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Klimatmodeller har förutspått att Dalarnas fjäll inom 100 år kommer att vara helt trädklätt. Men 
hur rimliga är dessa utsagor och hur ser det ut idag? Det kanske finns andra faktorer än klimatet 
som påverkar de trädgränsbildande träslagen, fjällbjörk, tall och gran? I syfte att undersöka detta 
och mer specifikt undersöka hur ett relativt orört fjällområde utvecklats sedan 1970-talet gjorde 
Leif Kullman en detaljerad återfotograferingsstudie i Östra Barfredhågnas sydsluttning i 
Långfjällets naturreservat, Älvdalens kommun. 

Det framgår av studien att även om de flesta träd har förflyttat sina trädgränser uppåt sedan 1915, 
så reagerar trädslagen något olika. Både fjällbjörk och gran på sluttningen tycks ha det svårt med 
nyetablering av nya individer. Det finns utifrån denna enskilda studie ingen större anledning att 
befara att fjället skulle bli helt trädbevuxet den närmaste 50 årsperioden. Fler studier i 
fjällområdena i Dalarna och Jämtland visar på ungefär samstämmiga resultat. 

Leif Kullman, Umeå universitet, har på uppdrag av Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna, 
inventerat 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.  
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Stig-Åke Svenson, chef Naturvårdsenheten 

  



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 

Sammanfattning 5 

Bakgrund 6 

Undersökningsområde 7 

Metodik 10 

Klimatutveckling 11 

Historisk trädgränsutveckling – en bakgrundsteckning 11 

Bildanalyser 15 

Permanenta provytor 57 

Dynamik och konstans i träd- och skogsgränser 57 

Diskussion 58

Referenser 61

Bilaga 1 66 



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Projektets syfte har varit att utveckla en bilddatabas, som kan användas för framtida övervakning 
av trädgränsens utveckling. För detta ändamål har 47 landskapsvyer, med ursprungsbilder från 
1974 och senare, återfotograferats under 2013. Den upprepade fotograferingen synliggör 
eventuella vegetationstrender och samtidigt genereras kunskap om de mekanismer som styr 
förändringarna i landskapet 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. 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.  

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.  

Sammantaget så ger det här redovisade återfotograferingsprojektet, i överensstämmelse med 
erfarenheter från andra trädgränsområden i fjällkedjan inget direkt stöd för de ofta ventilerade 
spekulationer och 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. Projektets resultat bör 
kunna tjäna som incitament till mer riktade forskningsinsatser när det gäller vissa specifika 
frågeställningar som uppmärksammats i denna studie. 

 

 



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

De senaste 100 åren har utmärkts av en påtaglig klimatuppvärmning, dock med betydande 
variationer på en skala av år och årtionden. Orsakerna är inte till fullo klarlagda i så måtto att 
gängse klimatmodeller (IPCC 2007) ännu inte har kunnat bekräftas, vilket understryker 
osäkerheten när det gäller prognoser om den framtida ekosystemutvecklingen i fjällen (Humlum 
m.fl. 2011).  

Detta till trots så hävdas av vissa forskare och i naturvårdskretsar visionen av en fortsatt och 
dramatisk uppvärmning, som förväntas leda till att skogs- och buskekosystem av okänd karaktär 
inom en nära framtid kommer att täcka en stor del av våra nuvarande kalfjäll och hota existensen 
av ”det storslagna fjällandskapet” och dess olika habitattyper. Som en konsekvens antas också att 
livsutrymmet för fjällens genuina flora och fauna kommer att minska väsentligt när konkurrensen 
från tätnande trädbestånd ökar (Theurillat & Guisan 2001; Moen m.fl. 2004; Chapin m.fl. 2005; 
Bernes 2007; Wolf m.fl. 2008; Kauhanen 2013).  

Trots att trenden mot varmare klimat pågått under ett drygt ett sekel så föreligger dock ännu inga 
empiriska data som tyder på ekologiska effekter av detta slag (Willis m.fl. 2010; Scherrer & 
Körner 2011; Hofgaard m.fl. 2013). Tvärtom så har utvecklingen hittills gått mot en biologiskt 
rikare och mer produktiv fjällvärld (Kullman 2010a; Odland m.fl. 2010; Michelsen m.fl. 2011). 
Mycket talar för att den trenden kommer att fortsätta, bland annat genom invandring och 
spridning av både inhemska och exotiska arter, utan att inhemska arter hotas (Crawford 2008; 
Thomas 2013; Kullman 2013a). I sammanhanget är det av största vikt att vid sidan av ändrad 
temperatur även beakta de direkta fysiologiska effekterna av en ökad CO2-halt i atmosfären, som 
anses kunna stimulera biomassaproduktionen, påverka samspelet mellan olika arter och stödja en 
allmänt ökad artrikedom (Willis m.fl. 2010; Donohue m.fl. 2013). 

Mot ovanstående bakgrund framstår kontinuerlig övervakning av trädskiktets dynamik i 
övergångszonen mellan sluten skog och kalfjäll som en angelägen uppgift för att öka realismen i 
framtida landskapsscenarier. Huvudobjektet för den verksamheten är den strukturella dynamiken 
inom trädgränszonen eller trädgränsekotonen, som utgörs av en mer eller mindre bred 
landskapsmosaik av små träddungar, enstaka träd, kalfjällsytor och myrar mellan skogsgränsen 
och kalfjället. Här får vi en tidig och verklighetsbaserad indikation på relevansen i den hotbild 
som ofta uppmålas och presenteras för allmänhet, media och beslutsfattare (Butler m.fl. 2003; 
Fagre m.fl. 2003). Den kunskap som genereras av övervakning i denna zon är en förutsättning för 
utveckling och validering av robusta modeller, som trovärdigt kan prediktera ekologiska effekter 
av ett ändrat klimat (Fagre m.fl. 2003). 

Den känsligaste och mest robusta indikatorn på ändrade växtvillkor rent generellt i fjällvärlden är 
förändringar av trädgränsens position (Kullman 1998, 2007, 2010b; Holtmeier & Broll 2005; 
Behringer 2010). Med trädgräns avses då höjden över havet för den översta individen av en viss 
trädart, som är minst 2 m hög (Kullman 2010b; Hofgaard m.fl. 2013). Det är en mycket precis 
och objektiv definition, som möjliggör adekvata jämförelser i tid och rum. Trädgränsens läge (m 
ö.h.) kan med denna avgränsning lätt bestämmas i fält. Genom fokusering på de översta, ofta 
solitära, individen maximeras det regionala klimatinflytandet genom att olika klimat- och 
konkurrenseffekter av ett mer slutet bestånd minimeras. 

Regionala undersökningar av trädgränsernas förändringar under de senaste 100 åren i den 
svenska fjällkedjan har åskådliggjort förskjutningar, som motsvarar vad som kan förväntas utifrån 
graden av dokumenterad uppvärmning under samma period (Kullman & Öberg 2009; Öberg & 
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Kullman 2012). Det är dock att observera att trädgränsernas maximala uppflyttning med drygt 
200 m hittills inte motsvaras av tillnärmelsevis lika stora förskjutningar av gränsen för mer slutna 
skogsbestånd, den s.k. skogsgränsen (Kullman 2010b). Skogsgränsens eventuella uppflyttning är 
avgörande för biodiversitetens framtida utveckling i det område som idag är kalfjäll. Frågan är om 
skogsgränsens långsamma svar på ett varmare klimat kommer att vara ett bestående fenomen. 
Paleoekologiska analoger från den tidigaste och varmaste delen av Holocen pekar i den riktningen, 
vilket talar för att även i ett avsevärt varmare klimat kommer merparten av kalfjällen att bestå. 
Små trädbestånd kan dock komma att utvecklas i skyddade lägen, t. ex. bäckraviner, svackor och 
tomma glaciär- och snölegenischer, högt över dagens trädgränser, där små trädenklaver existerade 
under tidig Holocen i ett klimat avsevärt varmare än dagens (Öberg & Kullman 2011a; Kullman 
& Öberg 2012). Det kan antas att i merparten av fjällandskapet kommer dock vindpåverkan, 
ojämn snöfördelning, tunna jordar etc. att motverka utbildande av slutna skogsbestånd över 
större sammanhängande arealer. Möjligtvis kommer artfattiga lågfjäll i fjällkedjans periferi att 
skogtäckas, en utveckling som lokalt redan har realiserats, utan att någon art i den fattiga 
fjällfloran försvunnit (Kullman 2012).  

 Detta är bakgrunden till föreliggande utredning, som innefattar dokumentation och analys av 
trädskiktets utveckling under de senaste fyra decennierna i trädgränsekotonen på Östra 
Barfredhågna, ett representativt lågfjäll i nordvästra Dalarna. Dalarnas fjälltrakter framstår som 
ett i sammanhanget mycket lämpligt undersökningsområde för att tydliggöra de ekologiska 
mekanismerna, eftersom det varmare klimatet kan vara på väg att här orsaka ett genomgripande 
ekosystemskifte i så mån att tallen visat tendenser att mer generellt ersätta fjällbjörken som 
bildare av det översta skogsbältet (Kullman 2004a, 2005; Öberg & Kullman 2012). En 
förhoppning är att analys av det samlade materialet kan ge indikationer om ekologiska 
mekanismer, reaktionshastigheter och trender i ekosystemutvecklingen sedan mitten av 1970-talet, 
vilka kan jämföras med klimatets variationer och med de mer teoretiska modellprojektioner 
rörande responser på förändrat klimat, som idag cirkulerar i den vetenskapliga litteraturen. 

 

Undersökningen omfattar en yta av c. 1 x 1 km i sydsluttningen av lågfjället Östra Barfredhågna 
(Figur 1), vars topp når 1022 m ö.h., inom Långfjällets naturreservat i nordvästra Dalarna 
(62º07´N; 12º25´E). Berggrunden utgörs här av kvartsit och sparagmit, som ger upphov till 
näringsfattig morän och vittringsgrus och därmed en artfatttig flora och lågproduktiv vegetation 
(Soyez 1970). Klimatet har lokalkontinental karaktär, med beryktat kyliga vintrar och 
förhållandevis varma somrar (Raab & Vedin 1995). En mer detaljerad beskrivning av områdets 
fysiografiska och klimatiska förhållanden redovisas av Kullman (2004a) samt Öberg & Kullman 
(2011b).  

Trädgränsekotonen ryms inom höjdintervallet 840-975 m ö.h. Den lägre delen, 840-860 m ö.h. 
utgörs av ett relativt flackt område, dominerat av mossevegation med hjortron (Rubus chamaemorus) 
och tuvull (Eriophorum vaginatum), fuktig Calluna-hed, samt glest spridda träd av tall (Pinus sylvestris), 
gran (Picea abies), fjällbjörk (Betula pubescens ssp. czerepanovii) och rönn (Sorbus aucuparia). Högre upp 
blir sluttningen avsevärt brantare och intas av blåbärshed (Vaccinium myrtillus), tillsammans med 
stora fält av frostsprängda block. 
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. Karta över undersökningsområdet på Östra Barfredhågnas sydsluttning. Den gröna rektangeln 
avgränsar på ett ungefär studieområdet. © Lantmäteriverket.
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Trädgränszonen i sydsluttningen av Östra Barfredhågna domineras av vitala tallar, av vilka merparten 

grott under 1930-talet. Dessutom finns här spridda äldre fjällbjörkar i dålig kondition samt enstaka grankloner.
2013-07-26. Foto: Leif Kullman.

 

Trädvegetationen tätnar en aning i övergången till fjällets brantare parti. Denna del av fjället är 
mycket snörik och lavinutsatt. Ovanför 950 m ö.h. flackar sluttningen ut upp mot högsta toppen 
och här härskar gles och lågvuxen hedvegetation med kråkbär (Empetrum hermaphroditum), 
dvärgbjörk (Betula nana), ripbär (Arctostaphylos alpinus), krypljung (Loiseleuria procumbens), styvstarr 
(Carex bigelowii) och fjällummer (Diphasiastrum alpinum) som karaktärsarter. Fläckar med lågvuxet 
blåbärsris och markkrypande enbuskar (Juniperus communis) finns i grundare svackor.  

Liksom på många andra lågfjäll i regionen är fjällbjörkbältet på Ö. Barfredhågna mycket 
ofullständigt utvecklat (Kullman 2012) och når som mest omkring 10 m högre än 
barrskogsgränsen. Tallen är idag den dominerande trädarten i trädgränsekotonen (Figur 2). 
Trädgränserna för gran och tall ligger avsevärt högre än d.o. för fjällbjörken. Orsaken antas vara 
utpräglad marktorka (Samuelsson 1917; Kullman 2004a). Som en följd av tidigare fullbordad 
snösmältning och varmare somrar under de senaste 100 åren har av allt att döma vegetationens 
torkstress accentuerats (Öberg & Kullman 2012). 

Fjället har under senare decennier betats av ren i betydande utsträckning. Härigenom har de 
tidigare, redan av Carl von Linné 1734 beskrivna (Gullander 1980), och så karaktäristiska och 
ljusa renlavmattorna (Kellgren 1893; Lundqvist 1948) nästan helt försvunnit och ersatts av 
mörkare risvegetation (Kullman 2004a).  
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Det aktuella projektet bygger på s.k. upprepad fotografering, en väl utprövad, kraftfull och ofta 
tillämpad metod inom geovetenskap och växtekologi. Den har visat sig särskilt lämpad för semi-
kvantitativa studier av dynamiska förlopp i öppna och halvöppna landskapstyper (Pettersson 
1958; Rogers m.fl. 1984; Kullman 1987a,b; Veblen & Lorenz 1991; Klasner & Fagre 2002; 
Munroe 2003; Zier & Baker 2006; Andersson & Granholm 2008; Webb m.fl. 2010). Metoden ger 
ett objektivt och holistiskt perspektiv på det levande landskapets dynamik, med förmåga att fånga 
oförutsedda händelser och mekanismer och att generera och testa hypoteser beträffande 
ekologiska landskapsförändringar.. 

Avsikten har varit att från fixerade punkter i terrängen återfotografera ett urval av träd och 
trädplantor med närmaste omgivningar, som fotograferades av Leif Kullman i samband med 
trädgränsstudier i mitten av 1970-talet och senare. De ursprungliga fotograferingarna utfördes 
med syftet att ge en representativ bild av tillståndet i trädgränsekotonen (storlek, täthet, 
växtformer och vitalitet). Vissa av träden på bilderna ålderbestämdes med tillväxtborr 1974. 
Resultaten av dessa undersökningar redovisas i resp. figurtext. 

Fotovyerna kan i viss mån fungera som permanenta provytor, som berättar om förändringar i 
trädens vitalitet och storlek, samtidigt som eventuella expansionstendenser av träd och 
trädplantor kan dokumenteras (Bullock & Turner 2010). För att ytterligare och mer detaljerat 
belysa trädens reproduktionsprocesser anlades 1974 i ekotonens mellersta del två permanenta 
cirkulära provytor (radie 10 m) kring en väletablerad större tall och en d.o. gran. Alla 
förekommande individer av tall, gran och björk positionsbestämdes inom varje yta, som 
återinventerades 2013.  

Återfotograferingen utfördes under slutet av juli 2013. Med hjälp av de ursprungliga bilderna har 
fotograferingsplatserna kunnat lokaliseras med acceptabel precision. Detta visade sig dock vara 
ett både tidsödande och komplicerat arbete. I vissa fall kunde de exakta fotopunkterna inte 
utnyttjas på grund av att utsikten numera skyms av uppväxande träd. För framtida bruk är 
samtliga fotopunkter koordinat- och höjdbestämda (m ö.h.) med GPS (Garmin 60 CS), vilket 
kommer att väsentligt underlätta framtida fotografisk övervakning och analys av eventuella 
förändringar. I samband med återfotograferingen har fältskiktsvegetationen i anslutning till de 
aktuella objekten översiktligt dokumenterats.  

De ursprungliga bilderna (före 1985) är fotograferade i svartvitt med analog kamera (Yashica 
Mat-125 G, 80 mm). Senare bilder är tagna i färg med diverse digitala kameror, främst Canon 
EOS 550D samt Ricoh CX4. 

Som ett komplement till den upprepade fotograferingen redovisas i anslutning till de permanenta 
provytorna vissa allmänna observationer med relevans för diskussionen av de processer som 
framgår av bildanalyserna.  

För att rätt kunna tolka utvecklingen i trädgränsekotonen krävs ett historiskt perspektiv, längre än 
de senaste 100 åren. För detta ändamål ges nedan en kortfattad översikt av trädgränshistorien 
under hela Holocen i den aktuella regionen, så som den är känd från den vetenskapliga 
litteraturen. I detta sammanhang presenteras även två 14C-dateringar av subfossila trädrester, som 
bevarats öppet på kalfjället nära toppen. Dateringarna är utförda av Beta-Analytic Inc., Miami 
och redovisas dels som 14C-år och dels som kalibrerade (intercept-metoden) till kalenderår 
(Reimer et al. 2009). 



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Regionalklimatets utveckling (sommar och vinter) sedan 1915 åskådliggörs med data från den 
meteorologiska stationen Särna (435 m ö.h.), ca. 60 km SO om Ö. Barfredhågna (Figur 3 & 4). 
Data från perioderna 1901-2012 och 1974-2012 (undersökningsperioden) redovisas i separata 
diagram. Nederbörden under perioden juni-augusti (1901-2012) framgår av Figur 3.  

Sommartemperaturen har ökat med drygt 1ºC mellan 1900-talets och 2000-talets första decennier. 
Efter 2000 har temperaturen ”stabiliserats” på en relativt hög nivå, dock med svag tendens till 
sänkning efter 2006. Vintertemperturen visar ingen signifikant sekulär trend. Däremot kan en 
markant avkylning skönjas för de senaste åtta åren. Sommarnederbörden har inte ändrats 
nämnvärt i någon bestämd riktning under perioden 1901-2012. Uppenbart är att den sekulära 
trenden mot varmare somrar inte balanserats av ökad sommarnederbörd, vilket bör ha orsakat 
ökad marktorka. 

 

Trädgränsekotonens generella utveckling i regionen efter den senaste istiden har översiktligt 
rekonstruerats med 14C-daterade vedrester som bevarats i torvmarker, tjärnar och mer eller 
mindre öppet på kalfjället (Kullman 2004a, 2012, 2013b; Öberg & Kullman 2011b). Tallen har 
under praktiskt taget hela den tiden varit det dominerande trädslaget i ekotonen. Fjällbjörk och 
gran har alltsedan isavsmältningen funnits i landskapet, men i låg täthet. Granens dominans vid 
barrskogsgränsen i den aktuella regionen är av mycket sent datum, sannolikt under de senaste 
3000 åren (Lundqvist 1969; Segerström m.fl. 2008). 

Som en följd av ett gradvis svalare klimat under de senaste 9000-10000 åren har, enligt en generell 
modell (Kullman 2012, 2013b), tallens trädgräns sänkts med omkring 50 m per årtusende. 
Genom att räkna bakåt från dagens trädgräns utifrån den siffran har vi skäl att misstänka att 
Barfredhågnas topplatå, som befinner sig c. 50-70 m över tallens nutida trädgräns, var 
trädbevuxen för omkring 1000 år sedan. Detta styrks också av de 14C-daterade vedrester av tall 
som påträffats helt nära fjällets topp (Figur 5 & 6). Dateringarna faller inom intervallet 700-500 år 
före nutid. Eftersom den daterade veden sannolikt inte är från trädens äldsta delar kan man anta 
att dessa tallar utvecklats från frön som grodde ett antal hundra år tidigare än vad som anges av 
14C-dateringarna. De uppflyttade trädgränserna under de senaste 100 åren har således inte nått 
tillbaka till den nivå som var förhärskande under Medeltiden (år 1000-1200), då klimatet anses ha 
varit varmare än idag i stora delar av den nordliga världen (Ljungqvist 2009). Därefter har de 
aktuella träden uppenbarligen dött under den kyligare epok (år 1300-1900), som brukar gå under 
beteckningen Lilla Istiden (Kullman 2013b). 
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Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Subfossila rester av tall som vuxit 1016 m ö.h., 14C-daterad till 720±30 BP, vilket i kalibrerad 
form motsvarar år 1275 (Beta 358486). Foto: Leif Kullman.

Subfossila rester av tall som vuxit 1005 m ö.h., 14C-daterad till 390±30 BP, vilket i kalibrerad 
form motsvarar år 1460 (Beta 358485). Foto: Leif Kullman.

 



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

I det följande avsnitt presenteras resultaten i form av bildjämförelser med tillhörande 
kommentarer, som tydliggör förändringar över tiden. Metadata för varje bild och fotopunkt 
redovisas i Bilaga 1, som utgångspunkt för framtida uppföljningar. 

 
Gammal solitär björk i det flacka 

området vid fjällets fot. Efter 1985 har 
trädet dött och stammen brutits utan att 
ersättas av vegetativa basalskott. Den 
döda stammen hade vid basen 148 
årsringar. De glesa björkbestånden i 
bakgrunden har inte synbart förändrats 
sedan 1974. Varken björk eller andra 
trädslag har föryngrats med frö i denna 
miljö. Möjligtvis är fältskiktet mer slutet 
2013 jämfört med tidigare fototillfällen. De 
ljusa lavdominerade fläckarna har blivit 
mindre framträdande. Foto: Leif Kullman.

1974-07-19 (överst)

1985-07-18

2013-07-25



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
 

1974-07-19

2013-07-25

. Äldre björk som redan 1974 var i mycket dålig kondition. Trädet är numera helt dött och visar inga tecken 
på att regenerera vegetativt med basalskott. Det omgivande landskapet är i stort sett oförändrat, så när som på 
en 2,5 m hög tall, som blivit synlig i bakgrunden. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2003-08-06

2013-07-24

Flerstammig äldre björk i kanten av svacka i terrängen med tät blåbärshed. Detta är den snörikaste 
delen av trädgränsekotonen. Inga synbara förändringar i växttäckets struktur eller artsammansättning har ägt 
rum mellan 2003 och 2013. Inte heller har unga fröplantor av någon trädart registrerats. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
2003-08-06

2013-07-24

Äldre solitärbjörk utan tecken på vegetativ förnyelse. Inga nya plantor har etablerats i 
omgivningarna. Måhända är växttäcket närmast framför björken något mer slutet 2013 jämfört med 2003.  
Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Björk med två stammar, som 
deklinerat markant sedan 1974. En stam 
var död 1997 och den andra hade endast 
en liten ”lövruska” i toppen. 2013 var 
björken helt död, utan tecken på 
vegetativ regenerering vid basen. 
Årsringsanalyser på olika nivåer i den 
högsta (döda) stammen visar att den 
uppnådde trädhöjd strax efter 1935. 
Växttäckets struktur i den relativt branta 
delen av fjället har inte ändrats över tiden. 
Inget tyder på fröföryngring av någon 
trädart i bildområdet. Foto: Leif Kullman.

 

1974-07-19

1997-07-21

2013-07-23
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1997-07-21

2013-07-23

Flerstammig björk i mycket dålig kondition 1997. Därefter har dock en av stammarna 
utvecklats till trädform. Detta är ett av få dokumenterade exempel på en progressiv utveckling av 
ekotonens björkar under senare decennier. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

. Kraftig björk utan spår av vegetativ 
förnyelse och med tendenser till allt mer 
försämrad vitalitet. Trädet hade 90 årsringar 
vid basen 1975. 2007 var stora delar av 
stammen död och 2013 fanns bara några få 
levande lägre grenar kvar. Stammen har 
brutits en dryg meter över marken. Ingen 
fröföryngring har iakttagits i de närmaste
omgivningarna. Foto: Leif Kullman.

1975-07-01

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-07-13

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-07-23



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

1974-07-19 1985-07-18

1997-07-21 2013-07-23

. Björk som bildade trädgräns såväl 1915 som 1974. Redan vid den senare tidpunkten kunde tecken på 
begynnande utglesning av kronan skönjas. Därefter har tillbakagången fortskridit gradvis och 2013 var stammen 
död, utan tecken på att ersättas av basalskott. Detta innebär en sänkning av trädgränsen med 5 m (se Figur 15). 
Ingen fröföryngring har ägt rum i bildområdet och trädgränsen ser därför inte ut att återkomma på den aktuella 
nivån inom överskådlig tid. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2007-07-13

2013-07-23

Solitär och starkt snöpressad björk, som markerar trädgränsen 2013. Lövkronan har tunnats ut en aning 
i den nedre delen och några grenar har knäckts sedan 2007. Blåbärsriset har skadats svårt under vintern 
2012/2013. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2003-08-06

2013-07-23

Litet glest bestånd av åldrande björkar utan någon form föryngring. Ett av träden (det andra från vänster) 
har dött efter 2004. Foto: Leif Kullman.  



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Granklon med ensidigt utvecklad 
krona. Att döma av årsringsanalyser var 
huvudstammen omkring 1 m hög strax före 
1930-talet. Efter 1975 har barrkronan vuxit 
en aning. Samtidigt har stammen börjat luta, 
sannolikt på grund av ökad ansamling av 
snö och dimfrost. Detta kan i sin tur ha 
reducerat den apikala dominansen, vilket 
stimulerat bildningen av nya vitala och 
snabbväxande stammar. Även björken till 
höger visar ökad krontillväxt. I bakgrunden 
noteras att en trädformig gran blivit synlig 
genom ökad höjdtillväxt. Foto: Leif Kullman.

1975-07-01 (till vänster)

2013-07-23 (nedan)



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

1975-07-01 1985-07-18

2007-07-13 2013-07-23

Samma gran som i Figur 17, men här fotograferad från motsatt riktning (öster). Uppenbart är att 
framväxten av de sekundära stammarna tog fart efter 1985. Dessa visar också fortsatt höjdtillväxt mellan 2007 
och 2013. Sammantaget är granens vitalitet klart högre 2013 jämfört med situationen 1975. Den permanenta 
provytan nr. 2 är centrerad runt denna gran. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

1975-07-01  2003-08-06

2007-07-13 2013-07-25

Granklon med tät marknära ”grenkjol” och en huvudstam med ensidigt utbildad krona. Stammens 
marknära delar är minst 150 år. Tillväxtanalys genom borrning visar att trädhöjd uppnåddes i början av 1940-talet.
Detta är ett genomgående mönster för granar av detta slag inom ekotonen. Från och med 2007 har granen börjat 
utveckla en svärm av sekundära stammar. Huvudstammens barrkrona har utglesats en aning under samma tid.
Foto: Leif Kullman.

  



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

1974-07-19 1985-07-18

2003-08-06 2013-07-25

. Granklon med ursprungligen två huvudstammar. Den högra, som 1974 var minst 130 år, har 
dött och brutits vid basen efter 1985. Denna har gradvis ersatts av en vital sekundärstam, som vuxit 
hastigt fram till 2013. Den unga tall som syns till höger i bilderna 1974 och 1985 har sedermera dött. På 
grund av en uppväxande tall i förgrunden har bilden 2013 inte kunnat tas från samma punkt som tidigare, 
vilket gör att relationen mellan den äldre och den yngre stammen ser ut att vara omkastad. Foto: Leif 
Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2003-08-06 2013-07-24

Vital och snabbväxande gran, som ökat betydligt i höjd sedan 2003. I motsats till de flesta 
andra granar på fjället, som är flerhundraåriga kloner, så är denna gran fröetablerad under 1900-talet.
Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2003-08-06 2013-07-23

Granklon med en välutvecklad ”grenkjol” av marknära grenskott. Vissa av dessa är 2013 på 
väg att ersätta den 2003 högsta stammen, som förlorat delar av sin barrskrud mellan 2003 och 2013.
Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Gammal granklon med två 
huvudstammar 1974. Den grövsta och samtidigt 
högsta stammen var meterhög i slutet av 1800-
talet och 2 m omkring 1930. Den något lägre 
stammen (till vänster) har dött och brutits någon 
gång mellan 1975 och 1985. Därefter har ett 
flertal vitala stammar utvecklats från rotslående 
grenar i en halvcirkel på läsidan. Ingen 
fröföryngring har ägt rum inom bildområdet, trots 
att granen burit kottar vid samtliga 
observationstillfällen. Foto: Leif Kullman.

1974-07-19

1985-07-01

2013-07-23



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Mångstammig gran (2,3 m hög 2003 och 
2013), som utgjort granens trädgräns såväl 2003 som
2013. Uppenbart är att en betydande barrförlust ägt 
rum i mellanperioden. Foto: Leif Kullman.

2003-08-06

2007-07-13

2013-07-23



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

1997-07-01

2013-07-26

Tallar växande i exponerat krönläge. Barrmassan har ökat sedan 1997, samtidigt som en viss 
höjdtillväxt ägt rum. En ny tall har etablerats till vänster. Den dominerande lavvegationen (ljusare fläckar) 
har i märkbar utsträckning ersatts av kråkbärshed. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Tall som grodde i början av 1940-
talet. Det unga trädet dödades av frosttorka 
under de kalla vintrarna i slutet av 1980-
talet och stammen har därefter brutits av 
snötrycket i den relativt branta sluttningen. 
Rester av stammen syns liggande i 
förgrunden. Björkbeståndet i bakgrunden är
oförändrat och utan tecken på ökad vitalitet 
eller förnyelse. Foto: Leif Kullman.

1974-07-19

1985-07-18

2013-07-23
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2003-08-06 2013-07-23

Väletablerad tall som ökat i höjd och barrmassa under perioden 2003 till 2013. I likhet med de flesta 
andra träd i samma storlek har denna etablerats under 1930-talet eller i början av 1940-talet (jfr. Figur 25, 30, 31,
32). Till skillnad från många yngre och lägre individer, har trädformiga tallar i denna storleksklass inte skadats av 
frosttorka under de senaste vintrarna. Foto: Leif Kullman.

 

  



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

1974-07-19 1985-07-18

2013-07-23

. Äldre solitärtall i den flacka delen av trädgränsekotonen. Trädet har förändrats föga sedan 
1974. I förgrunden skymtar rester av tallplantor som dödats av frosttorka åren strax före 1974. Efter 1985 
märks en tydlig expansion av trädformiga tallar i det bakomvarande landskapet. Den permanenta 
provytan nr. 1 är centrerad runt denna tall. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

. Gammal vidkronig tall 
(ca 220 år) vid den glesa
björkskogsgränsen. Toppen har 
brutits, troligtvis av snöbelastning. 
Ingen nyetablering av tall eller 
björk har till synes ägt rum inom 
bildområdet. En dubbelstammig 
tall har blivit mer framträdande 
omedelbart till vänster om den 
gamla tallen. Foto: Leif Kullman.

1974-07-19

2013-07-23



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2003-08-06 2013-07-23

Vitala tallar med ursprung i det varma 1930-talet. Viss höjdtillväxt har ägt rum sedan 2003. Inga tecken 
på nyetablering av trädplantor (tall, gran, björk) i omgivningarna. Foto: Leif Kullman.

2003-08-06 2013-07-23

. Samma kommentar som Figur 30. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 

2003-08-06 2013-07-23

En tät ”kjol” av skott närmast markytan vittnar om att tallen vid upprepade tillfällen i ett tidigt
ungdomsstadium drabbats av frosttorka, som till en början inte möjliggjort uppväxt av en huvudstam. I övrigt,
samma kommentar som Figur 30. Foto: Leif Kullman.

2007-07-13 2013-07-23

Vital och snabbväxande tall i sluttningens brantaste del. Stammen har brutits av en lavin, att döma av 
resterna som ligger 10 m längre ner i sluttningen. Även den klena björken till vänster i bilden är lavinpåverkad, 
men har överlevt. Många träd och plantor av alla arter har drabbats på liknande sätt av den snörika vintern 
2011/2012, med efterföljande sen snösmältning. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Yngre tall strax ovanför trädgränsen. 
Höjden har ökat från 1,3 till 1, 6 m sedan 2007. 
Barrmassan i de nedre partierna har samtidigt 
reducerats betydligt, troligtvis av 
snöskyttesvamp (Phacidium infestans). Foto: 
Leif Kullman.

2007-07-13

2013-07-23



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2007-07-13

2013-07-23

Tall som markerar trädgränsen 2013 (2,3 m hög). Vitaliteten har avtagit efter 2007, till följd av 
frosttorka (röda barr). En viss höjdtillväxt har dock ägt rum under samma tid. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2007-07-13 2013-07-25

Vital och snabbväxande tall (1,7 m hög 2007) nära trädgränsen. 2013 var tallen helt död, i likhet med 
många andra liknande ovanför trädgränsen. Inga nya individer är synliga inom bildområdet. Foto: Leif Kullman.

2007-07-13 2013-07-25

Meterhög ungtall med långa årsskott 2007. Höjden har ökat till 1,6 m 2013, samtidigt som årsskottens 
längd avtagit under de senaste åren. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
2007-07-13

2013-07-25

. Ung tallplanta (0,12 m hög) strax intill fjällets toppröse. Höjden har ökat till 0,3 m 2013 och tallen är 
fortfarande snötäckt en stor del av vintern. Vitaliteten är fortsatt hög, trots att toppskottet dött en gång efter 
2007. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2007-07-13 2013-07-25

En av de högst belägna tallarna 2007 (0,4 m hög) och då tämligen vital med långa årsskott. 
2013 är individen död på grund av frosttorka. Foto: Leif Kullman.

  



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

2007-07-13

2013-07-23

. Landskapsvy från foten av fjället. Av de trädformiga tallar som syns på bilden har de flesta 
etablerats under 1930-talet. Deras höjd har ökat en aning efter 2007, samtidigt som vitaliteten bibehållits. 
Ingen inväxt av nya trädindivider kan skönjas i den överblickbara delen av landskapet. Två unga 
tallplantor (den ena död) skymtar i förgrunden 2013. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
2003-08-06

2013-07-24

Fjällets sydsluttning med mosseparti vid basen. De glest spridda tallarna framstår som något mer högvuxna 
2013 jämfört med 2003. En liten gran har blivit synlig vid block i förgrunden (blå pil till höger) och två tallplantor skymtar
nära bildens nedre vänstra hörn (blå pil till vänster). Foto: Leif Kullman.
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2007-07-13

2013-07-23

Tallarna i trädgränsekotonen har ökat i storlek och barrmassa efter 2007, samtidigt som trädens vitalitet 
är fortsatt hög 2013. Foto: Leif Kullman.
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2001-07-15

2013-07-25

Efter 2001 har tallen genom individtillväxt blivit allt mer landskapspräglande och fältskiktet framstår 
2013 som aningen mer slutet. Foto: Leif Kullman.
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1997-07-21

2013-07-24

Fältskiktet (mest ljung) har tätnat och blivit mer slutet och högvuxet efter 1997. I övrigt, samma 
kommentar som Figur 43. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
1997-07-21

2013-07-25

Landskapet i fjällets flackare del är i stort sett oförändrat sedan 1997. Ingen nyetablering av träd har ägt 
rum, men befintliga tallar har genomgående ökat i storlek. Den gamla björken i bildens centrum är oförändrad. 
Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
1997-07-21

2013-07-25

. Vid trädgränsen föredrar tallen relativt snöfattiga miljöer och har här etablerats under 1930- och 1940-
talet, uteslutande på exponerade åskrön. De flesta individer som syns på bilden har vuxit betydligt i höjd sedan 
1997 och vitaliteten är genomgående hög. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

De snörikaste miljöerna på fjället 
domineras av täta blåbärsmattor. Ingen 
nyetablering av någon trädart har ägt rum i 
denna vegetationstyp under tiden 2003-2013.
Foto: Leif Kullman.

2003-08-06

2013- 07-23
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1974-07-19

2013-07-23

Jämförande översiktsvy av trädgränsekotonen 1974 och 2013. Ett glest trädskikt av tall har efter Lilla 
Istiden utvecklats vid fjällfoten. Carl von Linné beskriver fjället 1734-07-30, från ungefär samma plats, och noterar 
då en total avsaknad av träd samt ett betydande snöfält med smältvattenbäck vid sluttningens bas. Fjället var 
dessutom mer eller mindre vitt av renlavar vid den här tiden. Idag saknas öppet rinnande vatten i sluttningen och 
de sista snöfläckarna försvinner senast i slutet av juni. Foto: Leif Kullman.

 

  



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Åldriga björkar med klart 
avtagande vitalitet och utan synliga 
tecken på vegetativ förnyelse eller 
fröföryngring i omgivningarna. Foto: 
Leif Kullman.

2013-07-24

 

. Som Figur 49, men här 
har tillbakagången fortskridit ännu 
längre, i form av påtagligt 
avdöende stammar. Foto: Leif 
Kullman.

 

2013-07-24

Här är processen 
avslutad för björkens räkning. 
Bilden illustrerar den idag typiska 
utvecklingen i konvexa 
terrängtyper med relativt lite snö 
och tidig upptorkning av marken 
Resultatet är att björken viker 
medan tallen avancerar i samma 
miljöer. Foto: Leif Kullman.

 

2013-07-24



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
Frosttorka är ett periodvis återkommande hinder för tallens expansion mot högre altituder. Skott som 

sticker upp över snöytan löper risk att dödas under kalla och snöfattiga vintrar med kraftig strålningsupphettning 
av barren, samtidigt som djup tjäle motverkar ersättande av transpirationsförlusterna. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

 
Björk bruten av snölavin - ett vanligt öde för träd i den brantaste och mest snörika delen av ekotonen. 

Stammar som bryts på detta sätt och inte är alltför gamla kan regenerera med nya skott från basen. Inga tecken 
på fröföryngring noteras i omgivningen. Foto: Leif Kullman.

 
Snöbruten tall. Rent generellt har tallen stora problem i snörika miljöer, där stammen ofta bryts när den 

nått en viss höjd. Tallen dominerade trädgränsekotonen allmänt i fjällkedjan under de första 4000 -5000 åren av 
Holocen då klimatet var varmare, torrare och mindre snörikt. Foto: Leif Kullman.



Trädgränsens förändring 1974 till 2013

Yta nr. 1. 875 m ö.h., 62°03,333´N; 12°24,567´E, centrerad kring tallen i Figur 28. 1974 fanns här 
11 tallplantor, 0,2-0,3 m höga och uppskattningsvis 10-12 år gamla. Av dessa lever bara en idag. 
Sju nya tallar, 0,1-0,3 m höga, har etablerats under de senaste 10 åren. 

Yta nr. 2. 895 m ö.h. 62°03,400´N; 12°24,561´E, centrerad kring granen i Figur 18. 1974 
registrerades en tallplanta, samt sju trädformiga björkar, 2-2,5 m höga och i tämligen dåligt skick. 
2013 var den ursprungliga tallen död. Fyra nya tallplantor, 0,2-0,4 m höga, har tillkommit. Av 
björkarna lever idag endast tre. 

Sammantaget visar resultaten från dessa ytor en mer eller mindre ständig nyetablering av 
tallplantor. Hög mortalitet i storleksklassen över 0,3 m har dock inneburit att trädskiktet inte fått 
något påtagligt tillskott av tallar som grott under de senaste 40 åren. Praktiskt taget ingen gran- 
eller björkföryngring har ägt rum under samma tid och björkens glesa trädskikt har gradvis 
decimerats.  

Dessa resultat överensstämmer väl med observationer som gjorts vid översiktliga 
rekognosceringar inom undersökningsområdet 1985, 1997, 2003, 2007 och 2013. Särskilt 
björkens avtagande vitalitet har blivit allt mer framträdande (Figur 49-51). Orsaken till den ringa 
överlevnaden för tallplantor är i de flesta fall frosttorka, som tenderat att drabba många individer 
när de börjat nå upp över snöytan (Figur 52). Till detta kommer skador orsakade av renar 
(hornfejning, tramp), samt stambrott till följd av laviner och snöpressning (Figur 53, 54). Den 
sistnämnda typen av störning är mycket påtaglig i sluttningens brantare del där träd av alla arter, 
främst dock tallen, påverkas negativt. 

Trädgränsernas (defintion ovan) positioner vid tiden omkring 1915 (Samuelsson 1917, Kullman 
& Öberg 2009) och 2013 (denna undersökning) redovisas i Tabell 1. Tallens och granens 
trädgränser har stigit påtagligt i förhållande till 1915, medan björkens trädgräns efter 2007 sjunkit 
till en något lägre nivå än 1915.  

Björkskogsgränsen har sedan 1915 sänkts från 875 till 850 m ö.h., alltmedan barrskogsgränsen 
(gran är dominant) har förblivit konstant vid 840 m ö.h. Den äldre dokumentationen av 
skogsgränserna baseras på Kellgren (1893) och Samuelsson (1917). Här föreligger dock en viss 
osäkerhet eftersom skogsgränsen inte kan fastställas utfrån helt objektiva kriterier. 

 

. De olika trädarternas trädgränser i höjdled (m ö.h.) 1915, 2007 och 2013 (Kullman & Öberg 2009 
uppdaterad).

Art/År 1915 2007 2013

Tall 875 945 945

Gran 925 980 980

Björk 920 920 915
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Projektets yttersta syfte har varit att utveckla och tillgängliggöra en bilddatabas, användbar för 
framtida övervakning av trädgränsekotonens utveckling i relation framför allt till klimatets 
variationer. För detta ändamål har 47 landskapsvyer, med ursprungsbilder från 1974 och senare, 
återfotograferats under 2013. Kombinationen av bild och redovisade geografiska koordinater för 
varje fotopunkt möjliggör omfotografering av samma vyer i framtiden. På detta sätt synliggörs 
eventuella vegetationstrender och samtidigt genereras fundamental kunskap om mekanismer som 
styr landskapsdynamiken mellan skog och fjäll. 

Resultaten av de 2013 upprepade fotograferingarna kan, mot bakgrund av existerande teorier, 
vara klargörande både med avseende på vad som syns och inte syns vid jämförelsen av aktuella 
och historiska bilder. Fördelningen av fotovyer i landskapet har ursprungligen styrts mot 
existerande träd och större plantor, men torde i övrigt kunna betraktas som slumpvis. Eftersom 
vyerna i de flesta fall inkluderar även delar av det omgivande landskapet så skapas en 
representativ bild av vegetationsutvecklingen i stort, som också lämnar utrymme för upptäckt av 
oväntade händelser och okända mekanismer. 

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 sekulär 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. Björkarna i hela 
ekotonen 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. Allt detta är resultat som väl överensstämmer med mer översiktliga regionala 
undersökningar (Kullman & Öberg 2009; Öberg & Kullman 2012). Björken i trädgränsekotonen 
har uppenbarligen inte dragit fördel av den trend mot varmare somrar och vintrar som pågått 
sedan slutet av 1980-talet (Figur 3, 4). Eftersom tillbakagången varit mest påtaglig i snöfattiga och 
under senare decennier allt tidigare snöfria utströmningsmiljöer (konvexa terrängpartier), samt att 
den sekulära temperaturökningen inte balanseras av ökad sommarnederbörd, är det rimligt att 
tolka utvecklingen som ett utslag av accentuerad och temperaturinducerad marktorka. 
Fjällbjörkens känslighet i detta avseende, särskilt under etableringsfasen, är väl belagd (Kullman 
1984). Detta är en omständighet som i relativt nederbördsfattiga områden anses kunna hämma 
trädgränsers stigning och vitalitet i ett varmare klimat (Lloyd & Graumlich 1997; Smith m.fl. 2003; 
Wilmking m.fl. 2004 & Kharuk m.fl. 2013). Analoga utvecklingstrender har rapporterats 
exempelvis från subalpina skogar i Klippiga Bergen (USA) (Bigler m.fl. 2007) samt från bokens 
(Fagus sylvatica) sydgräns i Spanien (Jump m.fl. 2006). På mycket lång sikt i ett hypotetiskt varmare 
klimat där nederbörden inte förmår balansera temperaturökningen så förefaller det högst troligt 
att fjällbjörkskogen kommer att allt mer begränsas till nordliga latituder och höga altituder i 
fjällkedjan, men även här finns idag tecken på en progressiv uttunning av björkbestånden i de 
torraste och mest vindexponerade miljöerna (Kullman 2004b). I Dalarnas fjälltrakter är 
situationen och tillbakagången redan akut och mer allomfattande. Här kan fjällbjörkskogen av allt 
att döma praktiskt taget helt försvinna i takt med att etablerade björkar dör av ålder eller olika 
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störningar. Det skulle innebära ett genomgripande skifte mot ett fundamentalt nytt ekosytem, 
vars struktur och sammansättning endast kan anas genom fortsatt kontinuerlig övervakning. 

Renbetning kan uteslutas som huvudorsak till björkens vikande tendens, eftersom samma 
utveckling som i undersökningsområdet har dokumenterats i näraliggande fjällområden där renar 
saknats under mer än hundra år (Kullman 2004, 2005, 2012). 

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. Till detta kommer en kraftig vegetativ förnyelse av många 
individer i form av snabbt uppväxande sekundära stammar från markliggande grenar, s.k. 
avläggare. Dessa ersätter de äldre trädformiga stammar som började utbildas under det varma 
1930-talet (se Kullman 1986) och som fick vidkännas stora barrförluster orsakade av frosttorka 
till följd av kalla vintrar med djup tjäle under delar av 1960- och 1980-talet (Kullman 1997). Den 
därvidlag reducerade barrmassan har inte i längden kunnat underhålla en stor ”oproduktiv” stam 
och därför har vitaliteten hos dessa stammar gradvis avtagit (se Öberg & Kullman 2011b). Tack 
vare den eminenta förmågan till vegetativ förnyelse synes granens fortbestånd inom ekotonen 
inte vara hotad inom överskådlig tid. Detta styrks också av att den aktuella typen av granar i 
liknande miljöer visat sig kunna överleva i tusentals år av både varmare och kallare klimat än i 
nutiden (Öberg & Kullman 2011b). Inget tyder dock på att granen framgent kommer att inta en 
mer framträdande roll i landskapet än idag. 

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. Glesa bestånd 
av av 5-7 m höga tallar har börjat framträda i den lägre, relativt flacka delen av ekotonen. 
Merparten etablerades under det relativt varma 1930-talet. I mitten av 1970-talet var dessa i 
allmänhet lägre än 1 m och ingick i ett tätt uppslag av unga tallar som präglade dåtidens rishedar 
och torvmarker i trädgränsekotonen. Många individer var döda och andra i mycket dåligt skick 
efter att ha stressats svårt (barrförluster) av återkommande frosttorkeepisoder, som hållit tillbaka 
höjdutvecklingen. Överlevarna bland de senare har dock vitaliserats och reagerat med mycket 
hastig höjdtillväxt sedan slutet av 1980-talet. En lång episod av mildare vintrar tog då sin början 
(Figur 4), vilket gjorde att frosttorka var ett relativt ovanligt fenomen fram till de allra senaste 
åren (Kullman 2007b).  

Utan att bilda slutna skogsbestånd, som påverkar fältskiktet, så har tallen börjat få en viss 
landskapspräglande roll i ekotonens lägre partier (Figur 42). Möjligtvis har vi här embryot till 
bildande av ett smalt subalpint tallbälte ovanför tidigare skogsgränser av gran och björk. Detta 
kräver dock en obruten framtida uppvärmning utan återkommande kalla vintrar och snöfattiga 
med förutsättningar för frosttorka. De senaste årens klimatutveckling, både globalt och regionalt 
ger inte tydligt stöd för ett sådant scenario (jfr. Kullman 2013c). Kallare vintrar från och med 
2009 och framåt (Figur 4) har kraftigt reducerat och devitaliserat de täta plantpopulationer, som 
frösåddes ända upp till fjällets topp under de föregående 20 åren med relativt varma somrar 
(Figur 3) och vintrar praktiskt taget utan frosttorka. Vissa av dessa unga tallar hade 2007 nått en 
storlek och vitalitet, som talade för att trädgränsen skulle kunna avancera ytterligare inom bara 
några år, möjligtvis tillbaka till Medeltidens nivå (se Figur 5 & 6), men därav blev inget. 
Trädspridning mot högre nivåer har dessutom motverkats av stora snömängder i ekotonens 
brantare delar. Många uppåtsträvande tallar har härigenom knäckts och dödats.  
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Trots de allra senaste årens motgångar och bakslag så är tallen av allt att döma det trädslag som 
har de största förutsättningarna att väsentligt inkräkta på kalfjället i en möjligtvis varmare framtid, 
i analogi med förhållanden under tidig Holocen, då sommartemperaturen kan ha varit 3,5 °C 
högre än idag (Kullman 2013b). Att döma av trögheten under de senaste 100 åren så kan man 
dock anta att en sådan spridning av slutna bestånd och ekotonens förtätning till skog kommer att 
ske oändligt mycket långsammmare än trädgränsens stigning och i ojämvikt med 
klimatutvecklingen (Kullman 2010b; Rannow 2013; Svenning & Sandel 2013).  

En rent allmän slutsats utifrån de här presenterade resultaten är att modeller rörande framtidens 
utveckling av trädgränsekotonen måste beakta klimatförhållanden (temperatur och nederbörd) 
under såväl sommar som vinter (jfr. Kullman 2007a; Mathisen & Hofgaard 2011). Till detta 
kommer potentiella synergistiska effekter av ökad CO2- koncentration i atmosfären, som anses 
positivt påverka vissa lignosers biomassaproduktion och vattenhushållning (e.g. Kharuk m.fl. 
2011; Martinez-Vilalta m.fl. 2008). Barrträd anses mer gynnade i detta avseende än lövträd 
(Niinemets m.fl. 2011), vilket kan ha bidragit till tallens expansiva tendens i motsats till björkens 
allmänna regression. 

När det gäller eventuella förändringar i fältskiktet efter mitten av 1970-talet så ger 
bildjämförelserna inga tydliga besked. Möjligtvis finns indikationer att risvegetationen blivit mer 
sluten och expanderat en aning på bekostnad av lavsamhällen och fläckar med mer eller mindre 
naken mineraljord. Blåbärshedarna i fjällets brantare och mera snörika delar är minst lika täta och 
högvuxna som i mitten av 1970-talet. Ingenting tyder på att täta renlavsmattor av den typ som 
beklädde fjället fram till 1950-talet och som senare utraderats av renars betning och tramp är på 
väg att återbildas. 

Sammantaget så ger det här redovisade återfotograferingsprojektet, i överensstämmelse med 
erfarenheter från andra trädgränsområden i fjällkedjan (Kullman 2010b; Hofgaard m.fl. 2013), 
inget direkt stöd för de ofta ventilerade spekulationer och vegetationsmodeller som hävdar att 
fjäll och arktisk tundra skulle vara på väg att snabbt täckas av sluten skog eller högvuxna 
busksamhällen (Moen 2004; Callaghan m.fl. 2005; Kaplan & New 2006). Projektets begränsade 
geografiska omfattning manar dock till försiktighet vad beträffar generaliseringar. Möjligheter till 
väsentligt utökade analyser av motsvarande slag och ett större övervakningsprojekt finns i form 
av ett omfattande fotomaterial från andra fjällområden i Dalarna och hela södra delen av 
fjällkedjan. Dalarnas fjällområde framstår som ett särskilt lämpligt modellområde när det gäller 
framtidsprojektioner av balansen mellan skog och fjäll i ett ändrat klimat. Projektets resultat bör 
kunna tjäna som incitament till mer riktade forskningsinsatser när det gäller vissa 
specifika ”problem” som uppmärksammats i denna studie. 
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Positionsangivelser för varje fotopunkt för angivna fotografier i rapporten. 

Figur Latitud °N Longitud °O Altitud (m ö.h.) 

2 62°03,300´ 12°24,629´ 870 

5 62°03,709´ 12°24,447´ 1015 

6 62°03,654´ 12°24,277´ 1005 

7 62°03,188´ 12°23,982´ 855 

8 62°03,336´ 12°23,022´ 900 

9 62°03,398´ 12°24,505´ 890 

10 62°03,150´ 12°24,075´ 860 

11 62°03,411´ 12°24,494´ 910 

12 62°03,438´ 12°24,289´ 910 

13 62°03,453´ 12°24,224´ 920 

14 62°03,457´ 12°24,269´ 920 

15 62°03,439´ 12°24,324´ 915 

16 62°03,385´ 12°24,479´ 900 

17 62°03,402´ 12°24,536´ 895 

18 62°03,403´ 12°24,588´ 895 

19 62°03,473´ 12°24,184´ 920 

20 62°03,332´ 12°25,037´ 890 

21 62°03,375´ 12°24,597´ 885 

22 62°03,532´ 12°24,261´ 950 

23 62°03,396´ 12°24,245´ 895 

24 62°03,558´ 12°24,493´ 975 

25 62°03,145´ 12°24,407´ 850 

26 62°03,400´ 12°24,453´ 910 

27 62°03,401´ 12°24,400´ 895 

28 62°03,333´ 12°24,567´ 875 

29 62°03,123´ 12°23,984´ 860 

30 62°03,242´ 12°24,291´ 855 

31 62°03,240´ 12°24,265´ 855 

32 62°03,262´ 12°24,267´ 855 
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33 62°03,404´ 12°24,541´ 900 

34 62°03,540´ 12°24,478´ 975 

35 62°03,481´ 12°24,403´ 950 

36 62°03,584´ 12°24,085´ 950 

37 62°03,647´ 12°24,191´ 990 

38 62°03,760´ 12°24,872´ 1020 

39 62°03,693´ 12°24,561´ 1015 

40 62°03,219´ 12°24,296´ 850 

41 62°03,148´ 12°24,089´ 860 

42 62°03,386´ 12°24,437´ 895 

43 62°03,291´ 12°24,901´ 880 

44 62°03,333´ 12°24,550´ 870 

45 62°03,264´ 12°24,745´ 870 

46 62°03,406´ 12°25,087´ 900 

47 62°03,303´ 12°24,513´ 910 

48 62°03,148´ 12°24,089´ 860 

49 62°03,298´ 12°25,123´ 880 

50 62°03,408´ 12°24,407´ 850 

51 62°03,300´ 12°25,129´ 880 

52 62°03,370´ 12°24,880´ 885 

53 62°03,396´ 12°24,456´ 900 

54 62°03,413´ 12°24,581´ 905 
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Trädgränsens förändring 1974 till 2013
Kommer Dalarnas fjäll vara helt trädklätt inom 100 
år? Vissa hävdar det, men finns det forskning som 
styrker det? 

Leif Kullman, Umeå universitet har inventerat 
träden på Östa Barfredhågna i norra Dalarna. Han 
har jämfört bilder tagna från 1974 fram till 2013. 
Det finns utifrån denna enskilda studie, ingen 
större anledning att befara att fjällen skulle bli helt 
trädbevuxet den närmaste 50 årsperioden. 

Även om de flesta träd har förflyttat sina gränser 
uppåt sedan 1915, så reagerar trädslagen något 
olika. Både fjällbjörk och gran tycks ha det svårt 
med nyetablering av nya plantor , medan tall ver-
kar klara sig något bättre.
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