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Abstract  
 
Climate on earth is getting warmer, which effects earth’s energy balance and so forth 
the ocean and atmospheric circulation.  In many sub-polar regions on the northern 
hemisphere changes due to warming of the climate can be observed. Some examples 
that already have been observed are shifts in tree line, towards higher altitudes and 
latitudes, increased ablation of Swedish glaciers and melting of the permafrost on the 
Siberian tundra. In Sweden climate change scenarios tell us that it will become warmer 
and that a higher amount of precipitation in form of rain will be an effect from this. To 
study climate changes in Sweden, transition zones are useful in order to observe 
changes in distribution of species and animal populations. This study uses tree rings 
from Scots Pine (Pinus sylvestris L.) that grow at the tree line in Grövelsjön that is part 
of the mountains in Dalarna County. By measuring the width of the tree rings, a 
chronology that is representative for July temperature is made over this area. The 
method is called dendroclimatology and has generally been used to reconstruct past 
climate for the last 1000 years.  The results of this study show that the tree ring 
chronology don’t show a clear increase in temperature for the last century, which could 
have been expected from an area like this. But the result also show that when 
instrumentally measured temperature were plotted month by month, the only month 
with significant up going trend in temperature in this area is April. A temperature 
change in April does not leave a signal in the tree rings because it is too cold for them to 
grow that early in the season.  
 
Key words: Tree rings, dendroclimatology, Pinus sylvestris, climatic change. 
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1. Introduktion  
Jordens klimat blir varmare (IPCC, 2007). Uppvärmningen förändrar Jordens 
energibalans vilket i sin tur påverkar atmosfärens och havens cirkulation. Teorin om 
”polar amplification” innebär att det här leder till att klimatförändringarna förstärks mot 
polerna (Holland och Bitz, 2003). I många polara och sub-polara miljöer på norra 
hemisfären syns redan nu en påvisbar effekt av klimatförändringen, till exempel trender 
med minskande packis i ishavet runt nordpolen, ablation av svenska glaciärer, upptining 
av permafrost på den sibiriska tundran och en förskjutning av trädgränsen mot norr och 
upp mot tidigare kalfjäll (Symon och andra, 2005). Studier av klimatet genom att 
använda naturliga klimatarkiv, så som trädringar, hjälper till att öka vår förståelse för 
klimatets naturliga föränderlighet. Via den klimatinformation som finns bundet i 
exempelvis trädens årsringar kan klimatarkiven utvecklas bortom de instrumentalt 
uppmätta klimatregister som bara täcker de ca senaste 100 åren.  
 
Klimatförändringarna gör att Sveriges klimat förväntas bli både varmare och fuktigare. 
Samspelet mellan olika klimatvariabler är dock komplext och dessutom är variationen 
från år till år stor i förhållande till de långsiktiga trenderna i klimatet – vilket bidrar till 
att det är svårt att uppleva de pågående förändringarna, speciellt med ett kortsiktigt 
mänskligt perspektiv. Även i Sverige kan de första tydliga tecknen på en begynnande 
klimatförändring upptäckas i olika gränszoner och randlägen, till exempel för olika 
växter och djurs utbredning (Miljödepartementet, 2007). Trädgränsen i våra nordliga 
fjälltrakter är en sådan randzon. Träd i denna miljö växer vid sin absoluta gräns för 
utbredning och minsta förändring i klimatet förändrar därför förutsättningarna för 
etablering, tillväxt och överlevnad (Tranquillini, 1979 och Körner, 1998).  
 
I norra Sverige är träds årsringar en indikator för temperatur under sommarmånaderna 
(Grudd, 2002). För att få information om hur förändringar i klimatet har sett ut över tid, 
är dendrokronologi en metod som kan hjälpa oss att förstå just detta. Trädringarnas 
tillväxt kan användas som en klimatindikator, eftersom de förändringar som påverkar 
träden kommer att lämna avtryck i årsringarnas struktur och kan därmed ge vidare 
information om tillväxtbetingelserna under växtsäsongen, i vissa fall under flera hundra 
år (Schweingruber, 1988). Träd som lever vid eller nära trädgränsen växer relativt sakta 
och kan bli mycket gamla. Genom att enkelt mäta upp årsringarnas vidd går det därför 
att dra slutsatser om klimatet under motsvarande tid (Grudd, 2002). Metoden som 
använts i denna studie kallas dendroklimatologi och har allmänt använts för att 
rekonstruera klimatet för de senaste ca 1000 åren. Att använda dendroklimatologi vid 
studerandet av klimatet har fördelarna att det går att få en korrekt datering med en årlig 
upplösning genom korsdatering (Cook, 1985), vilket resulterar i kalenderårs-
kronologier över hur temperaturen har sett ut i denna del av Sverige. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att göra en rekonstruktion av lokalt klimat över 
Grövelsjöområdet, då främst sommartemperatur med hjälp av dendroklimatologi, samt 
att undersöka den rumsliga korrelationen på en mer regional skala. Studien är gjord vid 
trädgränsen i Dalafjällen och ämnar undersöka hur träden vid denna gränszon har 
påverkats av klimatförändringar de senaste 150 åren. Det har tidigare inte gjorts en 
trädringskronologi över Grövelsjön, dock finns det en kronologi från Femundsmarka i 
Norge som ligger ca 2 mil väster om Grövelsjön. För övrigt finns redan välutvecklade 
kronologier för Jämtland och Torneträsk i norra Sverige samt Finska Lappland och 
Norges kust. Studien syftar vidare till att skapa ett klimatregister med en hög 
upplösning (årlig och decennium skala) för att bidra till den paleoklimatologiska 
forskningen för denna del av den skandinaviska fjällkedjan.  
 
Mina frågeställningar är som följer:  
 
Vilken/vilka klimatparametrar styr tallens årstillväxt vid trädgränsen i Grövelsjön? 
 
Går det att se en tydlig klimatförändring för de senaste 150 åren i området via 
trädringsstudier? 
 
 
 

2. Bakgrund   

2.1 Klimatvariationer på olika tidsskalor 
 
Tusenåriga oscillationer 
För att kunna få en bättre förståelse för hur klimatet har sett ut innan meteorologiska 
temperaturmätningar började registreras kan olika typer av klimatarkiv eller proxies 
användas (inom klimatforskning användes ordet ”proxy” i meningen ersättning eller 
substitut). Dessa proxydata hämtas ur olika klimatarkiv, som trädringar, iskärnor, sjö- 
och havssediment, droppstenar, koraller och fossilt pollen. Tolkning av dessa 
klimatarkiv kan öka förståelsen över hur klimatet har sett ut på längre tidsskalor. 
Trädringar och koraller som klimatarkiv ger en hög upplösning, vilket innebär att de 
kan ge information om klimatvariationer på en årlig tidsskala. Havs- och sjösediment 
ger en sämre upplösning men har däremot ett längre tidsspann med klimatinformation 
(Ruddiman, 2008). Trädringar kan, beroende på klimatsignalen, bidra med information 
om klimatvariabler som temperatur eller nederbörd. Det går att få en precis datering och 
trädringsstudier kan därmed säga oss hur dessa klimatvariabler har förändrats på en 
årlig, tio års eller hundra års tidsskala (Linderholm och andra, 2003). Trädringar har 
daterats tillbaka på en 1000-års tidsskala (se exempelvis Grudd och andra, 2002.) men 
mer vanligt är att trädringsstudier representerar klimatförändringar för de senaste 100-
tals åren. Paleoklimatologisk data med hög upplösning kan öka vår förståelse för 
klimatets dynamik samt öka förståelsen för hur mänskliga aktiviteter har förändrat 
klimatet sedan industrialism och den observerade klimatuppvärmingen. (Ruddiman, 
2008). Förståelsen för de naturliga variationerna i klimatet är av stor vikt. Det är i 
kontext med de naturliga oscillationerna, som den observerade och projicerade 
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uppvärmningen hjälper oss förstå om dessa förändringar sticker ut från tidigare 
gränsförhållanden för jordens klimat (McCarroll och andra, 2013, Jones och andra, 
2009 och IPCC, 2007).  
 
Trädringar kan alltså ge information om olika typer av klimatpåverkan på en kortare 
geologisk tidsskala. Trädringskronologier har visat en tydlig relation mellan vulkanisk 
aktivitet som påverkar sommartemperaturen och därigenom årsringarnas tillväxt. Detta 
sker antingen via att enstaka stora utbrott, eller att det under en längre sammanhängande 
period sker flera mindre utbrott. Däremot visar klimatvariationer som är kopplade till 
solens inkommande strålning till jorden en liten korrelation med årsringarnas tillväxt i 
Fennoskandia. Trädringskronologier sträcker sig inte över ett tillräckligt långt tidsspann 
för att kunna säga något om klimatvariationer som sker på grund av orbitala 
förändringar (McCarroll och andra, 2013) som sker med cykler mellan 20 000- och 
400 000 år (Ruddiman, 2008). 
 
 
 

2.2 Trädringsstudier i Fennoskandia  
Fennoskandia är en geografisk term som innefattar regionerna skandinaviska halvön 
(Norge och Sverige), Finland, Kolahalvön och Ryska Karelen. I Fennoskandia har 
kopplingen mellan trädringstillväxt och klimat en lång tradition, vilket är förstålig 
eftersom skogsindustrin är och har varit en viktig del av regionens ekonomi. I Sverige 
gjordes den första temperatur-rekonstruktionen baserat på träds årsringar under 1980-
talet av Aniol och Eckstein år 1984. Det var en temperatur-rekonstruktion från 
Torneträsk som dateras tillbaka till 1680 och fram till 1983 (Linderholm och andra 
2010). Senare trädringsstudier längs den Fennoskandiska altitudinella och latitudinella 
trädgränsen visar på en stark koppling mellan tillväxt och klimat (Briffa och andra, 
1991, Linderholm och andra, 2003) Nedanför trädgränsen så förväntas andra faktorer 
påverka tillväxten och då inte ha en lika stark korrelation mellan klimat och tillväxt 
(Linderholm och andra, 2003) För att årsringarna skall vara lätta att urskilja behöver 
träden uppleva säsongsbetonade klimatförändringar. Därmed är träd som växer vid 
nordliga latituder ett bra val för att studera temperaturförändringar bakåt (Ruddiman, 
2008).  
 
I norra Sverige och i fjälltrakterna är tillväxten dominerad av sommarens temperatur 
medan sommarnederbörd har en mycket större och tydligare påverkan i Sveriges östra 
och södra delar. Den Nordatlantiska oscillationen (NAO) har en betydande påverkan på 
klimatet i Fennoskandia. Det finns även studier som visar på en koppling mellan NAO 
och trädringstillväxt (Linderholm och andra, 2003). Dock visar studier av Linderholm 
och andra, (2003) att tillväxten inte är lika starkt påverkad av NAO som av temperatur 
eller nederbörd. I fjällregionen i västra Sverige är korrelationen mellan tillväxten av 
årsringarna och NAO under sommarmånaderna starkare än i östra Sverige där det inte 
finns någon signifikant korrelation. NAO har dock en större klimatpåverkan för både 
Öst- och Västsverige under vinterhalvåret, då det inte sker någon tillväxt av trädens 
årsringar (Linderholm och andra, 2003). 
 
En studie av McCarroll och andra (2013) visar att trädringstillväxten i Fennoskandia har 
varit som störst under 1900-talet. 1000-talet hade även det ett högt indexvärde för 
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medeltillväxten. Mer specifikt så var det 1930-talet som hade den största tillväxten. 
Vidare hade 1600-talet det lägsta indexvärdet för tillväxt. Det som kallas för den lilla 
istiden varade mellan 1400-1900 och är känt för att ha påverkat norra Europa med 
kallare vintrar och en kortare växtsäsong, medan det som kallas för den medeltida 
värmeperioden varade mellan 1000-1300 (Ruddiman, 2008). Två svenska 
trädringsserier från Torneträsk och Jämtland indikerar dessa perioder av kallare 
respektive varmare klimat.   

 

3. Metod och bakgrund till dendrokronologi 
De olika principer och konceptuella modeller som beskrivs i detta kapitel ligger, inom 
dendrokronologin, till grund för att utarbeta en så representativ kronologi och 
klimatrekonstruktion som möjligt för att sedan bygga en analys på denna.  
 
 

3.1 Områdesbeskrivning 
 
Val av studieområde 
Valet av studieområdet är en av grundpelarna i en dendroklimatologisk studie och 
misstag som görs i detta stadie kan inte kompenseras för i efterhand. Studieområdet 
måste representera det som avses att studera och kunna besvara den fråga som ställs. 
Valet av plats innebär att minimera de parametrar som påverkar trädets årsringstillväxt 
till de som är mest relevanta och avses att studera (Fritts, 1976 och Schweingruber, 
1988) Vid studier som denna där vi vill läsa ut klimatförändringar så är den nordliga 
trädgränsen ett bra val för att få en stark klimatsignal. Detta eftersom dessa träd 
innehåller mest information om temperatur på grund av att träden lever vid sin 
klimatologiska utbredningsgräns. Annat gäller för den sydliga trädgränsen som 
förekommer i ett semi-aritt klimat och begränsas till störst del av nederbörd och därmed 
är tillväxten en indikator på nederbördsförhållanden (Cook och Kairiukstis, 1990) 
Kopplingen mellan trädringstillväxt och medeltemperaturen i juli har en stor betydelse 
för norra trädgränsen i Fennoskandia. Juni till augusti är de tre sommarmånaderna som 
visat sig vara de som påverkar en positiv tillväxt, (Grudd och andra 2002) därmed kan 
årsringarna ses som proxydata som säger oss något om sommarmedeltemperaturen 
bakåt i tiden för detta område.  
 
Studieområdet – Grövelsjöfjällen 
Denna studie ägde rum vid Grövelsjön (se figur 1 a och b), latitud: N 62º 5' 56,04" 
longitud: E 12º 18' 43,56" Beläget i västra Sverige. Klimatologiskt sett är detta område 
påverkat av atmosfärscirkulationen NAO (Nordatlantiska oscillationen) som är en 
fluktuation av atmosfärstryck mellan det sub-polara lågtrycket som har sitt center i 
närheten av Island och ett högtryckscenter i Azorerna och Gibraltar regionen. När NAO 
är positiv så sker det en förstärkning av västvindar, vilka är Sveriges dominerande 
vindar, och värme och fukt transporteras med vindarna från västra subtropiska 
nordatlanten över Nordeuropa (Ruddiman, 2008). NAO har störst klimatpåverkan över 
Fennoskandia under vinterhalvåret (Linderholm och andra, 2003). Detta område ligger i 
den skandinaviska fjällkedjan som löper i en sydväst-nordöst riktning. Bergskedjan 
orsakar orografisk nederbörd vilket leder till ett torrare mer kontinentalt klimat öster om 
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bergskedjan och ett fuktigare kustklimat väster om bergskedjan. Grövelsjöfjälllen är 
även ett rekreationsområde för friluftsliv och skidåkning, vilket innebär att det till viss 
del förekommer mänsklig påverkan i området.  
 
I området kring Grövelsjön har ingen dendroklimatologisk studie tidigare gjorts, vilket 
gör detta område till en intressant plats. En närliggande meteorologisk mätstation gör 
det möjligt att studera vilka faktorer som har störst påverkan på trädringstillväxten i 
området.  
 

 
Figur 3.1 a) I denna karta visas Grövelsjöns placering i Sverige samt provtagningsområdet i 
Grövelsjön (Egenproducerad karta, 2012). 
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Figur 3.1 b) Förstorad karta över studieområdet, samt GPS-punkter från de provtagna tallarna, 
dock lagrades inte alla GPS-punkter (Egenproducerad karta, 2012). 
 
 
 
Arbetet i fält 
I denna studie har en tillväxtborr med en 5 mm diameter använts för att ta ut borrkärnor 
ur 20 tallar (Pinus sylvestris L.). Denna typ av borr används normalt inom 
skogsindustrin men fungerar även för dendrokronologiska studier. Tillväxtborren 
fungerar så att det är veden utanför borrkärnan som pressas undan när den genomborrar 
trädstammen, vilket lämnar provet i ett icke komprimerat skick. Det är viktigt att borren 
anläggs vinkelrätt mot trädstammen och detta säkerställdes alltid i fält innan borrningen 
påbörjades. En uppskattning görs om var märgen (trädets centrum) finns och sedan 
borras rakt in mot denna för att få ett tydligt prov. När borren är inne hela vägen förs en 
utdragningssked in mellan borrkärnan och den inre väggen tills den är hela vägen in och 
hakar fast i trädprovet med sina små taggar som sitter längst fram på skeden. Efter detta 
görs en motsols vridning ett varv med borren så att kärnan bryts av från trädet. Efter 
detta moment, paketerades provet i tidningspapper och markerades med ett provnamn. 
Två provkärnor togs från varje träd, vilket gör det lättare att upptäcka eventuella 
falskringar eller årsringar som saknas inom en specifik kärna på grund av lokal skada 
eller sjukdom (Schweingruber, 1988). I fält valdes bara tallar som var friska och som 
hade en rak och frisk stam eftersom den signal som eftersträvades är temperaturen och 
inte lokala störningar som kan ha påverkat en individ.  
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3.2 Principer inom dendrokronologi 
  
Den sammanlagda trädringstillväxten  
Den sammanlagda trädringstillväxten är en konceptuell modell som redogör för vilka 
faktorer som påverkar tillväxten hos en individ och därigenom ringvidden. Genom att 
känna till vilka faktorer som påverkar tillväxten hos träden över tid så kan en 
standardisering göras så att faktorer som exempelvis ålderstrenden inte tolkas som en 
klimatsignal i analysen. Så här uttrycks den; 
 
  Rt = f(Gt, Ct, D1t, D2t, Et)  
 
Där Rt står för ringvidden för år t, där t kan vara år 1 eller 2 osv. Gt representerar den 
ålderstrend som är relaterad till trädets systematiska tillväxt, som beror på att trädet har 
mindre yta att producera ny ved för när det är ungt men med tiden växer trädets 
diameter och därmed minskar vidden på ringarna eftersom det produceras över en större 
yta. Ct står för det rådande klimatet för det året. D1t står för interna störningar inom ett 
trädbestånd, exempelvis träd som faller på ett annat eller intern konkurens mellan 
individer, medan D2t representerar externa störningar, så som insektsangrepp som 
kommer utifrån och påverkar hela trädbeståndet. Et är de okända faktorer som inte 
kontrolleras av de andra variablerna i modellen. För att ta bort den icke-klimatrelaterade 
sammanlagda tillväxten från data görs det en enkel standardisering (Speer, 2010). Detta 
kommer jag att förklara vidare senare i detta kapitel. 
 
För att använda trädringar som en metod att studera klimatet bakåt i tiden behövs 
kunskap om hur tillväxten och vedstrukturen fungerar hos träden. Räknat inifrån kärnan 
av trädet förekommer dessa delar; märg, xylem, tillväxtzon, floem och bark. Xylem 
(som består av kärl och trakeider) är den del av trädet som transporterar vatten och 
mineraler från rötterna upp i trädet, dessa trakider är även stödjevävnad för trädet och 
xylem utgör vedcylindern av trädet. Tillväxtzonen för kärlsträngerna sker i den del som 
kallas kambium och är vävnaden som sitter mellan veden och barken. Floem är den del 
som transporterar organiska ämnen som bildats genom fotosyntesen och sitter i barken 
(Fritts, 1976). 
 
Uniformitarianism 
Med begreppet uniformitarianism avses principen om att det är samma processer som är 
verksamma idag som förr. Kortfattat har detta ofta uttryckts på detta sätt; ”The present 
is the key to the past” (J. H. Speer, s. 10, 2010). Detta innebär inom dendrokronologin 
att även om miljön och förhållanden har förändrats över tid så är de variabler som styr 
tillväxten hos trädringarna desamma idag som förr i tiden. Vi skulle därmed kunna  lära 
oss något om exempelvis klimatet förr i tiden genom att studera tillväxten idag. Kritiken 
som finns mot denna princip är att om ovanliga förhållanden påverkat tillväxten förr 
och dessa förhållanden inte finns dokumenterade analogt idag kanske de inte är 
verksamma i dagsläget, vilket innebär att information kan vara svår att förstå. Likaså 
kan händelser som sker i dagsläget kanske inte finnas med i dataset från förr (Fritts och 
Swetnam, 1989). Två faktorer att ha med i beräkningen vid bildandet av kronologier är: 
Hur träden reagerar på sin miljö förändras med ålder, då skott är mer känsliga för 
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miljöpåverkan. Det är vanligt att unga träd genomgår en ökande tillväxtperiod, vilket 
innebär att tillväxtringarna blir större än vanligt när de är unga (Speer, 2010).  
 
Signal-brusförhållande 
Signal-brusförhållande är ett mått på hur mycket av informationen i en dataserie som är 
av relevans för det som studeras och inte bara är lokala eller slumpartade variationer 
inom trädbeståndet.  Exempel på vad som klassas som slumpmässig störning i data kan 
vara plötsligt ökad tillväxt på grund av att ett nära växande träd har dött och därmed 
konkurrensen har minskat. Denna typ av ökad tillväxt kan komma att dra ner relevansen 
för dataserien när, som i detta fall, en dendroklimatologisk studie görs som är baserat på 
trädringsvidden.  
 
Det är av vikt att förstå vilka de yttre faktorerna som kan påverka trädens tillväxt är och 
som inte är klimatbetingad. Dessa kan bland annat vara enligt Schweingruber (1983, s. 
177), yttre påtryckningar mot stammen, exempelvis ett annat träd som fallit och lutar 
mot stammen: tätt växande träd som konkurrerar om solljus och vatten: ett annat 
scenario är om dessa träd fälls, då kan tillväxten öka eftersom konkurrensen har 
minskat: skogsbränder som bara skadar trädet: och insekts-angrepp som äter på barren 
och skotten hos specifikt tallar. För att signalen från det specifika studieområdet skall 
vara representativ utan att brus från alla dessa lokalt betingade faktorer tar över, tas 
flertalet provkärnor som sedan korsdateras och standardiseras för att ge en så korrekt 
signal som möjligt. Mer om detta kommer i nästa del (3.3). 

 

3.3 Bearbetning av proverna 
 
Efter fältarbetet bearbetades alla 40 prover i Stockholms universitets 
dendrokronologiska laboratorium (http://stockholmdendro.blogspot.se) och i denna del 
redogörs steg för steg hur arbetet har sett ut.  
 
Proverna förvarades i en torr miljö mellan och under fältarbetet och labbearbetningen. 
För att hålla reda på vilka prover som tillhörde samma individ kodades alla proverna 
med exempelvis GS01A och GS01B då GS står för området Grövelsjön, 01 för vilken 
individ dem är tagna ifrån och A och B står vidare för de olika proverna som tillhör 
samma individ. Detta görs så att proverna inte blandas ihop när de skall korsdateras och 
när ett medelvärde mellan A och B ska bildas, vilket beskrivs senare. Alla prover 
monterades på trälister med fiberstrukturen hos provet vertikalt ner mot listen. Detta för 
att få fram den bästa ytan för studerandet av proverna under mikroskop eftersom 
cellerna hyvlas av rakt (Schweingruber 1988). Proverna hyvlades med rakblad i 
hyvelmaskinen Core-microtome (Gärtner och Nievergelt, 2009). Core-microtome är 
skapad för att förbereda trädprovsytor för prover upp till 40 cm långa. Ett prov hyvlas i 
taget, och det placeras i ett skruvstäd så att provet är helt fast. Denna studie är baserad 
på att mäta ringvidden hos proverna, vilket innebär att ytan måste vara skarp så att 
ringstrukturerna är tydliga. För att få fram en extra skarp yta förfinades alla provytor 
med sandpapper 400 som en grundbearbetning. Sedan förfinades ytan ytterligare med 
sandpapper 800 för att få så tydliga ringar som möjligt för mätandet av årsringarna.     
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Efter detta steg studerades alla proverna under ett Leica mikroskop för att räkna och 
markera årsringarna. Vart 10:e, 50:e och 100:e ring markerades på proverna med 1 
respektive två och tre prickar. Detta för att underlätta processen av mätandet av 
ringvidden, då det kan vara lätt att annars räkna om eller missa en ring. Årsringarna 
mättes sedan upp med en 1/100 millimeters precision under ett Leica mikroskop i 
programmet TSAP-win. 
 
Korsdatering 
Denna princip är inom dendrokronologin viktig för att tidsekvensen skall vara korrekt. 
Utfört på rätt sätt så hjälper korsdateringen till att upptäcka avvikelser i mätserien, så 
som outvecklade trädringar, falskringar eller mätfel som beror på den mänskliga 
faktorn, exempelvis som att hoppa över att räkna eller mäta en ring (Fritts och Swetnam 
1989). Genom att korsdatera sina prover så blir dessa tydliga. Skillnad görs på så 
kallade händelse-år och indikator-år. Med händelse-år menas att någon faktor har 
påverkat en individ inom ett trädstånd, exempelvis att en ring har växt ovanligt mycket 
eller lite. Indikator-år är när flera träd i en mätserie visar på ett eller flera år med en viss 
extrem klimat reaktion. Exempel på detta kan vara vulkanutbrott som påverkat hela 
trädbeståndet (Bijak, 2008).   
 
Replikation 
Syftar till att flertalet individer måste analyseras och korsdateras inom studieområdet. 
Genom att ha flertalet individer i sin mätserie så minskar risken för att alla skulle sakna 
en ring eller ha en falskring (Fritts 1976). För att minimera påverkan från individuella 
träds variationer och för att få en signal som representerar ett helt bestånd bör 20 träd 
undersökas samt två borrkärnor ifrån vartdera träd (Speer, 2010). 
 
Standardisering  
För att maximera den klimatrelaterade informationen när en kronologi skapas används 
standardisering som en procedur inom dendroklimatologi. Vid studier av ringvidd 
kopplat till klimatförändringar så är det lämpligt att ta bort trädets systematiska 
åldersrelaterade tillväxt genom standardisering.  Detta har gjorts genom att en negativ 
exponentiell kurva läggs på vardera serie och vidare delas varje mätvärde för 
årsringarna med det korrisponderande värdet på kurvan. Detta nya värde kallas för 
indexvärde. Applicerandet av en negativ exponentiell kurva är deterministisk (bestämt 
av givna faktorer) eftersom den följer hur trädets växttrend ser ut, det vill säga en 
drastisk tillväxt de första åren som senare minskar med ålder och trädets växande yta. 
Årsringarna är mätta i hundradelsmillimeter och istället för att ha detta som värde 
produceras vid standardiseringen ett seriemedelvärde som är lika med 1.0. Efter 
standardiseringen blir det möjligt att jämföra de yngre mer snabbväxande delarna av 
trädet med de äldre delarna där växthastigheten har klingat av (Fritts, 1976). 
Standardiseringen gör det också möjligt att bilda ett medelvärde av alla indexserier och 
därigenom skapa en kronologi.  
 
För standardiseringen och bildandet av en kronologi i denna studie har programmet 
ARSTAN (AutoRegressive STANdardization), skapat av Edward R. Cook och Paul J. 
Krusic, använts. Genom att medelvärdesbilda alla indexserier har en lokal kronologi 
över Grövelsjön skapats.  I programmet användes en default setting funktion för att göra 
en enkel standardisering (Cook 1985). På grund av att detta är en 15-högskolepoängs 
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studie fanns dock inte tid att gå in djupare i detta steg av skapandet av lokalkronologin 
över Grövelsjön.   
 
 
Korrelation, kalibrering och verifiering 
I detta steg är kronologin skapad men för att kunna studera sambandet mellan 
trädringskronologin i Grövelsjön och meteorologisk temperaturdata från Särna (ca 7 mil 
sydöst om Grövelsjön), som är uppmätt av Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) görs en uträkning av korrelationskoefficienten för att se hur sambanden 
ser ut mellan tidsserierna. Korrelationen varierar mellan variablerna +1 till -1, där en 
korrelation med värdet +1 innebär att det finns ett perfekt positivt samband mellan 
exempelvis trädringstillväxten och temperaturda, medan ett värde på -1 innebär att det 
finns ett perfekt negativt samband då variablerna istället förändras omvänt i relation till 
varandra. Ett 0-värde innebär en avsaknad av en linjär relation över huvudtaget mellan 
värdena. Mellan 0 och 1 finns ett spektrum av mer eller mindre perfekta relationer 
(Davis, 1973).  
 
 
 

4. Resultat 
 
En klimatkronologi över Grövelsjöfjällen har utformats genom metoden 
dendroklimatologi. Totalt har 20 tallar (Pinus sylvestris L.) provtagits och använts i 
skapandet av en lokalkronologi över sommartemperatur. Studien har enbart använt sig 
av levande träd som växte vid trädgränsen i Grövelsjöfjällen. Ifrån varje tall togs 2 
prover, ett A och B prov, som sedan jämfördes mot varandra och ett medelvärde för 
dessa två prover fick representera trädet i skapandet av kronologin. I detta kapitel 
kommer resultaten att redovisas steg för steg efter hur processen att skapa kronologin 
har sett ut. Det är en rad olika steg och procedurer i skapandet av en klimatkronologi 
från trädrings-tillväxt som presenterades i kapitel 3. Resultaten kommer vidare att 
diskuteras och analyseras i kapitel 5.  
 
Figur 4.1 är en tabell som visar antalet tallar från Grövelsjön som borrkärnor tagits 
ifrån, samt tallarnas ålder. Data sträcker sig tillbaka till 1617, men som tabellen visar så 
är det bara en tall som var så gammal. Datasetet har ett varierat åldersintervall då det 
yngsta trädet är runt 60 år och det äldsta är 396 år gammalt. Det är först från och med 
1820 som serien har över 10 tallar, vilket innebär att innan dess är trädmängden för 
datasetet för låg för att kunna dra några säkra slutsatser utifrån det.  
 
När alla prover hade korsdaterats med varandra, både statistiskt och visuellt, 
standardiserades de i programmet ARSTAN (se figur 4.2 ). Detta innebär att faktorer 
som ålderstrenden (som innebär att träden växer mer försa åren men som klingar av 
med trädets ålder och diameter) togs bort från kronologin.  
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Figur 4.1. Denna figur visar på antalet träd som denna studie bygger på och hur långt bak i tiden 
de sträcker sig samt med vilken densitet kronologin har bakåt i tiden. 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.2. Standardiserad trädringskronologi för Grövelsjön. 
 
 
När kronologin var skapad var nästa steg att jämföra denna med uppmätt klimatdata 
från Särna som är beläget 437 meter över havet (SMHI, 2013-02-11) och som ligger ca 
7 mil sydöst om studieområdet i Grövelsjön beläget 816 meter över havet. För denna 
studie var det sambandet mellan medeltemperaturen för varje månad från 1892-2011 
som jämfördes med tillväxten för tallarnas årsringar. Som kan ses i figur 4.3 över 
medeltemperaturen för Särna från år 1892-2011, är juli månad den varmaste månaden 
med en medeltemperatur på 14 grader Celsius. Medeltemperaturer över 10 grader 
Celsius har månaderna juni, juli och augusti och medeltemperaturer över 0 grader 
Celsius är månaderna från april till oktober.   
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Figur 4.3. Grafen visar förändringen i medeltemperatur över året. Temperaturdata från SMHI för 
åren 1892-2011. 
 
För att komma fram till vilken månad som hade störst påverkan över tallarnas tillväxt 
analyserades korrelationen mellan medeltemperaturen för varje månad från perioden 
1892-2011 med trädringstillväxten. Tabellen i figur 4.4 visar på denna korrelation. 
Försök gjordes även att sätta ihop olika månadskombinationer för att se om 
korrelationen ökade. De kombinationer som testades var maj-september, vilket var den 
längsta perioden, även maj-juni, maj-augusti, juni-augusti och juni-juli. Dock visade sig 
temperaturen under enbart juli vara den som dominerade tillväxten med den högsta 
korrelationen med ett värde på 0,44. Det går tydligt att se i figur 4.4 att alla 
vintermånader, från september-april har en väldigt liten eller ingen korrelation. Maj-
Augusti får en korrelation på 0,42 vilket är den högsta korrelationen mellan de 
sammanlagda månadskombinationerna.  
 
 

 
Figur 4.4. Korrelationen för alla månader samt de olika månadskombinationerna 
 
För att vidare kunna se om träden i Grövelsjön har påverkats av att klimatet har blivit 
varmare sedan industrialiseringen, plottades temperaturdatat från Särna, månad för 
månad för att se om det har skett en temperaturökning i området. Syftet var även att se 
till vilken eller vilka månader som denna trend gick att urskilja. Det visade sig att det 
enbart är april som har denna typ av uppåtgående trend under de senaste 30 åren utav 
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alla månaderna (se figur 4.5). Resterande månader gick det ej att se en tydlig trend av 
att det blivit varmare. 
    
 
 

 
Figur 4.5 Temperatur från Särna för april månad från år 1892-2011. 
 
 
Figur 4.6 visar den standardiserade kronologin som vidare har normaliserats mot den 
instrumentalt uppmätta temperaturserien från Särna för juli månad. Temperaturen 
fluktuerar mer än vad trädringstillväxten gör. Extremerna ger ett högre värde för 
temperatur medan trädringstillväxten följer trenden som temperaturen men inte lika 
extremt.  1928 och 1929 var två somrar i rad som var mycket kalla enligt den uppmätta 
temperaturen från Särna. Detta stämmer bra överens med trädringstillväxten i 
Grövelsjön som år 1928 var mycket liten och i ett av proverna så saknades även en ring 
för år 1928. Figur 4.7 visar den del av kronologin (1820-2012) som det finns tillräckligt 
med träd i kronologin för att denna skall vara representativ för klimatet. 
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Figur 4.6. I blått visas hela kronologin från Grövelsjön, från 1617-2012 samt i rött visas uppmätt 
temperaturdata från Särna.  
 

 
Figur 4.7. kronologin som har ett tillräckligt antal träd för att vara representativt för temperatur 
variationer i Grövelsjön från 1820-2012.  
 
En regional klimatkorrelation har gjorts över norra Europa och Skandinavien via 
programmet Climate Explorer (http://climexp.knmi.nl). De data som använts är 
Grövelsjö-kronologin och temperaturdata som finns uppmätt i Nordeuropa från 1902-
2009 som har en rutnätsupplösning på 0.5° longitud gånger 0.5° latitud. I Climate 
Explorer valdes tillvalet för temperatur; Tmax 1902-2009: CRU TS 3.10 (land) 0.5° som 
vidare inom programmet har hämtat temperaturdata från The Centre for Environmental 
Data Archival (CEDA). Ett år-till-år differentierings filter applicerades på datasetet, 
vilket innebär att tillvalet ersätter varje datapunkt med ett nytt värde som är skillnaden 
mellan värdet för ett år med det föregående året. Resultatet av detta visas i figur 4.8 
samt 4.9. Även här framgår det att det är juli månad som är den dominerande månaden 
för trädringarnas tillväxt då juli månad kommer upp i en korrelation på 0.6. Tydligt syns 
i kartorna att det är sommarmånaderna juni, juli och augusti som är betydande för 
trädringstillväxten. Under vintermånaderna, då träden är vilande, syns ingen signifikant 
koppling. 
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Figur 4.8. Rumslig korrelation för varje månad mellan temperatur och standardiserad 
trädringstillväxt från Grövelsjön. November och december fanns det inte någon korrelation och 
därav producerades inga kartor för dessa två månader. Kartorna är producerade i KNMI Climate 
Explorer (http://climexp.knmi.nl/, 2013-01-31) 
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Figur 4.9. En förstorad karta över Skandinavien som visar på korrelationen mellan standardiserad 
trädringsdata över Grövelsjön och temperaturdata för juli månad. Kartan är producerad i KNMI 
Climate Explorer (http://climexp.knmi.nl/, 2013-01-31) 

 
 

5. Diskussion  

5.1 Skapandet av kronologin & korrelationen med temperatur 
Denna studie är gjord vid trädgränsen i Grövelsjön i Dalafjällen och syftet med studien 
var att skapa en klimatrekonstruktion över temperaturen vid Grövelsjön i Dalafjällen. 
För att göra detta med dendroklimatologi som metod behövdes tallar undersökas som 
alla är dominerade av samma klimatvariabel, i det här fallet temperatur. Därav valdes 
trädgränsen vid Grövelsjön, eftersom träden i detta område växer under en temperatur-
stress. En annan fördel med studieområdet är att träden vid trädgränsen växer relativt 
glest i förhållande till varandra, vilket vidare innebär att faktorer som intern konkurrens 
inom beståndet inte borde resultera som brus i kronologin över temperaturen. 
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Resultatet efter fältarbete och analys visar att det är från 1800-talet och framåt som ett 
tillräckligt starkt statistiskt underlag finns att dra slutsatser ifrån, då har kronologin över 
8 träd och från 1827 är det över 10 träd. Resultaten har både en bra visuell och statistisk 
korrelation som har analyserats i programmen TSAP-Win och ARSTAN. Varje serie 
inom kronologin har studerats både via statistiska uträkningar inom programmen, men 
även visuellt för att säkerhetskolla de statistiska värdena. Om tid hade funnits hade olika 
standardiseringsvarianter kunnat prövas i ARSTAN för att få fram en mer anpassad 
kronologi och kanske en högre korrelation. 
 
Som kan ses i figur 4.4 över korrelationen mellan temperatur och det standardiserade 
datasetet från Grövelsjön, så är tillväxten till störst del styrd av sommartemperaturen. 
Den högsta korrelationen fås under juli månad. Hög korrelation ges även när olika 
sommarmånader sätts samman och jämförs. Detta stämmer bra in med tidigare 
dendroklimatologisk forskning som gjorts i Fennoskandia och Sverige av bland annat 
Linderholm och andra, 2003, och Grudd och andra 2002, som bland annat visar att 
trädringstillväxten i västra och norra Sverige till störst del är begränsat av temperatur. 
År 1928 sker en tydlig dipp i temperaturen som kan ses i figur 4.8 då även 
trädringstillväxten i Grövelsjön var mycket liten. I ett av proverna förekom en årsring 
som delvis var helt outvecklad – den syntes i A-provet men saknades i B-provet ifrån 
samma träd. Temperaturdata från Särna visar att det förekom två kalla julimånader med 
ett medelvärde på 9.9 och 9.8 grader Celsius år 1928 respektive 1929. Medelvärdet för 
hela mätperioden för juli månad ligger på 14 grader Celsius. Denna dipp i tillväxten hos 
träden och den uppmätta temperaturen stämmer bra med resultaten från 
korrelationsanalysen som visar att det är temperaturen under juli månad som har störst 
betydelse för hur tillväxten kommer att se ut för det året.  
 
Figur 4.8 visar att temperaturdatat har extremare fluktuationer jämfört med 
trädringstillväxten som har en mer blygsam variation. Det verkar som om 
fluktuationerna för årsringarna blir större ju längre bak i tiden vi kommer, detta behöver 
dock inte betyda att klimatet fluktuerat på det sättet. Det kan vara en effekt av att antalet 
träd i denna undersökning minskar före 1800-talet, och att annat brus, så som lokal 
påverkan ger ifrån sig en starkare signal. Resultatet visar även på hur något händer 
kring 1920 då temperaturen sjunker medan tillväxten ökar. Detta går emot trenden i 
både datasetet samt i övrig forskning som visar på att tillväxten är styrd av temperatur. 
Det är dock svårt att säga vad detta kan bero på utan att göra någon vidare 
undersökning, men troligtvis så är det en lokal effekt, antingen något som har inträffat 
inom beståndet i Grövelsjön, då det är ett område som ser relativt mycket mänsklig 
aktivitet. En annan förklaring kan vara att temperaturen som är uppmätt i Särna och 
ligger ca 7 mil från Grövelsjön skiljer sig lokalt från temperaturen i Grövelsjön under 
denna period.    
 
 

5.2 Den rumsliga korrelationen 
 
Kartorna som är framtagna över den rumsliga korrelationen mellan temperatur och det 
standardiserade tillväxtdata från Grövelsjön, visar på en stark korrelation i juli som 
sträcker sig från Sydnorge och genom Sverige mellan latitud 58 och 65 i Norge och 61 
till 65 i östra Sverige. Detta skulle kunna indikera att detta område har en stark 
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påverkan ifrån kusten och atmosfäriska cirkulationer, som NAO, eftersom det är en 
stark korrelation över ett större område som har en varierande topografi. Dock har ingen 
korrelation mellan datasetet från Grövelsjön och ett NAO index gjorts i denna studie för 
att kunna säga något säkert om detta. Enligt Linderholm och andra (2003) så har NAO 
en viss klimatpåverkan för årsringstillväxten för tall i västra Sverige och fjällregionen. 
Eftersom den rumsliga korrelationen har den utbredning som den har (se figur 4.9) så 
kan det vara troligt att det är en klimatvariabel som agerar på en mer regional skala som 
har en stark påverkan på tall-tillväxten i Grövelsjön. Den kronologi som finns över 
Jämtland (Gunnarson och andra, 2011) vilket ligger norr om Grövelsjön, men 
geografiskt sett relativt nära, har en rumslig utbredning som ser annorlunda ut från den i 
figur 4.9. Korrelationen för Jämtlandskronologin visar god rumslig representativitet för 
väst- och centrala Sverige och Finland, men inte samma utbredning ner i sydvästra 
Norge som Grövelsjö-kronologin. Dock har Jämtlandskronologin jämfört 
temperaturkorrelation för april-september till skillnad för enbart juli månad för 
Grövelsjön. Det är svårt att dra några slutsatser om varför den rumsliga 
representativiteten ser olika ut för dessa två kronologier utifrån denna studie, men det 
leder till nya frågeställningar som kan studeras vidare.  
 

5.3 Klimatpåverkan på träden i Grövelsjön 
 
Trenden att klimatet har blivit varmare de senaste 100 åren syns inte tydligt i kronologin 
som har skapats över Grövelsjön. Detta kan tyckas vara underligt, eftersom den 
observerade temperaturförändringen sedan industrialiseringen borde visa en tidig effekt 
i gränszoner som exempelvis trädgränsen i norra hemisfären som teorin om ”polar 
amplification” bland annat menar på. Då är frågan om det har skett en 
temperaturförändring som finns uppmätt i denna region. För att ta reda på detta på en 
lokal nivå studerades temperaturdata från Särna för alla månader var för sig för att se 
om denna trend gick att urskilja. Då visade det sig att den ökande temperaturtrenden i 
detta område har en stark påverkan på framförallt april månad (figur 4.5). Som tydligt 
illustreras i figur 4.8 sker en betydelselös korrelation mellan tillväxt av årsringarna och 
temperaturen för april månad. Detta kan förklara varför det inte har lämnat en tydlig 
signal i trädtillväxten eftersom de är vilande under vintermånaderna då temperaturen är 
för kall för att tillväxt skall ske. Hur denna temperaturökning påverkar växtsäsongen 
som vidare har en effekt på hur länge träden kan växa under ett år kan inte dessa resultat 
säga något om. Vidare studier för att ta reda på vilka effekter en ökning av vår 
temperatur påverkar träden skulle eventuellt kunna ge svar om detta.  
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6. Slutsatser 
 
Frågeställningarna som denna studie ämnade besvara var som följer:  
 
– Vilken/vilka klimatparametrar styr tallens årstillväxt vid trädgränsen i Grövelsjön? 
 
– Går det att se en tydlig klimatförändring för de senaste 150 åren i området via 
rädringsstudier? 
 
 
Dendroklimatologi som metod kan ge oss bra högupplösta kronologier över hur 
temperaturen har sett ut utöver de arkiv som redan finns med uppmätt klimatdata. 
Resultatet visar att det finns en tydlig korrelation mellan sommartemperatur och 
trädtillväxt i Grövelsjön och Dalafjällen. Det är nästan helt uteslutande juli månad, som 
också är den varmaste månaden i detta område, som påverkar trädens tillväxt.   
 
Resultatet visar att det finns en stark rumslig koppling mellan Grövelsjöns 
trädringskronologi och temperatur, framförallt temperaturen för juli månad. Dock visar 
även klimatdata från Särna att det inte finns en tydlig uppåtgående trend i temperaturen 
för juli månad sedan 1892 fram till idag. Däremot finns denna trend av en 
temperaturökning i april månad. I april ligger medeltemperaturen för hela mätserien 
strax ovanför 0 grader Celsius. Vilket innebär att temperaturökningen som sker i denna 
del av Sverige sker under tidig vår och därmed inte ger några starka utslag på 
årsringstillväxten och vidare inte ger en tydlig signal i kronologin över Grövelsjön.  
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