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Abstract 
Higher and denser vegetation have been recorded as a response to recent climate change in 

alpine regions. The aim of this study was to determine if the vegetation have changed in the 

Scandes, by analyzing monitoring data collected between 2008-2019. The vegetation was 

assessed in 540 permanent study plots distributed across a gradient from the treeline to the 

summit in 10 mountains in the Scandes. Each mountain was inventoried twice with five 

years in between. I analyzed changes in abundance and maximum altitudinal range between 

inventories and discuss the detected changes in relation to changes in herbivore density and 

climate. 9 out of 37 analyzed species increased in abundance between the two inventories 

and no species decreased. The area has experienced warming during the last decades, but no 

changes in precipitation and herbivory. Most of the increasing species also have traits and 

distributions that would predict them to be thermophilic in these locations. I thus conclude 

that warming temperatures are the most likely driver of the observed changes. The observed 

expansion of warm-adapted species in the Scandes are expected to have a negative impact on 

cold-adapted species and may lead to a decrease of arctic and alpine biota in the long run. 

My analysis show that the analyzed monitoring data can detect vegetation changes after only 

five years and should therefore be a powerful tool to detect changes in a longer time span. I 

conclude that it would be valuable to maintain the current monitoring scheme in the future. 
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1 Introduktion 

 
Växter i arktiska och alpina miljöer är anpassade till en låg temperatur och kort 

vegetationsperiod. Pågående klimatförändringar har därför stor påverkan på vegetationen i 

dessa områden (Jump och Peñuelas 2005). Det finns stark koppling mellan ökande 

temperaturer och högre och tätare vegetation i tundraområden (Bjorkman et al. 2018). 

Kärlväxter etablerar sig på högre höjder i alpina områden över hela Europa (Steinbauer et al. 

2018), där värmegynnade arter ökar och arter anpassade till kalla miljöer minskar i 

utbredning (Gottfried et al. 2012, Pauli et al. 2007). Även högre trädgränser har observerats i 

många områden under det senaste århundradet som en följd av ett varmare klimat (Harsch 

et al. 2009). 

 

De senaste decennierna har temperaturen i skandinaviska fjällen ökat signifikant medan 

nederbörden har varit oförändrad (Marshall et al. 2018). Under samma tidsperiod har man 

också observerat en ökning av lågväxande buskar, framförallt vintergröna ljungväxter 

(Hedenås et al. 2016, Virtanen et al. 2010) och en etablering av skogsörter (Vuorinen et al. 

2017) på kalfjället. Ökad utbredning av lågväxande buskar kan ha negativ påverkan på 

biodiversiteten av kärlväxter på tundran eftersom många arktiska och alpina arter är 

lågväxande och konkurrenssvaga (Vowles et al. 2017, Vuorinen et al. 2017). 

 

Det är dock inte enbart klimatet som påverkar vegetationen i fjällen. Även renbete har en 

stor effekt på fjällvegetationen (Sundqvist et al. 2019). Renbete minskar vegetationens täthet 

(Sundqvist et al. 2019) och kan motverka vissa effekter av klimatförändringar genom att 

minska expansionen av träd och buskar (Olofsson et al. 2009), och värmegynnade örter 

(Kaarlejärvi et al. 2013). Därför bör renbete beaktas när man analyserar vad som har orsakat 

vegetationsförändringar i fjällen. 

 

De flesta tidigare studier av vegetationen i skandinaviska fjällen baseras på resultat från 

återinventeringar av områden med begränsad geografisk utbredning (Vowles et al. 2017, 

Vuorinen et al. 2017), eller har huvudsakligen provytor på låg höjd (Hedenås et al. 2016). 

Data med en större geografisk spridning är nödvändig för att få en tydlig bild av 

omfattningen av vegetationsförändringarna i hela fjällkedjan. 

 

Det svenska miljömålet Storslagen fjällmiljö bedöms idag inte kunna uppfyllas 

(Naturvårdsverket 2019). Bland de arter som förekommer i svenska fjällen är det drygt 37 % 

som inte återfinns i någon annan landskapstyp och drygt 12 % av de arter för vilka fjällmiljön 

anses vara viktig är idag rödlistade (Naturvårdsverket 2019). Snabb uppvärmning kan vara 

ett stort hot mot biodiversiteten i svenska fjällen likväl som i andra alpina områden och 

bevarande av dessa habitat är livsnödvändig för arter anpassade till kalla miljöer (Gottfried 

et al. 2012, Naturvårdsverket 2019, Pauli et al. 2007, Vuorinen et al. 2017). 

Vegetationen i de svenska fjällen övervakas av NILS (Nationell inventering av landskapet i 

Sverige). 1370 provytor i NILS är belägna i fjällkedjan, dock förekommer större delen av 

dessa provytor på lägre höjder (Hallstan och Grandin 2018). Som ett komplement till NILS 

övervakning, med fokus på vegetation på högre höjder, startade övervakningsprogrammet 

Fjällvegetation 2006 i Jämtlands län (5 fjäll). 2010 anslöt Västerbottens län (5 fjäll).  

Dalarnas län (2 fjäll) anslöt 2016. De tolv fjäll som ingår i programmet är tänkta att 



 

2 
 

inventeras löpande vart femte år. För insamling av data ansvarar Länsstyrelsen i respektive 

län. I denna studie analyseras data från tio fjäll belägna i Västerbottens och Jämtlands län 

(Figur 1). 

 
Figur 1. Tio fjäll ingår i studien med fem fjäll i Västerbottens län och fem fjäll i Jämtlands län. Varje fjäll är 

återinventerat en gång 5–6 år efter första inventeringen. Datat är insamlat 2008–2019. 
 

Syftet med studien är att bedöma om vegetationen har förändrats i svenska fjällen under de 

senaste tio åren, genom att jämföra hur vegetationen på tio fjäll har förändrats mellan 

inventeringstillfällen. Fjällen har inventerats två gånger med fem-sex års mellanrum mellan 

2008–2019. Vegetationsförändringarna jämförs med observerade förändringar i klimat och 

rentätet för att undersöka orsakerna till vegetationsförändringarna. Min hypotes, baserat på 

tidigare studier är att (1) Lågväxande buskar, graminider och örter med 

huvudutbredningsområde nedan trädgränsen ökar i utbredning, (2) att fjällarter med 

huvudutbredningsområde ovan trädgränsen minskar i utbredning och att (3) förändringarna 

är relativt små då studietiden är kort och renbete förekommer i studieområdet.   
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2 Metod 

 
2.1 Studieområde 

De tio fjäll som ingår i Västerbottens och Jämtlands miljöövervakningsprogram är belägna 

över ett stort område i svenska fjällkedjan (Figur 1). Alla fjäll har ett kontinentalt klimat där 

renbete förekommer (Sametinget 2016, SMHI 2019). På vart och ett av dessa fjäll har man 

studerat vegetationen i 40–63 provytor fördelade på 6 transekter som utgår från toppen av 

respektive fjäll. Totalt ingår 540 provytor i studien (Tabell 1, bilagor). Provytorna är jämnt 

fördelade över transekten med viss justering till topografin. Provytorna är belägna på 

kalfjället, transekterna avslutas vid dalgångens lägsta punkt eller vid fjällbjörkskogens övre 

utbredning (Carlsson 2018).  

 

2.2 Inventering 

De 10 fjäll som ingår i studien inventerades första gången mellan 2008–2013, 

återinventeringar har utförts mellan 2013–2019 (Tabell 1, bilagor). Provytorna består av en 

cirkel med tio meters radie. Vid första inventeringen placerades en tältpinne i ytans 

mittpunkt för att säkerställa att exakt samma yta återinventeras. I varje provyta noteras alla 

förekommande arter av kärlväxter samt täckningsgrader av olika artgrupper i samtliga 

vegetationsskikt (Carlsson 2018). Fjällen har återinventerats efter fem eller sex år. Datasetet 

som analyseras är insamlat av Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Jämtland 

mellan 2008–2019 (Tabell 1, bilagor). Koordinater och artlistor för varje provyta finns 

arkiverat hos respektive Länsstyrelse. För utförlig inventeringsmetodik se Carlsson 2018. 

 

2.3 Statistik och analys 

För att kunna analysera datat sorterade jag Länsstyrelsen i Västerbottens data för att få en 

enhetlig artlista för alla fjäll. För att underlätta statistiska analyser valde jag att fokusera på 

arter som fanns på alla fjäll minst ett av två inventeringstillfällen. Då ett av fjällen, 

Hundshögen, har en betydligt kortare artlista än övriga fjäll togs även arter med som 

förekom på alla övriga fjäll. Alla arter som vissa år enbart bestämts till släkte eller familj 

uteslöts. Videarterna Ripvide Salix glauca, Ullvide Salix lanata och Lappvide Salix 

lapponum sammanställdes - detta för att undvika osäkra artbestämningar. S. glauca, S. 

lanata och S. lapponum benämns härefter Salix sp*. Efter urvalsprocessen återstod 36 

kärlväxtarter samt Salix sp*. Bland de analyserade arterna finns fjällarter med huvudsakligt 

utbredningsområde både ovan och nedan trädgränsen tillhörande artgrupperna graminider, 

örter, ris, buskar och träd (Tabell 2, bilagor). 

 

Förekomsten av arter på varje fjäll skattades som antalet provytor som de förekommer i vid 

varje inventeringstillfälle. Analys av förändring i förekomst vid inventering ett och två, samt 

högsta höjd testades med ett parat t-test. Jag analyserade också hur många ytor de måste 

öka eller minska för att skillnaden skulle kunna detekteras med ett statistiskt test. Alla 

statistiska analyser gjordes i R (R Core Team 2019). 
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3 Resultat 

 
 

Figur 2. Medelvärden ± standardfel för förekomst (antal ytor per fjäll) vid inventering ett (2008–2013, blå) och 

inventering två (2013–2019, orange). Bara arter med statistiskt signifikanta skillnader mellan de två 

inventeringarna visas i figuren. Nedan respektive ovan trädgränsen syftar på var arterna har sitt 

huvudutbredningsområde. Resultat för alla arter är presenterade i Tabell 3, bilagor. a) Ljungväxter, b) Övriga 

artgrupper. 

 

Nio arter hittades i fler provytor vid det andra inventeringstillfället än det första och har 

därför ökat i utbredning. Sex av dessa arter har sitt huvudutbredningsområde i Skandinavien 

nedan trädgränsen och fyra av arterna som blivit vanligare är ljungväxter (t-test, P=0,05, 

Figur 2).  

 

 

 

Figur 3. Medelvärden± standardfel för högsta höjd (möh) på varje fjäll vid inventering ett (2008–2013, blå) och 

inventering två (2013–2019, orange). Bara arter med statistiskt signifikanta skillnader mellan de två 

inventeringarna visas i figuren. Resultat för alla arter är presenterade i Tabell 4, bilagor. 
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Ingen art hade minskat eftersom ingen art återfanns i statistiskt signifikant färre ytor vid 

andra inventeringstillfället. De arter som ökade mest var ljungväxten kråkbär Empetrum 

nigrum och snölegearten fjällnoppa Gnaphalium supinum (Figur 2, Tabell 3, bilagor). 
 

 
Figur 4. Medelvärden ± standardfel för förekomst (antal ytor per fjäll) vid inventering ett (2008–2013, blå) och 

inventering två (2013–2019, orange) och power t-test (grå). Icke signifikanta resultat där grå staplar visar med 

hur mycket respektive art hade behövt skilja sig i förekomst vid inventering två (Power = 0,8) för att vara 

signifikant åtskild från första inventeringen. Nedan respektive ovan trädgränsen syftar på var arterna har sitt 

huvudutbredningsområde. 

 

Två arter, kråkbär Empetrum nigrum och stagg Nardus stricta, registrerades på högre höjd 

vid det andra inventeringstillfället än vid det första (Figur 3, Tabell 4, bilagor). Flera arter 

visar dessutom tendens till ökning i förekomst och högsta höjd (Figur 4, Figur 5). 
 

 
 

Figur 5. Medelvärden ± standardfel för högsta höjd (möh) på varje fjäll vid inventering ett (2008–2013, blå) och 

inventering två (2013–2019, orange) och power t-test (grå). Icke signifikanta resultat där grå staplar visar med 

hur mycket respektive art hade behövt skilja sig i högsta höjd vid inventering två (Power = 0,8) för att vara 

signifikant åtskild från första inventeringen. Nedan respektive ovan trädgränsen syftar på var arterna har sitt 

huvudutbredningsområde. 
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Årsmedeltemperaturen har ökat i studieområdet de senaste decennierna (Figur 6a), medan 

årsmedelnederbörden har varit oförändrad (Figur 6b).  
 

 
 

Figur 6. a) Modellerat data för årsmedeltemperaturen för de analyserade fjällen, samt regressionslinjen för 

fjällens medeltemperatur (P=0,001, r2=0,249). b) Modellerat data för nederbörd för de analyserade fjällen, samt 

regressionslinjen för fjällens medelnederbörd (P=0,767, r2=0,002) (SMHI 2019). Grå streck visar modellerat data 

från respektive fjäll mellan 1980-2018, röda prickar visar regressionslinje. 

 

Antalet renar i Västerbottens län har varit mer eller mindre oförändrad under 2000-talet 

med drygt 50 k renar. Renantalet i Jämtland har ökat något de senaste 5 åren från drygt 40 k 

renar till knappt 50 k renar (Figur 7, Sametinget 2019). 
 

 

Figur 7. Antal renar i Västerbottens respektive Jämtlands län mellan 2000–2018 (Sametinget 2019). 
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4 Diskussion 

 
Vegetationen har förändrats under de fem år som gått mellan de två 

inventeringsomgångarna. Generellt verkar arters utbredning ha ökat i svenska fjällkedjan 

eftersom 9 av 37 arter, 24 % av de analyserade arterna, hade ökat och inga arter hade 

minskat mellan de två inventeringstillfällena (Figur 2). Dessa förändringar följer de mönster 

man kan förvänta sig från tidigare studier som visar på högre och tätare vegetation på 

tundran (Bjorkman et al. 2018) och att kärlväxter etablerar sig på högre höjder i alpina 

områden över hela Europa (Gottfried et al. 2012, Pauli et al. 2007). 

 

Det är utifrån den här studien inte möjligt att avgöra vad vegetationsförändringarna beror på 

eftersom jag bara jämför två tidpunkter. Den troligaste förklaringen är dock att det är en 

respons till ett varmare klimat. Temperaturen har ökat med i genomsnitt 0,5 °C per 

decennium i svenska fjällen under de senaste 40 åren (Figur 6a, Marshall et al. 2018), medan 

andra faktorer som har stor påverkan på vegetationen, som nederbörd och renantal, har varit 

i stort sett oförändrade (Figur 6b, Figur 7, Sametinget 2016, SMHI 2019). Temperaturen har 

inte ökat i studieområdet under femårsperioden mellan inventeringarna (Figur 6a, Marshall 

et al. 2018), utan vegetationsförändringarna är troligen en respons till temperaturökningen 

de senaste decennierna. Detta kan förklaras av att ändringar i arters utbredning är en 

långsam process på fjället där vegetationen förmodligen genomgår en kontinuerlig 

succession på grund av de ökade temperaturerna de senaste 40 åren (Pauli et al. 2007). 

 

Typen av vegetationsförändringar som jag identifierat tyder också på att ett varmare klimat 

är den huvudsakliga orsaken. Som jag hypotiserade, är många av arterna som ökat arter som 

förväntas gynnas av ett varmare klimat. 6 av 9, 67 %, av de arter som ökat har sitt 

huvudsakliga utbredningsområde nedan trädgränsen (Figur 2) och 4 av 9, 44 %, av de arter 

som ökat är ljungväxter (Figur 2a). Utöver de signifikanta ökningarna tenderar flertalet arter 

att öka i höjd och förekomst (Figur 4, Figur 5). Många av dessa har större delen sitt 

utbredningsområde i Skandinavien nedan trädgränsen och bör därför gynnas av ett varmare 

klimat. Mina resultat överensstämmer med tidigare studier som också visat att 

värmegynnade arter ökar på fjället, lågväxande buskar, framförallt vintergröna ljungväxter, 

och graminider ökar i utbredning och tidigare skogsörter etablerar sig i skandinaviska fjällen 

(Hedenås et al. 2016, Vuorinen et al. 2017). 

 

Lågväxande vintergröna buskar utgör en stor andel av de arter som ökat (Figur 2a). Flera 

tidigare studier har visat att det verkar vara denna grupp som snabbast ökar sin utbredning 

just nu i de skandinaviska fjällen (Figur 2a, Vowles et al. 2017, Vuorinen et al. 2017), jämfört 

med andra alpina områden där större lövfällande buskar och träd såsom B. nana, B. 

pubescens och Salix. sp* ökar i utbredning (Vowles och Björk 2019). I den här studien har 

lågväxande, vintergröna Empetrum nigrum ökat mest av alla arter (Figur 2a). Arten är 

dominerande i fältskiktet i svenska fjällen, och har flera egenskaper som förklarar varför den 

är konkurrenskraftig gentemot andra arter. E. nigrum formar dels täta mattor som hindrar 

andra växter att etablera sig, arten undviks även av betare och kan utsöndra ämnen som 

motverkar groddning av frön och etablering av andra arter (Aerts 2010). 

 

 

 



 

8 
 

Renbete har en stor reglerande effekt på fjällvegetation. I respons till varmare klimat går 

utbredning av buskar och träd snabbare i avsaknad än med förekomst av bete (Olofsson et al. 

2009). Renbete förekommer i studieområdet men detaljerad data över omfattningen av betet 

saknas, vilket begränsar tolkningsmöjligheten av resultaten (Sundqvist et al. 2019). Ett 

förslag till tillägg i inventeringsmetodiken är att notera förekomst av renspillning i 

inventeringsytorna som ett index för renbete, eftersom det är en ganska bra prediktor för hur 

stor effekt renar har på vegetationen (Sundqvist et al. 2019). 

 

I motsats till vad jag förväntade mig har inga arter minskat i utbredning. Konkurrenssvaga 

alpina arter förväntas främst minska på grund av ökad konkurrens från värmegynnade 

växter. Resultaten kan bero på att många alpina kärlväxter är fleråriga och därför tar 

minskningsprocesser längre tid än nyetablering av arter (Pauli et al. 2007).  

 

Två fjällarter, Fjällnoppa Gnaphalium supinum och fjällummer Lycopodium alpinum, båda 

snölegearter (Hultén 1950), har ökat signifikant (Figur 2b). Andra studier visar liknande 

resultat där snölegearter ökar i utbredning i alpina områden både i Alperna och 

skandinaviska fjällen. I ett högalpint område i Österrike har G. supinum och andra 

snölegearter ökat kraftigt de senaste 20 åren (Pauli et al. 2007, Steinbauer et al. 2019). En 

möjlig förklaring till ökningen är att snölegearter gynnas av ändrade snöförhållanden till 

följd av klimatförändringar då de kan kolonisera nya områden som tidigare varit snötäckta 

(Grytnes et al. 2014, Steinbauer et al. 2019). 

 

Mina resultat visar att kärlväxter inte har etablerat sig högre upp på fjället i samma 

utsträckning som ökad förekomst i ytor. I den här studien visar bara två arter en signifikant 

skillnad, och båda dessa arter hade ökat i högsta höjd (Figur 3). Detta skiljer sig från andra 

studier som visat att lågalpina och boreala arter etablerar sig på högre höjd över hela Europa 

inklusive skandinaviska fjällen (Gottfried et al. 2012, Hedenås et al. 2016, Pauli et al. 2007, 

Vuorinen et al. 2017). Anledningen till att denna studie inte speglar resultaten i övriga 

studier kan bero på utläggningen av provytorna och den ganska korta studietiden. Det är 

relativt långa avstånd mellan ytorna, 125 - 500 meter och risken är också stor att provytor på 

olika altituder inte har rätt habitat för respektive taxa. Ganska stora förändringar i arternas 

utbredning krävs därför innan de hade kunnat detekteras i den här studien. 

 

Jag har i studien kört 37 t -test. Även om det inte fanns några verkliga skillnader så skulle 

man fortfarande förvänta sig två signifikanta test. Nio arter har dock ökat signifikant i 

förekomst så det är inte sannolikt att effekten är orsakad av multipla test. Bara två arter hade 

statistiskt signifikanta skillnader i höjd, så dessa förändringar skulle kunna vara 

slumpmässiga skillnader orsakade av många test. 

 

Långsiktig övervakning av fjällvegetation är viktig för att i ett tidigt stadie upptäcka 

förändringar, som på sikt kan få stora konsekvenser för ekosystemtjänster och minskad 

biodiversitet (Hedenås et al. 2016). Mina analyser visar att övervakningsprogrammet 

Fjällvegetation kan detektera förändringar på bara fem år, och bör därför vara ett kraftfullt 

verktyg för att detektera förändringar på längre sikt. Utan kompletterande data, såsom 

klimatdata och rendata, är det dock inte möjligt att säkerställa vad förändringarna beror på. 

Begränsningar i taxonomisk upplösning gjorde att vissa artgrupper inte kunde analyseras. 

För att förenkla för framtida analyser bör taxonomin harmoniseras och lagring av data följa 

enhetlig struktur. 
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Biodiversitet av kärlväxter i alpina miljöer påverkas direkt av pågående klimatförändringar 

(Gottfried et al. 2012). Genom att analysera data från övervakningsprogrammet 

Fjällvegetation har jag, trots kort studietid, hittat stora förändringar med ökning av nio arter 

och tendens till ökning av flera arter, där större delen är varmanpassade (Figur 2). Andra 

studier med längre studietid visar att alpina växter minskar i utbredning med pågående 

utbredning av varmanpassade arter i alpina områden (Gottfried et al. 2012, Pauli et al. 

2007). Med fortsatt ökande temperaturer förväntas varmanpassade arter etablera sig på allt 

högre altituder med minskad biodiversitet av alpina kärlväxter som följd (Gottfried et al. 

2012, Harsch et al. 2009, Naturvårdsverket 2019, Pauli et al. 2007, Vuorinen et al. 2017). I 

skandinaviska fjällen är det främst ökningen av lågväxande, vintergröna buskar som 

förväntas ha stor effekt på minskningen av konkurrenssvaga alpina arter. 
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6 Bilagor 

 
Tabell 1. Information om inventeringsår, koordinater, höjd och antal ytor för de tio analyserade fjällen. 

 

 
 

 

Tabell 2. De 37 taxa som analyseras i studien. De grönmarkerade taxa förekommer på alla fjäll utom Hundshögen 

och där baseras resultaten på 9 fjäll. Övriga arter förekommer på alla fjäll. Salix sp* är en sammanslagning av 

arterna Salix glauca, Salix lanata och Salix lapponum. 
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Tabell 3. Analys av förekomst i antal ytor med parade T-test (P <0,05). Resultaten är sorterade efter förekomst på 

tio eller nio fjäll och efter p-värde. 
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Tabell 4. Analys av högsta höjd med parade T-test (P <0,05). Resultaten är sorterade efter förekomst på tio eller 

nio fjäll och efter p-värde. 

 

 
 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


