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Förord 

Flera modeller har förutspått att Dalarnas fjäll inom 100 år kommer att vara 
trädklätt. Men är dessa utsagor rimliga och hur ser det ut idag? Kanske finns 
det andra faktorer som påverkar trädslagen, fjällbjörk, tall och gran? I syfte 
att undersöka detta och mer specifikt undersöka hur ett relativt orört 
fjällområde utvecklats sedan 2013 utförde Leif Kullman en detaljerad 
återfotograferingsstudie i Östra Barfredhågnas sydsluttning i Långfjällets 
naturreservat, Älvdalens kommun. 

Även om de flesta träd har förflyttat sina trädgränser uppåt sedan början av 
1900-talt, så har de sentida förändringarna av trädslagen reagerat något 
olika. Både fjällbjörk och gran på sluttningen tycks ha det svårt med 
nyetablering av nya individer och för fjällbjörkens del även med 
överlevnaden. Tallen däremot har relativt bättre föryngring och verkar vara 
det trädslag som expanderar i övergångszonen. Men utifrån dessa resultat 
finns ingen större anledning att befara att fjället skulle bli helt trädbevuxet 
den närmaste 50 årsperioden. Resultaten visar också att det är angeläget att 
fortsätta studierna av trädgränsen i fjällområdena som tidigare utförts i 
Dalarna och Jämtland. 

Leif Kullman och Lisa Öberg, har på uppdrag av avdelningen för naturvård, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, återinventerat träden på Östa Barfredhågnas 
sydsluttning och skrivit ihop denna sammanställning. Arbetet är en del av 
Dalarnas miljöövervakning för att beskriva utvecklingen av ett fjällandskap. 
Inventeringen ger också ett betydelsefullt underlag för att bedöma Dalarnas 
miljömål, speciellt miljömålet Storslagen fjällmiljö.  

Samtliga fotografier i denna rapport är tagna av Leif Kullman.  

 

 

Falun, oktober 2019 

 

Björn Forsberg, chef, avdelningen för naturvård 
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Sammanfattning 

Återinventeringen av träden i Östra Barfredhågnas sydsluttning ligger till 
grunden för en bilddatabas, som användas att övervaka trädgränsens 
utveckling. Dessutom har landskapsvyer, med ursprungsbilder från 1974 och 
återfotograferats 2013 och 2019, vilket synliggör eventuella 
vegetationstrender och samtidigt genereras kunskap om de mekanismer som 
styr landskapsdynamiken i gränslandet mellan skog och fjäll. 

Först och främst är det uppenbart att gränsen för mer slutna 
barrskogssamhällen, ”skogsgränsen”, inte avancerat mot högre nivåer sedan 
mitten av 1970-talet eller tidigare. Granens och tallens trädgränser är dock 
klart högre än i början av 1900-talet. I samma perspektiv har björkens 
trädgräns sänkts marginellt. Inte heller finns några synbara tendenser till 
att fjällheden skulle vara på väg att ”förbuskas”, exempelvis av högvuxna 
snår av olika videarter eller dvärgbjörk. 

För björken finns klara tendenser till en sentida sänkning av dess skogsgräns 
samt en sedan länge fortgående regressiv populationsutveckling i form av 
utebliven föryngring (både vegetativ och med frö), avtagande vitalitet samt 
en påfallande hög dödlighet bland äldre träd. Dock ligger fjällbjörkens 
trädgräns kvar på samma nivå som 2013. Björkarna i hela 
undersökningsområdet är över lag gamla (>100 år) och bildanalyserna ger 
inga belägg för att nya individer har etablerats efter mitten av 1970-talet. 
Praktiskt taget alla trädformade björkar har nått trädstorlek före 1974.  

Granen visar samma mönster som björken med avseende på fröföryngringen, 
d.v.s. praktiskt taget utebliven nyetablering av unga plantor. Däremot har 
granens trädgräns stigit fram till 1974, genom höjdtillväxt av gamla kloner 
men efter 2013 har den retarderat 30m i höjdled.  

Tallens trädgräns har stigit mellan 1915 och 2007. Trots en stagnerande 
trädgräns därefter, så är tallen det enda trädslaget som visar en progressiv 
trend vad beträffar fröetablering, tillväxt och trädvitalitet, förmodligen på 
grund av större torktålighet än både björk och gran. Tallens trädgräns har nu 
också höjts till 965m, dvs. 20m höjning sedan 2013.  

Sammantaget så ger det här redovisade projektet, i överensstämmelse med 
erfarenheter från andra trädgränsområden i fjällkedjan inget direkt stöd för 
de vegetationsmodeller som hävdar att fjäll och arktisk tundra skulle vara på 
väg att snabbt täckas av sluten skog eller högvuxna busksamhällen. 
Projektets begränsade geografiska omfattning manar dock till försiktighet 
vad beträffar generaliseringar.  

Dalarnas fjällområde framstår som ett särskilt lämpligt modellområde när 
det gäller framtidsprojektioner av balansen mellan skog och fjäll i ett ändrat 
klimat. Mer översiktliga studier över Dala- och Jämtlandsfjällens trädgräns 
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behöver utföras den närmaste femårsperioden för att se hur allmängiltiga 
detaljstudien av Östra Barfredhågna är. 
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Bakgrund 

Dynamiken i fjällens trädgränser anses allmänt spegla klimatets utveckling 
på olika tidsskalor (Kullman 1979, 1998, 2007; Holtmeier & Broll 2005). 
Balansen mellan mer eller mindre sluten trädvegetation och kalfjäll påverkar 
ljustillgången, snöfördelningen och marktemperaturen och därigenom 
indirekt näringsomsättningen och kolbalansen i marken. Uppenbart är att 
trädens gräns mot kalfjället har en styrande inverkan på biota, särskilt fält- 
och bottenskiktens mångfald och struktur (Camarero & Gutiérrez 2004; 
Holtmeier 2009; Hofgaard et al. 2013). 

Trädgränsens dynamik är, vid sidan av glaciärernas och de större 
snölegornas förändringar, en av våra viktigaste naturliga klimatindikatorer, 
som integrerar klimatutvecklingen och dess ekologiska effekter över 
årtionden, årtusenden och århundraden (Smithson et al 2002). Detta har 
klarlagts genom ett flertal fältstudier i Skandinaviska fjäll under senare år 
(Aas 1969; Kullman 1981a, 1998, 2007, 2013, 2014 a,b, 2015 a,b, 2018a,b; 
Kullman & Öberg 2009, 2018a; Hofgaard et al. 2009; Öberg 2013; Aakala et 
al. 2014). Motsvarande erfarenheter har gjorts även i andra delar av världen 
(Danby & Hik 2007; Harsch et al. 2009; Kharuk et al. 2009; Elliott 2011; 
Singh et. al. 2012; Hagedorn et al. 2014; Shiyatov & Mazepa 2015). 
Sambandet mellan trädgränsförändringar och klimatets rörlighet är dock 
komplext och innefattar även effekter av lokala omständigheter, exempelvis 
geomofologi, markförhållanden, vindmönster och herbivori, vilka kan påverka 
utfallet av en given klimatförändring (Kullman 1979; Kullman & Öberg 2009; 
Elliott 2011; Leonelli et al. 2011). Trädgränsens förskjutning i höjdled blir 
därför ofta mindre än vad som a priori skulle förväntas enbart utifrån den 
dokumenterade ändringen i antal grader (Kullman & Öberg 2009). 

I de flesta delar av världen anses sommarens temperatur vara 
utslagsgivande för trädgränsens läge (Körner 2012). Regionalt kan dock 
vattenbrist vara väl så avgörande (e.g. Lyu et al. 2019; Winkler et al. 2018). 
Även låga vintertemperaturer och vind kan begränsa trädens höjdutbredning 
(Devi et al. 2008; Juntunen & Neuvonen 2006, Kullman 2004b, 2007; Kharuk 
et al. 2009; Harsch et al. 2009; Holtmeier & Broll 2010 Mathisen & Hofgaard 
2011; Hagedorn et al. 2014). 

Trädgränsen definieras för varje art som höjden över havet för den översta 
minst 2 m höga individen. Denna mycket precisa definition följer en 
internationell standard och är en förutsättning för adekvata jämförelser i tid 
och rum. Det är viktigt att skilja trädgränsen från skogsgränsen, som är den 
slutna skogens övre begränsning, vars struktur kan visa sig mycket olikartad 
mellan olika fjällsluttningar och kan inte strikt definieras (Hagedorn et al. 
2014). Den lämpar sig därför sämre som klimatindikator och har, av olika 
orsaker, reagerat mindre följsamt på klimatets nutida rörelser (Kallio et al. 
1971; Hedenås et al. 2011; Rannow 2013; Kullman 2014 a,b, 2016a,b; 
Bandekar & Odland 2017). 
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Längs hela den svenska fjällkedjan, från norra Lappland till Dalarna har 
trädgränserna för samtliga vanliga nordiska trädarter stigit med drygt 200 
höjdmeter under de senaste 100 åren på gynnsamma lokaler. Detta 
sammanfaller med en ökning av sommartemperaturen med 1,5 -1,6 °C och 
talar starkt för ett orsakssamband (Kullman 2015a, 2018 a,b). 

Det har spekulerats att i ett förväntat framtida varmare klimat kommer 
trädvegetation att täcka en allt större del av våra nuvarande kalfjäll, vilket 
skulle innebära negativa konsekvenser för rennäring och turistindustri 
(Moen et al. 2004; Kaplan & New 2006; Bernes 2007). Hotbilder av detta slag 
har ansetts överdrivna och utan verklighetsförankring (Mathisen et al. 2014; 
Hofgaard et al. 2013). Naturvårdande myndigheter i Sverige har dock 
uppmärksammat frågan genom att initiera fortlöpande övervakning av 
trädgränsernas utveckling i Jämtland och Dalarna. Den första rapporten i 
ämnet belyste förändringar i trädgränsernas läge (m ö.h.) över perioden 2006-
2007 till 2010-2013 (Kullman 2015c). En särskilt detaljerad och noggrann 
studie i sammanhanget utfördes 2013 på lågfjället Östra Barfredhågna (1022 
m ö.h.) i norra Dalarna (Kullman 2014a). Med utgångspunkt från fotografisk 
dokumentation av enskilda träd och landskapsvyer utförda i mitten av 1970-
talet och senare, gjordes omfotografering av ett stort anta utslumpade 
enskilda objekt inom ett definierat område omfattande 1 x 1 km (Figur 1). 
Undersökningen omfattade den s.k. trädgränsekotonen, d.v.s. området 
mellan sluten skog och kalfjäll, 840 – 975 m ö.h. Ett större antal träd och 
plantor mättes, fotograferades och koordinatsattes med avsikten att 
underlätta framtida analyser av trädvegetationens utveckling. 
Trädgränserna (enligt definition ovan) för fjällbjörk, gran och tall 
dokumenterades särskilt noggrant och förändringar kan på så sätt 
kvantifieras mot bakgrund av den samtida klimatutvecklingen.  
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Figur 1. Karta över undersökningsområdet i Östra Barfredhågnas sydsluttning. 
Rektangeln avgränsar studieområdet.  

Ålderstrukturen i tallens trädgränsekoton analyserades 2015, i en 200 x 200 
m provyta, belägen 900-950 m ö.h. Det visade sig att före 1930-talet fanns 
praktiskt taget inga tallar i det som i dag är trädgränsekotonen. Etableringen 
av nya individer kulminerade mellan 1930 och 1960 med en ny topp efter 
2000 (Kullman 2017a). De förstnämnda individerna har under senare 
decennier vuxit ut till trädform och börjar nu dominera landskapsbilden i det 
som tidigare till stor del hade karaktären av lågfjäll (Figur 2 & 3). Tallens 
etablering följer ett tydligt mönster, innebärande att framgången varit störst 
på exponerade och snöfattiga ytor. 
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För beskrivning av områdets fysiografiska kvaliteter, växttäcke och 
postglaciala vegetationshistoria hänvisas till Kullman (2000, 2004a, 2013, 
2017a,b). 

Perspektiv på berättelsen om trädgränsernas sentida utveckling erbjuds av 
det faktum att det aktuella fjället sträcker sig endast knappt 100 m över 
tallens nutida trädgräns. Då vi i dag vet att trädgränserna i de svenska 
fjällen sänkts med i genomsnitt 50 m per årtusende efter den senaste istiden, 
så kan vi, a priori, sluta oss till att kalfjället har en historia på knappt 2000 
år före vår tid (Kullman 2012). 

 

 

Figur 2. Översikt mot väster och det subalpina tallandskap som, tack vare 
klimatförbättringen under de senaste 100 åren, kan vara på väg att ersätta tidigare 
kalfjäll och fjällbjörkskog. 2019-08-01. 
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Figur 3. Solitär tall i exponerad och snöfattig miljö, 900 m ö.h. 2002-04-07. 

 

Klimatutvecklingen och dess påverkan på trädgränsernas läge är ett centralt 
tema i den aktuella studien. Här nedan visas årsvis och separat för sommar 
och vinter, temperaturens och nederbördens variationer under perioden 1901-
2019 (Figur 4 och 5). Data härrör från stationen Särna, 435 m ö.h. och c. 60 
km SO Ö. Barfredhågna (Källa SMHI).  

Det framgår att sommarens medeltemperatur ökat med 0,83 °C under 
perioden 1901-2019. Vinterns medeltemperatur visar ingen tydlig tendens 
eller signifikant trend under samma period. 

Vad nederbörden beträffar, så noteras ingen genomgående statistiskt 
signifikant trend för perioden 1901-2019. Däremot framträder en tydlig 
ökning för 1900-talet tre första decennier. Ur ekologisk synvinkel kan dessa 
år representera signifikant påverkan. Tydligast är detta för vinterperioden. 
Detta tyder på en omläggning av cirkulationsmönstret mot ökad frekvens av 
västvindpåverkan. Sammantaget, tyder allt på en utveckling mot varmare 
somrar och mer snörika vintrar tog fart under 1900-talets fyra första 
decennier. Därefter har situationen konserverats på en relativt hög nivå, 
dock utan att på något sätt accelerera.  
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Figur 4. Övre figuren; sommartemperaturens (juni-augusti) utveckling 1901-2019. 
Nedre figuren; vintertemperaturens (december-februari) utveckling 1901-2019. 
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Figur 5. Övre figuren; sommarnederbördens (juni-augusti) utveckling 1901-2019. 
Nedre figuren; vinternederbördens (december-februari) utveckling 1901-2019. 
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Undersökningen 2019 

Sex år har nu gått sedan det senaste större omdrevet av samtliga övervakade 
trädgränslokaler i Jämtlands och Dalarnas län (Kullman 2015c). Frågan har 
aktualiserats om det nu kan vara lämpligt med en ny revision. Kan man 
vänta sig påtagliga förändringar efter så få år? För att få svar på den frågan 
utfördes sommaren 2019 en förnyad inventering av det område i Dalafjällen 
som detaljstuderades 2013 (Kullman 2014a). Upprepad fotografering av det 
slag som här tillämpats är en väl beprövad metodik för studier av 
vegetationsdynamik i halvöppna landskapstyper, av typ trädgränsekotonen 
(Kullman 1987; Webb et al. 2010). Ett starkt incitament till en upprepad 
revision i närtid är den formidabla ”föryngringsexplosion” som under de 
senaste åren noterats för tall på olika håll i de södra fjällen (Kullman 2018c). 
En viktig fråga är om detta mönster går igen även i Dalafjällen. 

Det visade sig att merparten av de träd och landskapsvyer som 
dokumenterades 2013 kunde återfinnas för omfotografering. Budget- och 
tidsram medgav inga försök att lokalisera samtliga tallar i plantstadiet, som 
noterades 2013. Här nedan presenteras art för art resultatet av 
inventeringen 2019. För varje par av bilder av typen ”då och nu”, redovisas 
inom parentes det figurnummer som relaterar till undersökningen 2013 
(Kullman 2014a). Här finns i vissa fall bilder som går längre tillbaka i tiden. 
För varje art visas först den aktuella trädgränsmarkerande individen 2013 
och 2019, samt, i vissa fall, individer mellan trädgränsen och den slutna 
skogen. I tillägg presenteras spridda bilder som illustrerar pågående tydliga 
trender i trädskiktet, särskilt fjällbjörkens tillbakagång. I de fall där 
trädgränsen ändrats anges koordinater för den nya trädgränsen i anslutning 
till respektive bild. För övriga trädgränsbilder finns koordinater redovisade i 
Kullman (2014 a). 
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Resultat 

Träd av fjällbjörk, gran och tall som följts och fotograferats visas här i 
bildsviter med utförliga beskrivningar av omständigheter i figurtexterna. 
Huvudsakligen är bilderna från 2013 och 2019, men ibland även från 1970-
talet och inom arterna beskrivs de trädgränsbildande träden först.  

Fjällbjörk (Betula pubescens ssp czerepanovii) 

 

 

Figur 6 (Figur 15 i Kullman 2014a). Björkens trädgräns, 915 m ö.h. har inte förändrats 
under tidsintervallet 2013-2019 (övre bild fotograferat 2013-07-29 och den nedre 
2019-07-29). Koordinater: 63°03.439  N; 12°24.324 E. 2019-07-29.
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Figur 7 (Figur 14 i Kullman 2014a). Björk som markerade trädgräns 1974-1997 (920 
m ö.h.), varefter den successivt förlorat vitalitet och slutligen dött utan att efterlämna 
vegetativ förökning i form av basalskott eller fröplantor (översta bilden från 1974-07-
19, mellersta från 2013-07-23 och nedersta från 2019-07-29). Trädgränsen har 
sjunkit 5 m efter 1997, då björken fortfarande levde på sparlåga. Det framgår av 
bildserie (Kullman 2014a) att den process som ledde fram till individens död pågått 
successivt sedan 1974. Fältskiktet av huvudsakligen Empetrum är idag något mer 
slutet än i mitten av 1970-talet.  
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Figur 8 (Figur 7 i Kullman 2014a). Gammal solitär björk (855 m ö.h.), som redan i 
mitten av 1970-talet var i dålig kondition och som sedermera dött utan att efterlämna 
någon form av föryngring (översta bilden från 1974-07-19, mellersta från 2013-07-25 
och nedersta från 2019-07-29). 
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Figur 9 (Figur 8 i Kullman 2014a). Gammal björk (910 m ö.h.), som gradvis 
degenererat sedan 1970-talet. (översta bilden från 1974-07-19, mellersta från 2013-
07-25 och nedersta från 2019-08-01). 
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Figur 10 (Figur 10 i Kullman 2014a). Solitär björk (860 m ö. h) utan omgivande 
föryngring. Inga påtagliga förändringar av växttäcket kan urskiljas (översta bilden från 
2013-08-06 och nedersta från 2019-07-30). 
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Figur 11 (Figur 13 i Kullman 2014a). Gammal och grov björk (920 m ö. h), som sedan 
1970-talet förlorat avsevärt i vitalitet i form av brutna stammar. Fältskiktets slutenhet 
och vitalitet har ökat (översta bilden från 1975-07-01, mellersta från 2013-07-23 och 
nedersta från 2019-07-29). 
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Figur 12. Regressionen av björken i Figur 11 har möjliggjort för en tall (2 m hög) att 
etableras i skydd av grenverket. Bilden är en tydlig exponent för det regimskifte som 
pågår i trädgränssektionen. Foto 2019-07-29. 
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Figur 13 (Figur 12 i Kullman 2014a). Den sista överlevande stammen i en björk (910 
m ö.h.), som tidigare varit flerstammig, varav de flesta stammarna var döda redan i 
slutet av 1990-talet (översta bilden från 1974-07-23 och nedersta från 2019-07-29). 
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Figur 14 (Figur 16 i Kullman 2014a). Gles och ”geriatrisk” björkdunge (900 m ö.h.) 
utan spår av föryngring. Stammen näst längst till vänster levde 2003, men är nu helt 
död (översta bilden från 1974-07-23 och nedersta från 2019-07-29). 
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Figur 15 (Figur 51 i Kullman 2014a). Lågalpin hed (880 m ö.h.) där björken successivt 
försvinner och ersätts av tall (översta bilden från 1974-07-24 och nedersta från 2019-
07-31). 
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Figur 16 (Figur 49 i Kullman 2014a). Gammal klonbjörk (880 m ö.h.), som efter 2013 
förlorat grenmassa tall (översta bilden från 1974-07-24 och nedersta från 2019-07-
31).  
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Figur 17. Åldrande björk (870 m ö.h.) har i sen tid förlorat en stam, som 
uppenbarligen inte ersätts av basala skott (vänstra bilden från 1974-07-23 och högra 
från 2019-07-29).  

   
Figur 18. Döende björk (860 m ö.h.; vänstra bilden från 2013-07-23 och högra från 
2019-07-29). 
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Figur 19. Björk som illustrerar artens pågående regression i området (855 m ö.h.) 
2019-08-01. 

 

Figur 20. Björk med dåliga framtidsutsikter (850 m ö.h.). 2019-08-02. 
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Figur 22. Död björk utan vegetativ föryngring i ett landskap där tallen koloniserar (880 
m ö.h.) 2013-07-24.  

Figur 23. ”Björkskogens” diffusa gräns mot fjället (855 m ö.h.) utgörs av glesa 
bestånd av äldre björkar utan spår av föryngring. 2019-08-01. 
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Figur 24. Björk som dött i relativt sen tid och som typiskt vuxit i ett exponerat 
krönläge (880 m ö.h.) där marktorka tidigast manifesterats. 2019-08-01.  

Figur 25. Ytterligare ett torkans offer bland fjällbjörkarna (885 m ö.h.), en 
omständighet som inte tycks hämma de mer torkhärdiga tallarna. 2019-08-01.  
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Gran (Picea abies) 
 

 

 

Figur 26 (Figur 22 i Kullman 2014a). Granens nuvarande trädgräns (950 m ö.h.). I 
jämförelse med situationen 2013 har trädgränsen sjunkit 25 m (se Figur 27). 
Barrmassan har ökat för den nya trädgränsmarkören. 63°03,532  N; 12°24,261  E 
(översta bilden från 2013-07-23 och nedersta från 2019-07-29). 
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Figur 27 (Figur 24 i Kullman 2014a). Detta var granens trädgräns 2013 (975 m ö.h.). 
Granen lever fortfarande men uppfyller inte längre trädgränskriterierna (se ovan). 
Trädgränsen har härigenom sänkts 25 m (Figur 26(översta bilden från 1975-07-01, 
mellersta från 2013-07-23 och nedersta från 2019-07-29). 
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Figur 28 (Figur 18 i Kullman 2014a). Gran med en huvudstam och flera uppväxande, 
basalskott, s.k. ”avläggare” (895 m ö.h.). Den högsta stammen började utvecklas 
omkring 1930. Dessförinnan var här bara en meterhög buske, sannolikt mycket 
gammal (översta bilden från 2013-07-23 och nedersta från 2019-07-30). 
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Figur 29 (Figur 19 i Kullman 2014a). Granklon med snabbväxande och alltmer 
framträdande avläggare (920 m ö.h.; översta bilden från 2013-07-25 och nedersta 
från 2019-07-29).  
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Figur 30 (Figur 20 i Kullman 2014a). Granklon (890 m ö.h.), med avläggare, som vuxit 
en aning på höjden (översta bilden från 1975-07-01, mellersta från 2013-07-25 och 
nedersta från 2019-07-31). 
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Figur 31 (Figur 21 i Kullman 2014a). Solitär och snabbväxande gran, fröetablerad 
under 1920-talet (885 m ö.h.). Förutom viss höjdtillväxt noteras inga påtagliga 
förändringar sedan 2013 (vänstra bilden från 2013-07-24 och högra från 2019-07-31). 

 

   
Figur 32 (Figur 23 i Kullman 2014a). Granklon med expanderande avläggare (890 m 
ö.h.). På det hela taget kan det uppskattas att barrbiomassan har ökat en aning sedan 
2013 (vänstra bilden från 2013-07-23 och högra från 2019-07-28). 

  



36 • Länsstyrelsen Dalarna 2019 • Trädgränsen i ett ändrat klimat 

Tall (Pinus sylvestris) 
 

 

Figur. 33. En ungtall. 2,3 m hög (965 m ö.h.), som representerar höjning av 
trädgränsen med 20 m sedan 2013 (jfr. Figur 35). Koordinater: 62°03,514´N; 
12°24,330´E. 2019-07-29. 

 

Figur 34. Trädformig och barrfattig tall (960 m ö.h.), som växer 15 m högre än 
trädgränsen 2013. Koordinater: 62°03,484´N; 12°24,600´E. 2019-07-30. 
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Figur 35 (Figur 35 i Kullman 2014a). Tall som markerade trädgränsen 2013 (945 m 
ö.h.). Höjden har ökat från 2,3 till 3 m mellan 2013 och 2019. Samtidigt har gren- och 
barrförluster inträffat (översta bilden från 2013-07-23 och nedersta från 2019-07-29).  
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Figur 36 (Figur 25 i Kullman 2014a). Tallar med ursprung i 1930-talet växer på 
exponerat åskrön (850 m ö.h.). Viss tillväxt sedan 2013 kan skönjas, särskilt för den 
yngre tallen längst till vänster (översta bilden från 2013-07-26 och nedersta från 
2019-07-31).  
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Figur 37. Solitär tall som grott i slutet av 1930-talet (895 m ö.h.). Höjden har ökat en 
aning sedan 2013 (vänstra bilden från 2013-07-23 och högra från 2019-07-30).  
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Figur 38 (Figur 28 i Kullman 2014a). Ensam tallveteran i trädgränsekotonen (875 m 
ö.h.). Obetydliga förändringar efter 2013. Toppen har dock brutits, troligtvis av 
snöbelastning. Riklig tallföryngring har förekommit i omgivande Calluna-hed (se Figur 
39; översta bilden från 2013-07-23 och nedersta från 2019-07-30). 
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Figur 39. Riklig tallföryngring under de senaste 5-10 åren uppenbaras idag i 
trädgränsekotonens Calluna-hedar, särskilt i nära anslutning till äldre väletablerade 
tallar. I bakgrunden syns den gamla tallen i Figur 38. 2019-07-29. 

Figur 40. I den närmaste omkretsen av äldre tallar (850 m ö.h.) produceras idag stora 
mängder avkomma. Den framtida överlevnaden och tillväxten avgör om skogsbestånd 
skall uppstå här. Plantorna är i allmänhet yngre än 10 år, mycket vitala och 
snabbväxande. 2019-07-29. 
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Figur 41. Täta bestånd av unga vitala tallplantor, med ursprung under de senaste 10 
åren, noteras frekvent i trädgränsekotonen (855 m ö.h.), framför allt i periferin kring 
väletablerade träd. 2019-07-29. 
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Figur 42 (Figur 29 i Kullman 2014a). Äldre tall i björkskogsgränsen (860 m ö.h.). 
Barrskruden har tätnat en aning sedan 2013 (översta bilden från 2013-07-23 och 
nedersta från 2019-08-01). 
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Figur 43 (Figur 30 i Kullman 2014a). Dubbelstammig tall som grodde i början av 1940-
talet (855 m ö.h.). En viss förtätning av kronans övre del kan skönjas sedan 2013 
(vänstra bilden från 2013-07-23 och högra från 2019-07-29).  

 

    

Figur 44 (Figur 31 i Kullman 2014a). Typisk representant för de tallar som etablerades 
under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet (855 m ö.h.). Små förändringar 
sedan 2013. Tallen omges av riklig föryngring från de senaste 10 åren (se Figur 41; 
vänstra bilden från 2013-07-23 och högra från 2019-07-29). 
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Figur 45 (Figur 32 i Kullman 2014a). En 30-talstall (855 m ö.h.) vars höjd ökat en 
aning sedan 2013 (vänstra bilden från 2013-07-23 och högra från 2019-07-29).  
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Figur 46. En tall etablerad på 1930-talet uppe på ett exponerat krön (870 m ö.h.). 
Sedan 2013 har trädet förlorat flera större grenar, troligen till följd av snöbrott. 
Jämförelse med bilden från 1974 framgår att glesa björkbestånd i bakgrunden 
försvunnit och ersatts av spridda tallar. 62° 03,232 N; 12° 24,934 E 2019-08-01 
(översta bilden från 1974-07-19, mellersta från 2013-07-23 och nedersta från 2019-
07-29). 
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Figur 47 (Figur 38 i Kullman 2014a). Ung tallplanta i exponerat läge vid fjällets topp 
(1020 m ö.h.). Tallen har förlorat sin högsta stam efter 2013, men lever fortfarande 
utan påtagliga skador i övrigt (översta bilden från 2013-07-25 och nedersta från 2019-
07-29).  
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Figur 48 (Figur 40 i Kullman 2014a). Utsikt över fjällets sydsluttning, med tre 30-
talstallar i förgrunden (850 m ö.h.). Tallen till vänster har fått en bredare krona efter 
2013. I övrigt inga påtagliga förändringar (översta bilden från 2013-07-23 och 
nedersta från 2019-07-29).  
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Figur 49 (Figur 42 i Kullman 2014a). Vy mot sydost med glesa tallbestånd, som till 
stor del etablerades under slutet av 1930-talet (895 m ö.h.), men som först under 
senare decennier börjat prägla landskapsbilden. Inga tydliga förändringar sedan 2013 
(översta bilden från 2013-07-23 och nedersta från 2019-07-30). 
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Figur 50 (Figur 43 i Kullmman 2014a). Landskapsvy mot väster över 
trädgränsekotonen (880 m ö.h.). Inga tydliga förändringar sedan 2013 kan urskiljas i 
den aktuella skalan (översta bilden från 2013-07-25 och nedersta från 2019-08-01).  
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Figur 51 (Figur 44 i Kullman 2014a). Glest bestånd av relativt unga, vitala tallar och 
enstaka döende björkar i ett fältskikt dominerat av Calluna (870 m ö.h.; översta bilden 
från 2013-07-24 och nedersta från 2019-07-31). 
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Figur 52 (Figur 45 i Kullman 2014a). Landskapsvy över den mellersta och flackare 
delen av trädgränsektonen (885 m ö.h.). Inga mer påtagliga förändringar i trädskiktet 
kan utläsas av bildjämförelsen 2013 med 2019 (översta bilden från 2013-07-25 och 
nedersta från 2019-07-31). 
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Figur 53 (Figur 46 i Kullman 2014a). Unga tallar som karaktäristiskt etablerats på ett 
exponerat och tidigt snöfritt krön (900 m ö.h.). Möjligtvis kan en viss tillväxt skönjas 
hos tallarna. Fältskiktet i svackan syns mer vitalt och högvuxet 2019 jämfört med 
2013 och en ung drygt meterhög tall har etablerats på bottnen av svackan (pil; 
översta bilden från 2013-07-25 och nedersta från 2019-07-31). 
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Figur 54 (Figur 48 i Kullman 2014 a). Panoramavy över fjällets sydsluttning. 
Trädskiktets successiva framväxt sedan 1970-talet framgår här tydligt. Carl von Linné 
(1734-07-30) beskriver fjället från ungefär den plats varifrån bilderna är tagna. Han 
ger bilden av ett större snöfält och en tillhörande smältvattenbäck vid basen av den 
brantare sluttningen. Fjället var då vitaktigt av dominerande renlavsmattor, ett 
tillstånd som varat ända till efter mitten av 1900-talet då renbetning ökade i 
omfattning i de södra fjällen (Lundqvist 1949, 1951; Kullman 1989, 2000, 2004a, 
2017a). Den översta bilden från 1974-07-19, mellersta från 2013-07-23 och nedersta 
från 2019-08-01). 
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Diskussion 

Fungerar metodiken? 
Projektet har visat att det är fullt möjligt att inom det definierade området 
och utifrån fotografier och GPS-koordinater, återfinna objekt och 
landskapsvyer som dokumenterades 2013 och tidigare. Detta underlättades 
sannolikt av undersökningen utfördes av samma person vid båda tillfällena. 
Förmodligen skulle en inventerare utan egna minnesbilder ha svårare (mer 
tidskrävande) att utföra motsvarande uppgift. För projektets långsiktiga 
fortbestånd är det således viktigt att viss kontinuitet eftersträvas på 
personalsidan. Vidare framkom att omfotografering bör utföras med samma 
kameramodell (brännvidd och bildformat). I det aktuella fallet var detta 
villkor inte fullt uppfyllt, vilket framgår av smärre perspektivförskjutningar i 
vissa redovisade bildpar av typen ”då och nu”. För upptäckt och utvärdering 
av större kvalitativa förändringar spelar detta inte så stor roll, men kan 
givetvis påverka tolkningen av finare detaljer i växttäckets dynamik över tid. 
Resultaten indikerar att en total revision kan med fördel utföras under de 
närmaste åren av alla de lokaler i Dalarna, Härjedalen och Jämtland, som 
ingick i den föregående inventeringen (Kullman 2015c). 

Trädgränsförändringar i området 
Först kan konstateras att trädgränsernas förskjutningar under den aktuella 
perioden varit relativt obetydliga (Tabell 1), vilket tämligen väl svarar mot 
avsaknad av tydliga trender i viktiga klimatelement under den aktuella tiden 
(Figur 4 & 5). Temperaturen har under senare delen av observationsperioden 
inte  

markant överskridit den höga nivå under 1930-talet då den största 
trädgränsförskjutningen initierades (Kullman 1979; Kullman & Öberg 2009). 
Det förklarar de relativt obetydliga förändringar som konstaterats under 
senare år. 

Bildjämförelserna visar tendenser till pågående allmän regression för björken 
i trädgränsekotonen, strax under trädgränsen och ett motsatt förhållande för 
tallen. Granen manifesterar ett mer blandat reaktionsmönster. Notabelt är 
att endast tallen ger prov på fröföryngring i det här aktuella höjdintervallet.  

Tabell 1. De olika trädarternas trädgränser (m ö.h.) vid olika tidpunkter under de 
senaste 100 åren (uppgifter från 2007, Kullman & Öberg 2009; uppgifter från 2013, 
Kullman 2014a; uppgifter från 2019, denna studie). 

Art/År 1915 2007 2013 2019 
Fjällbjörk 920 920 915 915 
Gran 925 980 980 950 
Tall 875 945 945 965 
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Fjällbjörkens trädgräns har varit konstant och har på några lokaler sänkts 
marginellt i förhållande till 2007. Inga låga buskar finns idag ovanför 
trädgränsen, vilka skulle kunna tänkas utvecklas till träd inom en snar 
framtid. I princip samma förhållande gäller för granen, vars trädgräns har 
sänkts en aning efter 2013. Tallen har flyttat fram sin position några tiotal 
meter i höjdled. För detta trädslag finns även spridda unga individer, 0,5–1,5 
m höga, upp mot 1000 m-nivån. Här existerar förutsättningar till ytterligare 
framryckning av trädgränsen inom den närmaste framtiden. I 
övergångszonen mellan skog och kalfjäll pågår förändringar i trädskiktet av 
principiellt och generellt intresse, vilket får en klar belysning av den 
fotografiska dokumentationen. Fortsatt övervakning av dessa processer är av 
stort vetenskapligt och praktiskt intresse. 

Dokumenterade förändringar av trädgränsens läge avspeglas i de olika 
arternas populationsutveckling i trädgränsekotonen och svarar väl mot 
temperaturutvecklingen sedd i ett längre perspektiv (Figur 4 & 5).  

Högst uppenbar framstår den subalpina björkskogens tillbakagång, som 
noterades redan under 1970-talet (Kullman 1987, 2004a). Landskapet 
präglas idag av glest spridda döda och döende björkar i olika 
nedbrytningsstadier. Fortfarande levande träd visar inga tecken på vegetativ 
förökning med basal skott. Inte heller noteras unga fröplantor i de torra 
rishedarna. Av allt att döma sammanhänger dessa omständigheter med 
markens upptorkning när vatten från sent smältande snöfält, i det varmare 
klimatet, rent generellt tenderat att försvinna allt tidigare under stora delar 
av de senaste 100 åren (Smith 1957; Kullman 1981a,b, 2016b; Wistrand 1962; 
Öberg & Kullman 2012; Kullman & Öberg 2018a). Mest påtagligt blir detta i 
kontinentala och relativt snöfattiga lågfjällsområden, av samma karaktär 
som det här aktuella området. Analoga processer vid trädgränser, som bildas 
av olika Betula-arter, samt subalpina björkskogars generellt stora beroende 
av smältvatten från högre nivåer, har uppmärksammats i andra delar av 
världen (t.ex. Liang et al. 2004; Shrestha et al. 2007; Bigler 2007; Beck et al. 
2011; Gaire et al. 2016; Sigdel et al. 2018; Lyu et al. 2019). Tillgång på 
smältvatten under eftersommaren är en avgörande förutsättning för 
fjällbjörkens etablering och långsiktiga fortlevnad (Öberg & Kullman 2012 
och där citerad litteratur), ett villkor som uppenbarligen under senare tid 
inte längre uppfyllts (Kullman & Öberg 2018b). 

Den mest påtagliga och landskapsomvandlande förändringen, som pågått 
gradvis under minst fem årtionden, är tallens expansion, såväl trädgräns som 
populationstillväxt i hela trädgränsekotonen. Trädgränsens stigning är totalt 
90 m under de senaste 100 åren, vilket är avsevärt mindre än de 225 m som 
dokumenterats på det närbelägna Nipfjället (Molnet) (Kullman 2017a). Här 
är de topografiska förhållandena mer gynnsamma för trädväxt på höga 
nivåer. 
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I spåren av de vikande björkbestånden koloniserar den mer torktåliga tallen 
landskapet i stor skala. Parallellt med trädgränsen uppflyttning avancerar 
glesa tallbestånd mot allt högre nivåer. Träden är här i huvudsak etablerade 
under det varma 1930-talet och har kunnat utvecklas till trädform, tack vare 
en fortsatt relativt gynnsam klimatutveckling fram till våra dagar. Under de 
senaste 5-10 åren har många av dessa tallar producerat riklig avkomma, 
precis som i andra svenska fjällområden (Kullman 2018c). Den framtida 
utvecklingen av dessa tallar blir ett viktigt fokusområde för fortsättningen av 
det aktuella övervakningsprojektet. På lång sikt kan tallen vara på väg att 
återta sin generella dominans och högre trädgräns som senast existerade 
under Medeltidens klimatoptimum för omkring 1000 år sedan (Kullman 
2013, 2015 b; Kullman & Öberg 2015, 2018c; Markkula et al. 2019). Där är vi 
dock inte ännu. Om inte temperaturtrenden för de senaste 100 åren radikalt 
bryts, står vi inför en fundamental biogeografisk transformering, som kan 
komma att drivas av förändringar av temperatur såväl som markens 
vattentillgång. En utveckling av detta slag diskuteras när det gäller boreala 
skogar i Alaska (Beck et al. 2011).  

Resultaten indikerar att en total återinventering bör genomföras inom de 
närmaste åren av samtliga lokaler i Dalarna, Härjedalen och Jämtland, som 
ingick i den närmast föregående revisionen (Kullman 2015c). 
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