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Artificial snow and vegetation impact - differences between artificial snow and 

natural snow 

Clara Auland 

  

Abstract 

Increased temperatures, changed snow conditions, increasing demand for skiing and other 

winter sports lead to increased demand and production of artificial snow. Besides the positive 

aspects of artificial snow, it is important to understand potentially negative effects of artificial 

snow on the environment and vegetation. This study investigated the differences between 

artificial snow and natural snow in two adjacent ski slopes. This was done by measuring and 

comparing the snow depth, duration of the snow cover, snow density, and ground vegetation 

between the slopes. Snow depth and density showed differences between artificial snow and 

natural snow. The artificial snow cover stayed about 11 days longer than the natural snow. A 

few variations in the vegetation were also found; earlier flowering and more species and 

colors in the natural snow slope compared to in the slope using artificial snow. Therefore, it is 

clear that there is a difference between artificial snow and natural snow, and that this results 

in effects on the environment, but it is difficult to assess to what extent and how large the 

negative impact is. For more general conclusions, I think it is important to study the 

vegetation under artificial snow during a longer period and in several areas. 
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1 Inledning 
I takt med att klimatet blir allt varmare och därmed snötillgångar begränsade har 

produktionen och användandet av konstgjord snö i skidorter ökat markant de senaste 20 

åren (Rixten, Stoeckli och Ammann 2003). Snöfallet på norra halvklotet har minskat avsevärt 

sedan mitten av 1980-talet, särskilt i bergsområdena, och i vissa regioner i Alperna har det 

genomsnittliga snödjupet minskat med 4 meter (Snajder 2007). Den minskade snötillgången 

har lett till att vintersport som skidåkning i snösäkra områden är svårtillgänglig. Dessutom 

visar framtidsprognoser att den genomsnittliga vintertemperaturen kommer att stiga 

ytterligare de kommande decennierna. Detta gör att efterfrågan på konstgjord snö ökar. Dels 

styrs efterfrågan av konstsnön av klimat och väderförhållanden, men framförallt av kraven på 

stora vintersportsevenemang, som världscuper, tv och turism (Snajder 2007). Vid sidan om 

de positiva effekterna på turism och skidåkning i vinterorter finns det fortfarande 

tveksamheter kring hur konstsnön påverkar miljön (Haas et al. 2017). Det finns fortfarande 

bara ett fåtal studier på konstsnötillverkningen och dess ekologiska konsekvenser (Rixten, 

Haeberli och Stoeckli 2004). De studier som har gjorts har visat att produktionen av 

konstgjord snö kan ha vissa effekter på den alpina miljön. Varaktigheten på snötäcket har 

också visat sig påverka ekosystemen i de alpina zonerna (Zeidler et al. 2016). Detta troligtvis 

eftersom framställandet av konstsnö gör att den får speciella egenskaper till skillnad från 

natursnö. Dessa speciella egenskaper har visat sig vara högre densitet, isoleringsförmåga, 

permeabilitet, varaktighet och djupare snötäcke. Som ett resultat av konstsnöns speciella 

egenskaper kan växtsammansättningen och markens egenskaper påverkas genom att 

konstsnön har förutsättningar att ligga kvar längre än natursnön (Rixten, Stoeckli och 

Ammann 2003). Därför kan utveckling av skidområden med konstsnötillverkning leda till 

försenad vegetationsutveckling och förändrad artsammansättning hos floran (Rixten, 

Stoeckli och Ammann 2003). 

Det finns ett fåtal studier på konstgjord snö och dess miljöpåverkan; småskaliga litteratur- 

och intervjustudier och vetenskapliga studier. Resultaten har visat att den konstgjorda snön 

kan ha en påverkan på den lokala ekologin, miljön, vattnet och energiförbrukningen, men 

även buller och ljusföroreningar från konstsnöproduktionsprocessen kan ha en påverkan på 

miljön (Snajder 2007, Haas et al. 2017). Det finns även studier som visar en viss påverkan på 

markmiljön från pistmaskiner. Intervjustudier har gjorts på olika konstsnöanläggningar, där 

Ormberget i Luleå är en av de som studerats, men utan märkbara förändringar på växt- eller 

djurliv trots att konstsnötillverkningen har används under flera år (Haas et al. 2017). En 

studie visade också att intensiteten av konstsnöproduktionen har en viss betydelse för hur 

miljön i området påverkas; när produktionen användes med försiktighet tog miljön runt 

omkring backarna ingen eller mindre skada (Haas et al. 2017). 

Effekterna av konstgjord snö kan vara orsakad av bland annat tjockleken på snötäcket. 

Förutom att snötäcket är ett viktigt skydd mot kyla och tjäle blockerar det ljus och värme 

under sommaren vilket kan ge en högre isoleringsförmåga än ett tunnare naturligt snötäcke 

(Öberg et al. 2017). Detta kan göra att temperaturerna ökar och motverkar markfrost (Rixten, 

Stoeckli och Ammann 2003). Därför är snötäckets tjocklek en balansgång och kan vara ett 

problem för växter; de måste hitta en plats där snötäcket är tillräckligt tjockt för att skydda 

under vintern, men samtidigt inte ligger kvar för länge att blomningen och frösättningen 

hindras. Vilka arter som ingår i växtsamhällen beror på markens näringsinnehåll och hur 

länge snön ligger kvar (Öberg et al. 2017). Det finns även en ett flertal andra faktorer som kan 

påverka snösmältningen, som temperatur, vind och åt vilket väderstreck backarna lutar 

(Öberg et al. 2017).  
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Densiteten på konstsnön som har visat sig vara högre än i natursnö kan också vara en orsak 

till dess effekter(Stöckli och Rixten 2000). Dessutom har konstsnön en hög kompakthet 

vilket leder till en hög värmeledningsförmåga som kan vara cirka 2,5 gånger högre än 

natursnö. Detta kan leda till en ökad markfrost som kan påverka kvävetillgången för 

växter(Haas et al. 2017).   

Konstsnöanvändandet kan ge effekter på floran och faunan genom dränering av 

vattenreserver i bergsområden (Haas et al. 2017). Försenad snösmältning och förändrad 

mineralförekomst i jordar har också resulterat i variation i vegetationens artsammansättning, 

vilket kan leda till ekosystem i obalans (Rixten, Stoeckli och Ammann 2003). Därmed är det 

möjligt att konstsnö påverkar vegetationen genom förändrade miljöfaktorer. 

 1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om konstgjord snö har någon påverkan på vegetationen. 

Syftet är också att undersöka och jämföra skillnader mellan konstgjord snö och natursnö dvs. 

mäta varaktighet på snötäcket, snödjup och densitet i två slalombackar, ena med konstsnö 

och andra med enbart natursnö. 

1.2 Frågeställning 

- Hur mycket längre ligger den konstgjorda snön kvar i pisten än natursnön? 

- Är det någon skillnad i densiteten på den konstgjorda snön och natursnön? 

- Om det är en försenad snösmältning, har det någon påverkan på vegetationen i 

backen? 

- Har densiteten och varaktigheten på snötäcket något samband? 

1.3 Hypotes 
Den konstgjorda snön ligger kvar längre i pisten än natursnön beroende på den högre 

densiteten hos den konstgjorda snön, vilket har en påverkan på vegetationen och 

växtligheten eftersom våren förskjuts.  

 

2 Metod och material 
2.1 Materiallista 
Lavinsonder 

Våg  

Mätglas 

Kamera 

Miniräknare 

Snöre  

Anteckningsblock 

2.2 Metod 
Mätningarna har utgått ifrån två slalombackar belägna bredvid varandra, en med konstgjord 

snö och en med enbart natursnö. Metoden för studien har baserats på ett antal olika 

mätningar, först mättes snödjup och densitet, sedan beräknades varaktigheten på snötäckena 

i antalet dagar. Sedan bedömdes växtligheten i backarna.  

För att testa samband mellan snödjup och densitet gjordes en korrelationsanalys och ett r2-

värde. Dessutom gjordes en hypotesprövning med signifikansnivån 5 % och ett p-värde som 

beräknades i Excel.  
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2.2.1 Mätplats 

Mätplatsen för projektet har varit Hemavan som ligger i Storuman kommun i Västerbottens 

län. Tillsammans med Tärnaby skidanläggning utgör detta norra Sveriges största alpina 

skidområde (Hemavan alpint AB, 2017). Hemavan skidanläggning består av 10 liftar och 30 

nedfarter. På västra sidan av skidområdet ligger två backar belägna bredvid varandra, den 

östrabacken med endast natursnö och den västrabacken med utlagd konstgjord snö. Den 

huvudsakliga anledningen till det är för att anläggningen vill ha en backe som är åkbar och 

kan öppnas tidigare på säsongen. För att undvika och minimera riskerna för att lokala 

skillnader inom varje backe skulle påverka resultaten delades backarna upp i fyra delar A, B, 

C och D där A representerar den nedre delen av backen, B och C mellandelen av backen och 

D den övre delen av backen (bilaga 1).  

2.2.2 Mätningar 

Mätningarna gjordes vid tre mättillfällen; ett för att mäta djupet, densiteten på snön och ett 

för att se till och beräkna snösmältningstakten, vilket jag också hade fjällchefen i Hemavan 

till hjälp för att bevaka hur fort snön smälter. Till sist en mätning för att bedöma växtligheten 

och jämföra med om det finns någon skillnad mellan de olika backarna.  

Snödjupet mättes med hjälp av lavinsonder, där 10 slumpmässiga punkter mättes i varje del 

(A-D) av backen. För att minimera riskerna för lokala skillnader i snödjupet. Mätningarna 

utfördes på samma sätt i båda backarna och ett medelvärde för varje del och backe 

beräknades, detta jämfördes sedan mot varandra.  

Eftersom snön smälter olika i olika delar av backen är det svårt att beräkna exakt antal dagar 

för hela backen. Genom att veta skillnaden, beräkna antalet dagar från det att snön har tinat i 

natursnö del A till att snön är borta i konstsnö del A och jämföra med snödjupet kan jag 

beräkna hastigheten på snösmältningen genom att ta skillnaden i snödjupet i del A genom 

antalet dagar vilket ger en smältningshastighet i cm/dag. Vilket jag sedan kan använda och 

beräkna hur många dagar det tar för resten av delarna i backen och därefter få ett 

medelvärde på hela backen. Dessutom jämförde jag detta med datum från fjällchefen i 

Hemavan som hjälpte att hålla koll på snösmältningstakten. 

Densiteten på snön mättes på två ställen i varje backe, i del A och del D och beräknades sedan 

på två olika sätt. Jag fyllde ett vägt provrör i glas med snö och noterade mängden i ml och 

vikten i gram, lät det smälta, avläste hur många ml vatten som var kvar i röret efter snön 

smält och dividerade vattenmängden med snömängden. På det andra sättet räknade jag med 

den vägda snömängden och dividerade den med mängden snö för att sedan räkna om det 

från g/ml till kg/m3. 

Mätningarna för att bedöma växtligheten gjordes genom att lägga ut en fyrkant på 10 x 10 m i 

varje del (A-D) av backarna och bestämma arter, växtlighetstäckning och färger, även genom 

att fotografera.  
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3 Resultat  
3.1 Snödjup 

Resultatet visar skillnader i snödjupet mellan de olika delarna och backarna. I del A är 

skillnaden i snödjupet 46,6 cm, del B, 53,6 cm del C 34,4 cm och del D 28,2 cm. Största 

skillnaden i snödjupet var i del B där konstsnön mättes till 67,3 cm medan natursnön mättes 

till 13,7 cm (figur 1). Medelvärdet för det totala snödjupet i konstsnöbacken var 64,4 cm och 

medelvärdet för det totala snödjupet i natursnöbacken var 23,7 och är en skillnad i snödjup 

på 40,7 cm. Vilket alltså motsvarar en skillnad på 64 % och det är 2,7 gånger mer snö i 

konstsnöbacken som i natursnöbacken.  

 
Figur 1 visar medelvärdet på snödjupet i de olika delarna (A-D). De svarta staplarna representerar konstsnön och 

de gråa natursnön.  

3.2 Varaktighet på snötäcket 

Varaktigheten på snötäcket beräknades till 12 dagar från att del A i natursnöbacken hade 

smält till att del A i konstsnöbacken hade smält vilket gav en smältningshastighet på 3,8 cm/ 

dag. Detta beräknades till 14 dagars skillnad i del B, 9 dagar i del C och 7 dagar i del D och 

som gav ett medelvärde på 10,6 dagars skillnad vilket avrundas till 11 dagar (tabell 1).  

Tabell 1 visar antalet dagar det skiljer i smältningstakt mellan konstsnöbacken och natursnöbacken. Första 

kolumnen visar de olika delarna i backen, del A längst ner i backen och del D högst upp. Andra kolumnen visar 

skillnaden i snödjup mellan de olika delarna. Tredje kolumnen visar snösmältningshastigheten cm/dag och fjärde 

kolumnen visar antalet dagar beräknade på snödjupsskillnaden och smältningshastigeten. 

 

 

Snödjup (K-N)cm cm/dag dagar

Del A 46,6 3,8 12

Del B 53,6 3,8 14,1

Del C 34,4 3,8 9

Del D 28,2 3,8 7,4

Medelvärde 10,6
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3.3 Densitet 

Mätningarna på densiteten visade skillnader mellan backarna men även skillnader mellan 

delarna. Densiteten är uppmätt i nedre och övre delen i båda backarna, alltså del A och del D. 

I konstsnöbackens del A var densiteten 525 kg/m3 och del D låg den på 603 kg/m3 vilket gav 

ett medelvärde på 562 kg/m3. Densiteten i natursnöbackens del A var 400 kg/m3 och del D 

låg på 420 kg/m3 vilket gav ett medelvärde på 410 kg/m3.  

3.3.1 Samband densitet och snötäcke 

Ett sambandstest mellan densitet och snödjup gjordes med hjälp av en korrelationsanalys 

och ett r2 värde som visade 0,8 (Figur 2). En hypotesprövning gjordes med en nollhypotes H0 

och en mothypotes H1 med signifikansnivån α 5 % (0,05). P-värdet för korrelationen 

beräknades till 0,2, vilket betyder att p > 0,05 och H0 kan inte förkastas. Det betyder att 

osäkerheten är för stor för att påstå att det finns något samband mellan snödjupet och 

densiteten.  

 
Figur 2 visar sambandet mellan densitet och snödjup. 
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3.4 Växtlighet 
Det fanns vissa skillnader i växtligheten beroende på konstsnöbacken eller natursnöbacken, men även beroende på i vilken del i backarna 

mätningarna gjordes (tabell 2). Det fanns ett större antal växtarter i backen med natursnö men också fler blommande växter och fler färger. 

Störst var skillnaden i del A där växtligheten i konstsnöbacken inte hade hunnit blomma, där knopparna på riset höll på att slå ut, medan 

natursnöbacken blommade med smörbollar, kabbelekor, åkerbärsblommor och vide. I del C var det minst skillnad mellan backarna, där fanns 

det ungefär samma typer av arter trots att de inte riktigt hade hunnit blommat i konstsnöbacken som i natursnöbacken. Växtligheten är mätt 23 

dagar efter att snön var helt borta i båda backarna. 

Tabell 2 visar växtligheten i de olika delarna i backarna A till D. Arter, växtlighetstäcke, färger och övriga kommentarer. 

Del av backarna Del A 

Konst 

Del B 

Konst 

Del C 

Konst 

Del D 

Konst 

Del A 

Natur 

Del B 

Natur 

Del C 

Natur 

Del D 

Natur 

Arter Vide 

Ris  

Vide 

Ris  

Vide 

Smörboll 

Bräken 

Blåbärsris 

Ris 

Kråkbär 

Smörbollar 

Kabbelekor 

Åkerbärsblomma 

Vide 

Smörboll Vide 

Bräken 

Bräken 

Viol 

Blåbärsrisvide 

Ris 

Skogsstjärna 

Smörboll 

Färg Brunt 

under 

gröna 

knoppar 

Brunt 

under 

och 

gröna 

knoppar 

Mestadels brunt 

lite grönt på vissa 

ställen, stenigt och 

jord 

Grönt Brunt Grönt 

Gult 

Rosa 

Lila 

Grönt 

 Lite gult  

Grönt Brunt Grönt 

Gult 

Vitt 

Växtlighetstäckning Tät 

växtlighet 

Buskigt 

Kvistar 

Tät 

växtlighet 

Kvistar  

Gles/ ingen 

växtlighet Stenar 

Jord 

Gles och låg 

växtlighet  

Tät växtlighet, 

hög 

täckningsgrad 

Mellan 

växtlighet,både 

lågt och mellan 

Tät växtlighet Tät 

växtlighet 

 

Övriga 

Kommentarer 

Stenigt 

Jord 

Grävt 

Parti ned 

mycket 

buskage 

Brunt buskage  

Skillnad jämfört 
vid sidan, höga 

bräken/ormbunkar  

Små 

ormbunkar. 

Smörbollar, 

åkerbärsblomster, 

mycket färgrik del 

av backen med 

Smörbollarna 

har slagit ut, 

grönt med 

inslag av gult, 

lite stenigt 

Mest grön 

växtlighet 

Utslagna 

smörbollar, 

Lite 

myrmark. 
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Buskar ej 

utslagna 

knoppar 

knoppar 

börjar slå 

ut 

Smörbollar har ej 

slagit ut men finns 

knoppar 

 

Stenigt och 

låg 

växtlighet.  

Grönt och 

brunt.  

Blåbärsrisen 

har ej 

blommat 

mycket olika 

blommor 

Frodigt 

Blåbärsris, 

buskagen är 

grönare  

  

Högre gräs/ 

växtlighet 
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4 Diskussion 
4.1 Snödjup 

I denna studie hittades tydliga skillnader i snötäckets tjocklek och snötäckets varaktighet 

mellan olika snötyper konstsnö och natursnö. Dessa skillnader kan jämföras med en studie 

där konstsnön låg 19 dagar längre än den naturliga snön (Stöcklie och Rixten 2000) och 

ytterligare en studie där den konstgjorda snön låg kvar 14 dagar längre än natursnön (Rixten, 

Haeberli och Stoeckli 2004). I dessa studier är dock den naturliga snön mätt i 

kontrollpunkter som ligger utanför pisten som inte har någon påverkan från pistmaskiner 

vilket kan jämföras med mina resultat där natursnön är uppmätt i en skidbacke vilket kan ha 

en viss mekanisk påverkan på snön i och med att snön trycks ihop som kan göra den mer 

kompakt. Det finns även vissa andra faktorer som kan påverka snösmältningen som också 

kan vara viktiga att ha med i bedömningen som vädret, temperaturen, topografin, vinden och 

läget backarna ligger i trots att backarna ligger precis bredvid varandra. 

4.2 Densitet 
Jämför jag mina resultat med en studie från (Stöckli och Rixten 2000) där snödjup och 

densitet har mätts på både konstgjordsnö och naturlig snö såg man att densiteten i konstsnön 

låg på 524,8 kg/m3 och natursnön låg på 353,3kg/m3 vilket är liknande resultat som i min 

studie. Störst skillnad mellan min studie och deras studie var det mellan natursnöns densitet, 

men även där kan det vara rimligt att pistmaskinen har gjort natursnön mer kompakt så 

därför högre densitet.  

I samma studie (Stöckli och Rixten 2000) mättes snödjupet där konstsnön var 20 % högre än 

den naturliga snön jämfört med mitt resultat där konstsnödjupet var 63,2% tjockare än 

natursnön. Detta är en stor skillnad och ännu större skillnad med tanke på att konstsnön låg 

kvar var 19 dagar jämfört med min studie på ungefär 11 dagar. Därmed måste backarna i 

Hemavan ha en betydligt högre avsmältningstakt än backarna i Stöckli och Rixtens (2000) 

studie i Davos i Schweiz. 

 

En frågeställning jag hade var om det fanns något samband mellan densitet och 

varaktigheten på snön. Genom att pröva densitet mot snödjup och genom statistisk 

hypotesprövning och korrelationsanalys visade det sig att det finns ett samband enligt r2 -

värdet eftersom det låg på 0,8 men enligt hypotesprövningen kan inte noll hypotesen 

förkastas eftersom p-värdet låg över signifikansnivån. Därmed är sannolikheten för stor för 

att sambandet är en tillfällighet för att kunna dra slutsatsen att det har ett samband. Detta är 

troligtvis på grund av de få mätvärdena jag hade på densiteten. Jag valde att jämföra densitet 

och snödjup eftersom det tjockare snödjupet i konstsnöbacken låg kvar längre än de tunnare 

snödjupet i natursnöbacken. Om jag trots det skulle bortse från de få mätvärdena och bara 

analysera diagrammet (figur 2) kan man tydligt se att ju högre snödjup desto högre densitet 

så därför kan det ändå vara rimligt att densiteten i sin tur har en påverkan på varaktigheten 

på snötäcket eftersom ju högre snödjup desto längre tid tar det för snön att smälta. En senare 

snösmältning visade i min studie ha en viss effekt på vegetationen och då kan densiteten på 

snön kanske vara en orsak till detta. Dock kan jag inte med statistisk säkerhet säga att det har 

en påverkan och dra slutsatser eftersom mätvärdena var få och endast en mätplats.  

4.3 Växtlighet 

Resultaten på växtligheten visar en liten skillnad på färger, växtlighetstäthet och arter. Det 

finns fler observerade arter i backen med natursnö och tidigare knoppning och blomning. 

Om man jämför (tabell 1), alltså antalet dagar snösmältningen i konstsnöbacken är efter, med 

(tabell 2) kan det finnas en liten koppling mellan antalet arter i backen med natursnö jämfört 

med konstsnö, men det är samtidigt svårt att bedöma och särskilt när det bara är två backar. 
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En studie som har gjorts i alperna studerades effekterna av konstgjord snö på vegetationen 

genom att studera snödjup, densitet, markytans temperatur i tio olika skidområden i de 

Schweiziska alperna (Stöckli och Rixten 2000). På sommaren genomfördes 

vegetationsundersökningar på samma plats, genom jämförelser med natursnö och 

konstgjordsnö. Där visade snödjupet och densiteten betydande skillnader, där snödjupet i 

konstsnöbacken var 120 % högre än i natursnön och densiteten var 135 % högre i 

konstsnöbackan än i kontrollpunkterna i natursnön vid sidan om, vilket också kan stärka 

mina resultat. En övergripande jämförelse i Stöckli och Rixtens (2000) studie av växter 

visade dock ingen skillnad i antalet arter mellan konstsnön och kontrollpunkterna. Men 

vegetationstäckningen för funktionella grupper var tydligt förändrad; mängden örter och små 

buskar var reducerade medan baljväxter visade en högre täckningsgrad i natursnö än i 

konstsnö, men detta kan också ha varit en påverkan från pistmaskiner eftersom den endast 

kört i konstsnöområdet och inte i kontrollområdena med natursnö. Styrkan i min studie är 

därför att skillnaderna på vegetationen borde vara mer beroende på effekter av olika sorters 

snö eftersom det körs med pistmaskiner i båda backarna och att det troligen har samma 

påverkan på marken. 

En annan studie på pistmaskiners och pistprepareringens påverkan på miljön visar att det 

också finns en viss påverkan på vegetationen (Rixten, Stoeckli och Ammann 2003). Eftersom 

natursnön har ett tunnare snötäcke och en lägre densitet än konstsnön så kan det vara rimligt 

att anta att pistmaskinen tar hårdare på backen med natursnö, men samtidigt körs det mer i 

backen med konstsnö eftersom säsongen börjar tidigare och slutar senare på grund av 

snötäcket så därför kan det också vara svårt att säga hur mycket pistmaskinen påverkar 

backen och vegetationen. 

Resultatet i den förändrade artsammansättningen visade att vissa växtarter kan dra fördel av 

den förändrade vintermiljön medan andra arter missgynnas (Stöckli och Rixten 2000). Om 

man jämför vegetationsförändringarna i Stöcklis och Rixtens (2000) studie med mina 

resultat kan man se att det fanns något fler arter och tidigare blommande arter i backen med 

natursnö än konstsnöbacken och att det även fanns skillnader mellan delar av backen. I min 

studie kan det också vara rimligt att den sena knoppningen och blomningen och några färre 

arter i konstsnöbacken är ett resultat av att snön ligger kvar ungefär 11 dagar längre än 

natursnön och att det kan vara en förändring i artsammansättningen. Samtidigt är det svårt 

att säga eftersom det behövs fler studier under en längre period som kan visa på vilka arter 

som har funnits där tidigare. Dock, eftersom backarna ligger så pass nära varandra borde det 

vara möjligt att samma arter ska kunna växa där eftersom det ligger lika i höjd, läge och 

klimatzon. Att de små skillnaderna på vegetationen kan vara påverkade av effekterna från de 

olika snötyperna kan vara rimligt. Dock svårt att säga hur stor påverkan det har på 

vegetationen och miljön i stort sett eftersom det dels bara var två backar som undersöktes 

och där lokala skillnader kan förekomma och dessutom vad de små skillnaderna i artantalet 

har för betydelse. Detta kan vara intressant att undersöka under en längre period och i 

mellan fler konstsnöanläggningar.  

4.4 Slutsats 

Det fanns skillnader i varaktigheten på snötäcket, konstsnön låg kvar ungefär 11 dagar längre 

än natursnön. Det var även skillnader i densiteten mellan backarna, medelvärdet i 

konstsnöbacken var högre än i natursnöbacken. Jag såg dessutom skillnader i vegetationen 

mellan backarna, var något fler arter, tidigare blomning och mer färgrikt i natursnöbacken. 

Dock genom statistisk hypotesprövning och korrelationsanalys mellan densitet och snödjup 

kan jag inte med statistik säkerhet säga att det finns något samband trots ett r2- värde som 

visade ett starkt samband, men detta troligtvis på grund av för få mätvärden.  



 

10 
 

Skillnaderna i vegetationen kan troligtvis vara effekter beroende på de olika snötyperna. 

Detta kan stärkas eftersom det finns mekanisk påverkan från pistmaskiner i båda backarna 

vilket gör att det blir mer tydligt att det kan vara effekter från de olika snötyperna. 

Ovanstående resonemang kan stärkas av studier som har visat att pistmaskiner har en 

mekanisk påverkan på vegetationen. Trots att det fanns vissa skillnader i vegetationen mellan 

backarna och att det kan vara effekter från snötyperna är det fortfarande svårt att säga vad 

det kan ha för konsekvenser i stort sett med tanke på att studien endast undersökte två 

backar. Det kan också vara rimligt att det finns lokala skillnader i vegetationen som kan 

påverkas olika t ex. att vissa växtarter kan överleva under ett tjockare snötäcke och därmed 

tåla en senare snösmältning och medan andra växtarter får det svårare och dör. Därför skulle 

det vara intressant med liknande undersökningar under en längre tid och fler 

konstsnöanläggningar i olika områden. 
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