer i väder och klimat under den 6 år långa period som gått mellan inventeringarna 
har innefattat både ovanligt kalla och ovanligt varma perioder. Sommaren 2014 var ovanligt 
varm medan sommaren 2015 var ovanligt kall. Variationerna i klimat under perioden kan 
eventuellt förklara att inga större förändringar vad gäller växternas utbredning i höjdled har 
skett. 
 

 
Figur 24. Månadsmedeltemperaturer från Stekenjokk under perioden 1995-2016, data från 
SMHI. Data från enstaka månader saknas. Jämförelse mellan hela perioden 1995-2016 och 
perioden som omfattas av inventeringarna vid Buarkantjakhe (2010-2016).  

 
Data från en närbelägen väderstation, Stekenjokk, visar att medeltemperaturen under 
perioden 1995-2016 inte skiljer sig nämnvärt från medeltemperaturer under de senaste 
åren, som omfattas av inventeringarna (2010-1016). Det kan eventuellt förklara att ganska 
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Figur 23. Månadsmedeltemperaturer från Stekenjokk under perioden 1995–2016, data från 
SMHI. Data från enstaka månader saknas. Jämförelse mellan hela perioden 1995–2016 och 
perioden som omfattas av inventeringarna vid Buarkantjakhe (2010–2016).
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Data från en närbelägen väderstation, Stekenjokk, visar att medeltemperaturen 
under perioden 1995–2016 inte skiljer sig nämnvärt från medeltemperaturer 
under de senaste åren, som omfattas av inventeringarna (2010–1016). Det kan 
eventuellt förklara att ganska små förändringar vad gäller arternas utbredning har 
skett under perioden mellan inventeringarna. 

Glasbjörk påträffades betydligt högre upp vid 2016 års inventering jämfört med 
2010, 1 092 meter respektive 961 meter. Det innebär en höjning med 131 meter. 
Det kan verka mycket, men vid närmare granskning är hoppet mindre spektakulärt. 
Troligen rörde det sig bara om en liten planta, maxhöjden för glasbjörk i provytan 
(D3) var endast nio centimeter. Just denna provyta skiljde ut sig på flera sätt. 

I provytan finns en sydvänd brant, och hela provytan ligger i den sydvända 
transekten (D). Det är en ovanligt artrik provyta (27 arter av kärlväxter), som 
tillsammans med provytan A05 (1 068 meter över havet) är den artrikaste 
provytan över 1 000 meters höjd. Växtförhållandena är troligen ovanligt bra i 
provytan, eftersom det i provytan finns högsta förekomsterna för både lapp/
ripvide, en, gullris, fjällskära, ögontröst och fjällkattfot. Det sydvända läget, 
snöskydd i samband med branten, rikare förhållanden (jordmån/vattentillgång/
kalkhalt) är förhållanden gör att den här provytan skiljer ut sig och gör att ytan 
trots den höga höjden över havet kan hysa många arter som man förknippar med 
subalpin zon snarare än gränsen till mellanalpin zon som höjden över havet skulle 
kunna indikera. 

Nästa ”högsta höjd” för glasbjörk förutom detta fynd, ligger på 984 meter över 
havet, vilket är 23 meter högre jämfört med 2010. Antal 10-metersprovytor med 
förekomst av glasbjörk var annars likartat mellan inventeringsåren (15 stycken 
år 2016 och 14 stycken år 2010). Det enda trädslag förutom glasbjörk som 
påträffades i provytorna var rönn, i två provytor (samma) båda åren.

Buskskiktet uppvisar små förändringar, förutom ullvide som minskat från tre 
förekomster till noll. Ullvidets minskning är svårförklarlig, och det kan vara så att 
arten har förbisetts vid 2016 års inventering. Bland ljungväxterna syns odon som 
en art som ökat relativt mycket, från 13 till 17 provytor. Detta avspeglas dock inte 
lika tydligt vid en jämförelse med data från småprovytorna där resultatet är en svag 
ökning från 16 till 17 provytor. 

Även fjällkåpa har ökat betydligt i antal förekomster i storprovytorna, från 13 
förekomster till 21, men i småprovytorna har en minskning skett från 6 till 5 
småprovytor. För dvärgvide syns ett samstämmigt resultat – en svag ökning – i 
täckningsgrad i småprovytorna, i antal förekomster i de stora provytorna och i 
småprovytorna. För de sistnämnda syns en ökning från 45 till 55 småprovytor. 
Detta torde vara en reell ökning. 

Slutsatsen är ganska stora förändringar i de stora provytorna inte nödvändigtvis är 
”sanna”, särskilt om de inte stöds av resultaten i småprovytorna. Det är säkerligen 
betydligt lättare att förbise arter i stora provytan jämfört med småprovytorna. 
Man bör således vara försiktig med att dra för stora slutsatser om förändringar i 
storprovytorna, särskilt för arter som är lite ovanligare.
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För att förbättra övervakningen i området närmast toppen föreslås att man lägger 
till några provytor i det översta höjdintervallet, i mellanalpin zon. I samband med 
utökningen kan man fundera på att stryka några provytor, förslagsvis de nedersta 
i transekt F, F11 och F12. Särskilt F12 skiljer ut sig, eftersom marken där börjar 
stiga något upp mot Goengeretjahke. Det är dessutom långt mellan provytorna 
här och de känns inte särskilt sammanbundna med fjället Buarkantjahke.
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