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Site indices and vegetation – a problematizing literature review 

Carl Eklund 

Abstract 

A site is an area where a population of a specific plant species has its habitat, often the connotation is 

forestry. The prerequisites for this, the site indices (also site variables or stand variables), can be 

found in the characteristics of the ground (edaphic factors) as well as the climatic impact. These 

elements affect the growth and production, which is of interest in forestry and forest sciences. Upon 

this the plants interact with each other as well as with other organisms, i.e. fungi, bacteria and animals, 

and there is also an anthropogenic impact where factors such as livestock grazing, atmospheric 

deposition and forest production strongly affects the vegetation. 

By studying some of the more prominent theories on vegetation societies/sociologies and plant 

strategies, as well as different aspects of the site concept, the hypothesis was that a problematizing 

picture of site indices can be found and some confounding variables that can give erroneous 

interpretation of results.  

A number of major works in vegetation classification was gone through, supplemented by supporting 

literature. An article search was conducted to find journal articles, using combinations of specific 

search terms related to site indices. To narrow down the results and give a more regional touch to the 

thesis, the filter was set only to show results from Scandinavia and Finland. The articles were grouped 

into themes and handled theme-wise. 

Even though there are few principal factors controlling the vegetation there are a number of variables 

which locally can have a large impact, such as snow, genetic traits and symbiosis. These variables can 

be hard to measure, and a lot of things at a detailed level are poorly investigated. Land use modifies 

the edaphic properties long after the usage have changed or been discontinued. The amounts and 

cycles of nitrogen and carbon are recurrent uncertainties in the articles, where deposits of nitrogen 

from the atmosphere plays an important but uneven role and measurements can be hard to compare 

due to differences in weather and climate. Added to this, organisms in the ground have a major role in 

the plants’ nutrient uptake, but the effects can be hard to study. A concluding remark is that even 

though all aspects of a site cannot always be included more confounding variables could be taken in 

account and models should be able to be calibrated to different theories on vegetation 

societies/sociologies and plant strategies. Many factors normally not counted as site indices, i.e. snow 

depth, soil biota symbiosis, and land use, could be valuable to include in e.g. modelling.  
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Ståndortsfaktorer och vegetation – en problematiserande litteraturstudie 

Carl Eklund 

Sammanfattning 

Ståndort är ett område där ett bestånd av en viss växt finns, ofta avses träd inom skogsproduktion. 

Förutsättningarna för detta, ståndortsfaktorer, återfinns i markens egenskaper (edafiska faktorer) och 

klimatet. Dessa påverkar därigenom växtens produktion, något som särskilt är av intresse inom 

skogsbruket och de skogliga vetenskaperna. Till detta kommer att växter samspelar med andra växter 

och organismer såsom svampar, bakterier och djur, och även den antropogena påverkan med faktorer 

såsom husdjursbete, atmosfäriskt nedfall och skogsproduktion har en stark inverkan på vegetationen.  

Utifrån att studera några av de mer kända teorierna om växtsamhällen och -strategier samt olika 

vinklar av ståndortsfaktorer var hypotesen att det går att få fram en problematiserande bild och hitta 

störfaktorer (confoundingvariabler), som kan ge felaktiga tolkningar av resultat.  

Ett antal kända verk inom vegetationsklassificering gicks igenom, kompletterat med stödjande 

litteratur. En artikelsökning genomfördes också, med kombinationer av specifika sökord med 

anknytning till ståndort. För att begränsa urvalet och ge en mer regional prägel på arbetet ställdes 

sökfiltren i artikelsökningen in på att enbart visa resultat från Skandinavien och Finland. Artiklarna 

delades in efter teman och behandlades efter dessa. 

Även om få huvudsakliga faktorer styr vegetationen finns flera variabler som lokalt har en stor 

betydelse, såsom snö, genetiska egenskaper och symbios med andra organismer. Dessa variabler kan 

vara svåra att mäta och det finns mycket på detaljnivå som är dåligt undersökt. Markanvändningar 

påverkar de edafiska faktorerna långt efter att brukandet ändrats eller upphört, men detta har olika stor 

lokal påverkan. Kvävets och kolets halter och cykler är återkommande osäkerhetsfaktorer i artiklarna, 

där det atmosfäriska kvävenedfallet spelar en viktig men ojämn roll, och jämförbara mätningar 

försvåras av skillnader i väder och klimat. Till detta kommer påverkan av markorganismer, vilka har 

en mycket viktig del i växternas näringsupptag, men är svår att mäta. 

Även om alla aspekter av en växtplats inte kan tas med bör fler felkällor tas i beaktande och modeller 

ha möjlighet att kalibreras mot olika teorier om växtsamhällen och -strategier. Flera faktorer som 

traditionellt inte räknas som ståndortsfaktorer, såsom snödjup, symbios med markorganismer och 

markanvändning, kan vara betydelsefulla att ta med i exempelvis modellering. 

Nyckelord 

Ståndort, ståndortsfaktorer, störfaktorer, confoundingvariabler, confounding, litteraturstudie 
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Introduktion 

Bakgrund 

Inledning 

Ståndort, efter tyskans Standort, är ett område där ett bestånd av en viss växt finns. Ofta avses träd 

inom produktion, främst gran (Picea abies), tall (Pinus sylvestris) och björk (Betula spp.). 

Förutsättningar i marken (edafiska faktorer) och klimatet, då framförallt lokalklimatet, kallas 

ståndortsfaktorer. Dessa samverkar på olika sätt och påverkar därigenom växtens produktion, något 

som särskilt är av intresse inom skogsbruket och de skogliga vetenskaperna (Sjörs, 1967; Wiklander, 

1976). Till detta kommer även samspelet med annat levande, så kallade biotiska faktorer (Appelqvist, 

1992).  

Under 2000-talet har ståndort fått ökad uppmärksamhet, efter att under en längre tid har förbisetts 

(Enström et al., 2005). Intresset för klimatförändringar och deras betydelse för skogsbruk och 

skogsförvaltning har på senare tid ökat, likaså behovet av en ökad kunskap gällande hållbart 

skogsbruk, där ståndortsfaktorer spelar en viktig roll (Claesson et al. 2015; Eriksson et al. 2016).  

Det har även uppstått ett större behov av att samordna data och standardisera parametrar. År 2013 

införde SIS därför en standard för skogliga data, vilken reviderades och utökades 2016. Med denna 

kan bland annat klassning och inventering underlättas, liksom att föra över data mellan olika program 

(SIS 2016). Bärring et al. (2016) och konstaterar att tidigare klimatmodeller är föråldrade, inte står upp 

emot dagens krav på noggrannhet och är svåra att extrapolera. År 2013 påbörjades även arbetet med 

den senaste Skogliga konsekvensanalyser, SKA-15, klar 2015, med syfte att skapa scenarion för den 

brukade skogens användning (Claesson et al., 2015).  

Att förstå ståndort är inte bara en fråga för skogsbruket. Modellering av landskap och försök till 

klassificering av skog med hjälp av och laser- och fjärranalysdata utgår från att man försöker förutsäga 

delar av ståndorten (Barber et al., 2016). Ett exempel är när man med hjälp av laserdata använder 

vegetationen som proxy för erosionsrisker (Starek, 2011), ett annat för att med fjärranalysdata kunna 

skapa kartor över ekologin i ett stort område (Maynard och Karl, 2017).  

Fjärranalystolkning och modellering av exempelvis markfuktighet, brandrisker eller angrepp av röta 

eller skadeinsekter är fält som spänner över flera forskningsdiscipliner, och mer forskning behövs till 

exempel om klimatparametrar, betydelsen av artsammansättning eller abiotiska faktorer som gynnar 

skadegörare (Eriksson et al., 2016). 

Störfaktorer 

Störfaktorer, även kallade confoundingvariabler (efter engelskans confound, förbrylla), är faktorer 

som påverkar tolkningen av samband. Sådana kan vara yttre faktorer, ofullständig statistisk kontroll, 

skillnader mellan jämförelsegrupper, otillräcklig slumpmässighet i urvalet till jämförelsegrupperna 

eller felaktigheter i den strukturmodell som används (Weisberg, 2010). 

Yttre faktorer kan uttryckas som att objekt X och objekt Y verkar ha en korrelation eller kausalitet, 

men egentligen är det en tredje parameter, Z, som påverkar såväl X som Y (Pearl, 1998). Ett exempel 

på detta är en undersökning av insektsangrepp på två trädpopulationer. Skillnader i exempelvis 

markegenskaper, vindexponering eller avstånd till bebyggelse och skogar kan inverka på 
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populationernas förutsättningar mer än själva insektsangreppen – likaså kan störfaktorer i form av 

metodfel eller förutfattade meningar påverka tolkningen (McDonald, 2014). 

Ståndortsindex 

Ståndortsindex (SI) är ett vanligt begrepp, främst inom skogsbruk, varför det kan behöva en förklaring. 

Innebörden av begreppet är hur bördig en skogsmark är, för att därigenom kunna planera produktionen 

(Skogsstyrelsen, 1985). På olika marker uppmäts, boniteras, denna på olika sätt. Den vanligaste 

metoden för likåldriga, medelålders eller äldre träd och ett tydligt dominerande trädslag är 

höjdutvecklingskurvor. Utifrån beståndets ålder och övre höjd går det med hjälp av diagram att 

uppskatta hur det kommer utvecklas. För yngre skog, där det ändå finns ett tydligt dominerande 

trädslag används interceptmetoden, där man mäter fem årsskott hos ett antal träd, och därmed ser hur 

fort de vuxit (ibid.). 

På marker där dessa två metoder inte är tillämpliga boniteras istället med ståndortsegenskaper. Dessa 

är markfuktigheten, rörligt markvatten, jordartens textur, jorddjupet, om det är fast- eller torvmark, 

samt vilka typarter som dominerar (ibid.). Undervegetationen ger en fingervisning om tillgängligt 

vatten och näringsämnen (Mäkelä et al., 2016), och de olika typerna delas in i högörtstyp (HÖ), med 

arter som kärrfibbla (Crepis paludosa) och midsommarblomster (Geranium sylvaticum); lågörtstyp 

(LÖ), där typarterna istället kan vara harsyra (Oxalis acetosella) eller hultbräken (Phegopteris 

connectilis); och starr-fräkentyp (STA-FRÄ), med halvgräs (Cyperaceae), skogsfräken (Equisetum 

sylvaticum) och vattenklöver (Menyanthes trifoliata) (ibid.). 

Ståndortsforskning i Sverige, en kort historik 

Tyskland, varifrån begreppet ståndort hämtats, var i mångt och mycket ett föredöme för svenskt 

skogsbruk på 1800-talet, och tysk litteratur användes i stor utsträckning på skogsskolorna och 

Skogsinstitutet. I slutet av århundradet kom tyska forskare och lärare verksamma i Sverige att få stort 

inflytande över den svenska skogsforskningen. Bland dessa kan särskilt nämnas C. L. Obbarius, 

författare till Skogsnaturläran (Enander, 2007a). 

Skogsinstitutet, grundat 1828, fick 1886 i uppdrag att bedriva skoglig forskning. Sådan kom dock att 

bedrivas i begränsad skala, då endast en direktör och en lärare var anställda på institutet. Dock kom 

vissa upptäckter, såsom A. Nilssons undersökningar av skogsföryngringar på olika typer av marker, att 

bli betydelsefulla för framtida forskning om ståndorter. 1895 grundade Mo och Domsjö (nuvarande 

Holmen AB) en forskningsstation i privat regi, där A. Lundström gjorde flera upptäckter om 

förutsättingarna för olika trädslag och hur de reagerade på störningar som brand, bete och avverkning 

(Enander, 2007a). 

I Sverige startade botanikforskning vid Forstliga försöksanstalten 1902, som efter hand även skulle 

komma att behandla marklära. Vid anstalten (som då bytt namn till Statens skogsförsöksanstalt) 

verkade från 1910-talet och framåt flera forskare som skulle få betydelse för forskningen om ståndort, 

däribland H. Hesselman, O. Tamm, C. Malmström och L-G. Romell (Enander, 2007b). Med vissa 

undantag, såsom H. Sjörs undersökning av Grangärde finnmark 1948–1952, var den skogliga 

ekologiforskningen i Sverige fragmentarisk fram till 1960-talet. Vid den tiden började en helhetssyn 

på ståndorter och växtsamhällen växa fram. Återigen var Hesselman och Romell, och något senare C. 

O. Tamm, i framkant på detta område (Enander, 2007a). I sammanhanget bör även T. Arnborg 

nämnas, vars undersökningar i norra Sverige låg till grund för de Nordsvenska skogstyperna (såsom 

“frisk blåbärs-ristyp” eller “våt ört-starrtyp”), som fick stor användning för klassning av boreala 

skogar och används än idag (Jonsson och Hofgaard, 2011; KSLA, 2009). 
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Ståndort – marken och klimatet 

I jordbruksforskningen kan grödor odlas i försökskärl under kontrollerade former och det går att se 

resultat när ett visst förhållande ändras, men i fältförsök är det däremot svårare att se vilka enskilda 

variabler som är vitala för en växt (Tamm, 1940). Sjörs (1967) pekar därför på vikten av en 

helhetssyn, och att begreppet ståndortsförhållanden kan vara lämpligare än ståndortsfaktorer. Sjörs 

(ibid.) menar även att det finns en överlappning mellan olika begrepp, där samma område kan 

benämnas som en ståndort, en vegetationstyp, ett växtsamhälle, en livsmiljö eller en biotop. 

Walter (1960, se Sjörs 1967) delar in de nödvändiga faktorerna för vegetation i temperatur, ljus, 

vatten, kemi och mekaniska faktorer (såsom brand eller bete). Eriksson et al. (2011), räknar på 

liknande sätt upp klimat, jordmånstyp, modermaterial, topografi och hydrologi, men även 

invandringshistoria – den så kallade artpoolshypotesen (species pool hypothesis), om att den 

nuvarande vegetationen är beroende av vad som tidigare växte på samma plats (Aarssen, 2002). 

De viktigaste grundämnena för växter är fosfor (P), kol (C), kväve (N), svavel (S), syre (O) och väte 

(H), av dessa upptar kol och kväve 95 procent av biosfären (Nieder och Benbi, 2008). Just kol och 

kväve kommer därför vara återkommande genom denna uppsats. Balansen mellan kol och kväve, den 

så kallade C/N-kvoten (kan även skrivas C:N), är bland annat viktig för att uppskatta en marks 

bördighet (Andersson et al., 1998). 

Kväve 

Kväve är ett livsviktigt grundämne, som ett element i exempelvis DNA och proteiner. Hos växter är 

det även, bland annat, en komponent i enzymer som styr fotosyntes och respiration. Nästan allt kväve 

är dock bundet i jordskorpan eller som otillgänglig form i jorden, men cirka två procent cirkulerar 

mellan luft, mark och vatten i den så kallade kvävecykeln För att växterna ska kunna ta upp kvävet 

måste det vara i en form där den starka trippelbindningen mellan atomerna (som bildar kvävgas, N2) 

måste brytas och kvävet fixeras. Detta kan ske exempelvis vid blixtnedslag, men framförallt genom 

aktivitet av mikroorganismer, som kan vara frilevande eller i symbios med växter (Nieder och Benbi, 

2008). 

Kvävecykeln i terrestra ekosystem är vanligen ganska sluten, där det mesta av kvävet cirkulerar mellan 

marken och vegetationen och mycket lite tillkommer eller avgår på annat sätt. I ekosystem utan någon 

större störning är inflödet av kväve dock något större än utflödet (Tamm, 1991). Det kväve som finns i 

marken är till 90 procent bundet i organiska föreningar, till en liten del ammonium bundet till 

mineraler och bara 1–3% som växterna kan ta upp (Nieder och Benbi, 2008). Det tillgängliga kvävet 

finns som ammonium eller nitrat i marken, där ammonium generellt är lättare för växter att ta upp. 

Vissa växter, inte minst pionjärväxter som hallon (Rubus idaeus) och mjölkört (Chamerion 

angustifolium), trivs på nitratrika marker, medan andra, främst sekundärväxter, har svårt att ta upp 

nitrat, eller inte alls kan tillgodogöra sig det (Tamm, 1991). Ett antal svenska undersökningar av 

växters näringsupptag på olika marker, utförda av bland andra Hesselman, Romell och Tamm, 

påvisade att vissa fastmarker har kvävebrist, medan torrlagd myrmark istället begränsas av fosfor- 

och/eller kaliumhalten (Sjörs, 1967). 

Kol 

I marken finns kol som organiskt (Soil Organic Carbon, SOC) respektive oorganiskt, (Soil Inorganic 

Carbon, SIC) (Nieder och Benbi, 2008). Under en växts fotosyntes tas koldioxid (CO2) från luften och 

skapar det organiska kol den behöver för tillväxt och energi. I energiprocessen omvandlas under 
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aeroba förhållanden kolet tillbaka till CO2 via citronsyracykeln (TCA). När det inte finns tillräckligt 

med syre sker istället fermenteringsprocesser, som ibland har CO2 som restprodukt och ibland andra 

kolhaltiga gaser, såsom metan (CH4) (Luo och Zhou, 2006). Förr eller senare kommer även det kol 

som bundits i växten komma ner i marken, där det kan brytas ner. I samspel med tillgängliga 

näringsämnen och syretillgång kommer de döda växtdelarna brytas ner av mikroorganismer och djur 

till gaser, humus och vattenlösligt organiskt kol (Dissolved Organic Carbon, DOC) (Berg och 

McClaugherty, 2014; Turk et al., 2012). Allt organiskt kol i marken, med såväl levande som döda 

växter samt andra organismer brukar benämnas Soil Organic Matter (SOM) (Nieder och Benbi, 2008). 

Syfte och frågeställningar 

Detta arbete är en litteraturstudie med syfte att försöka få klarhet i begreppet ståndort, främst ur ett 

fennoskandiskt (Finland och Skandinavien) och geovetenskapligt perspektiv. Utifrån att studera olika 

vinklar av ståndortsfaktorer är hypotesen att det går att få fram en problematiserande bild. En 

litteraturstudie tenderar lätt att bli ett staplande av anekdotisk bevisföring. Detta arbete ska därför inte 

ses som ett ifrågasättande av paradigm och teorier, utan istället hitta aspekter som kan komplettera 

dessa och på sikt ge bättre modeller och tolkningar av data. 

Frågeställningar: 

1. Vilka verkar de främsta störfaktorerna för studier av ståndort och vegetation vara? 

2. Finns det variabler som traditionellt sett inte räknas som ståndortsfaktorer men kan vara värda 

att ta i beaktande? 

Metoder 

Litteraturstudien har gjorts i två delar. För att förstå mer om vegetationsklassificering och 

växtstrategier har ett antal böcker gåtts igenom och i vissa fall kompletterats med stödjande artiklar 

och annan litteratur. Böckerna som studerats är dels ett antal standardverk och dels sådana som valts ut 

utifrån bedömt relevanta teman, främst elektroniska resurser funna via Stockholms 

universitetsbiblioteks webbplats. 

Den andra delen är studier av vetenskapliga artiklar. Sökningar efter dessa genomfördes med EBSCO 

Discovery Service (EDS), via Stockholms universitetsbiblioteks webbplats (se bilaga 1). Sökningen 

skedde via “advanced search” med sökvalen ”peer reviewed”, “boolean/phrase”, “Apply related 

words”, “Apply equivalent subjects” och “Also search within the full text of the articles”. För att göra 

sökningarna mer överskådliga har träffarna filtrerats till vetenskapliga artiklar på engelska med 

geografisk avgränsning till de skandinaviska länderna samt Finland. Den booleska operatorn AND 

användes genomgående i sökningarna för att kombinera begrepp. 

För att ta reda på om det redan har skrivits om ståndorts relevans gjordes en sökning på några engelska 

begrepp som motsvarar ståndort (site indices, site variables, stand variables och locality) kombinerat 

med “relevance” genom att använda den booleska operatorn AND (se bilaga 1). I sökresultaten fanns 

flera artiklar som kom att vara till nytta, men inga artiklar om just relevansbegreppet kopplat till 

ståndorter. Därefter söktes litteraturstudie (literature review) kombinerat med flera ståndortsrelaterade 

begrepp. Efter detta provades olika kombinationer av ord som bedömts vara tillämpbara på detta 
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arbete. I bilaga 1 återfinns sökord och -träffar. Utöver dessa gjordes även en sökning på det svenska 

begreppet ståndort, men utan relevanta resultat (se bilaga 1). 

Utifrån sökningarna hittades en form av grundstruktur till arbetet, därefter har vissa referenser följts 

upp, liksom begrepp som behövde en närmare förklaring eller ett sammanhang. Detta har breddat 

mängden källor med såväl artiklar som böcker. De olika aspekterna av ståndortsvariabler utifrån den 

utvalda litteraturen har sedan delats in i teman, som uppkom utifrån vad artiklarna visade sig behandla. 

Dessa glider ibland in i varandra, och viss litteratur återkommer i flera teman. 

Det största antalet artiklar kunde hänföras till samlingsbegreppet ”tillämpning av ståndortsbegreppet”, 

med underrubrikerna ”problematisering av ståndort och växtsamhällen”, ”näringsämnen och kol”, 

”samspel och symbios”, ”klimat och väder” samt ”markanvändning visavi ståndort”. Ett mindre antal 

artiklar passade bättre in under den övergripande rubriken ”verktyg och modeller”. 

Abstracten från de använda sökresultaten kopierades in i ett dokument, dock ej stödjande litteratur 

eller de referenser som följts upp. Med webbtjänsten Wordle.net skapades ett så kallat ordmoln av de 

300 mest förekommande orden, med automatisk sållning av vanliga småord inställt.  

Resultat och diskussion 

Vegetationsklassning och växtstrategier 

För att bättre förstå svårigheterna med ståndortsfaktorer kan en genomgång av några av de viktigare 

teorierna kring vegetation vara till nytta. Ett flertal system för att klassificera och kategorisera 

vegetation har utarbetats på olika håll, som i flera fall är svåra att jämka samman (Appelqvist, 1992). 

Under första halvan av 1800-talet började en metod att klassificera växter ta form, inte minst under 

inflytande av Humboldt och Grisebach (Whittaker, 1980). Forskningsmetodiken kom under början av 

1900-talet att förgrena sig i de så kallade traditionerna. I Skandinavien, Finland och Baltikum rådde 

den nordliga traditionen, där indelningen av vegetationen i olika skikt var en viktig komponent. 

Denna tradition bestod av flera skolor, där de tre huvudsakliga spåren var att klassa ett område efter 

den dominerande arten (bland annat Uppsalaskolan), behandla de olika skikten som egna enheter, 

samt att klassa vegetationen efter områdets undervegetation (Cajanders finska skola). Av flera andra 

traditioner kom den södra, med Braun-Blanquets skola, att bli framgångsrikast. Den fokuserar på de 

inbördes relationerna i mindre växtsamhällen, associationer, som bas. Med hjälp av utvalda 

karaktärsarter i dessa områden kan en klassning göras (ibid.). 

Ett sätt att dela in växter på var C. Raunkiærs livsformer, vilka först presenterades på ett symposium 

1903 som därefter utvecklades och spreds (Smith, 1913), och har förändrats och byggts på i omgångar 

av olika forskare (Mueller-Dombois, 2003). Raunkiær delade in växter efter växtsätt, utifrån skott och 

knoppars (så kallade tillväxtpunkter) läge i vila. Ursprungligen fanns fem huvudsakliga indelningar, 

vilka sedan delades in mer detaljerat. Dessa är fanerofyter med tillväxtpunkterna fritt uppe i luften; 

chamaefyter, vilka är krypande, men har tillväxtpunkterna ovanför marken; hemikryptofyter, med 

tillväxtpunkterna i eller precis ovanför markytan; kryptofyter, vilkas tillväxtpunkter är dolda under 

marken, i vatten eller i sankmark; och slutligen terofyter, som inte övervintrar, utan sätter frö, vilka 

klarar den kalla och/eller torra perioden (Raunkiær, 1907). Raunkiær utvecklade sedan metoder för att 
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mäta förekomsten av olika växter, där hans system med provrutor (senare modifierat av T. W. Böcher) 

blev välanvänt (Damgaard, 2015). 

År 1950 introducerade H. Ellenberg sin första version av så kallade indikeringsvärden för växter i 

Centraleuropa, utifrån deras preferenser på växtplatser, så kallade ekologiska beteenden (Ellenberg, 

1988). Dessa värden har sedan reviderats i omgångar, och det har även gjorts en version för brittiska 

förhållanden (Hill, 1999). Med hjälp av en skala från 1 till 9 (samt x för ett brett spektrum) klassas 

växter in i L (ljus), från skugga till fullt solsken; T (temperatur), från arktiska eller alpina förhållanden 

till medelhavsklimat; K=Kust-/inlandsklimat, från Atlantkusten till Eurasiens inre; R (markens 

surhetsgrad), från surt till basiskt; N (kvävehalt), från låg till hög; F (fuktighet), från torrt till blött (där 

ytterligare tre steg lagts till för vattenväxter); samt S (salthalt), från låg till hög. Vegetationen kan 

sedan delas upp i ekologiska, sociologiska eller socioekologiska grupper, för att kunna jämföras med 

växter som har liknande värden ur en viss aspekt. Därefter jämförs de andra aspekterna, varpå likheter 

och skillnader framträder (Ellenberg, 1988; Hill, 1999). Att dela in vegetationen på detta sätt ger en 

möjlighet att ibland se vegetationen utifrån Braun-Blanquets teorier om karaktärsarter, differentialarter 

och sociologier, och ibland använda andra sätt, såsom Schlenkers fältobservationsmetoder (Ellenberg, 

1988). 

Det finns olika sätt att bedöma ett områdes utvecklingsmöjligheter utifrån ståndortsfaktorer. Begreppet 

Potentiellt naturlig vegetation (PNV) introducerades av R. Tüxen på 1950-talet för att framställa 

hypoteser om möjlig vegetation på en plats (Tüxen 1956 se Loidi et al., 2010). Denna kom att bli en 

motvikt till den så kallade klimaxteorin (Farris et al., 2010). Klimaxteorin, introducerad av F. E. 

Clements i början av 1900-talet menade att ett växtsamhälle utan människans inblandning kommer 

utvecklas till ett något så när stabilt och slutligt ekosystem och ett visst klimat alltid ger en viss klimax 

(van der Valk, 2013). PNV ger istället flera förslag på möjliga växtsamhällen om den mänskliga 

påverkan skulle upphöra. Dessa scenarier kan sedan vara till hjälp för skötseln av ett område några 

decennier framåt (Farris et al., 2010). 

Ellenberg förordade i sitt verk Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen, in kausaler, dynamischer und 

historischer Sicht (Ellenberg 1963, se Ellenberg, 1988) något av en medelväg mellan PNV och 

klimaxteorin och menade att det finns ett spann av möjliga scenarion, men var dock av uppfattningen 

att det går att nå succesionsklimax utifrån ett områdes PNV. Ellenbergs teori inbegriper tre typer av 

vegetationssamhällen. Det första är zonal vegetation, där markegenskaperna är stabila, och klimatet 

kommer avgöra växtligheten. Motsatsen till detta är den azonala vegetationen, där de edafiska 

faktorerna är den avgörande faktorn, exempelvis för våtmarksväxter. Extrazonala växter slutligen är 

sådana som inte är i sitt optimala habitat, men ändå lyckats etablera sig (Ellenberg, 1988). 

År 1974 presenterade J. P. Grime sin teori om konkurrens, stress och störning – CSR (Grime, 1974). I 

CSR-teorin kan stress enklast uttryckas som externa variabler som begränsar mängden torrsubstans i 

vegetationen. De vanligaste variablerna av detta slag är brist eller överskott av solenergi, vatten 

och/eller näringsämnen (Grime, 2001). De konkurrenskraftiga växterna (C) kan i en miljö med god 

näringstillgång och gynnsamt klimat konkurrera ut andra växter, medan stresståliga växter (S) är de 

som klarar sig bäst i en miljö med konstant svåra förhållanden, såsom dålig näringstillgång eller torka. 

Störningståliga växter, ruderaler (R), kan på olika sätt klara en eller flera typer av störning, såsom 

brand eller bete, och definieras av Grime (ibid.) som mekanismerna vilka begränsar växters biomassa 

genom att, helt eller delvis, förstöra den. Ruderaler har många gemensamma drag, såsom att hos 

många arter finns en snabb tillväxt, och/eller blomning och frösättning tidigt i plantans utveckling. 

Detta är något som gynnats i en miljö där det är en fördel att snabbt få fram frön till nästa generation. 

Ruderaler är generellt kortlivade, även i gynnsamma förhållanden, och dör i de flesta fall direkt efter 

frösättning – något som skiljer dem från konkurrens- respektive stresståliga växter (ibid.). 
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De stressande och störande faktorerna kan ha olika intensitet, och växter kan även ha andra former än 

rent konkurrens-, stress- eller störningståliga (Grime, 2001). Då Grime tänkt sig konkurrens, stress och 

störning som tre hörn i en triangel uppstår även kombinationerna C-R, S-R, C-S och mellanformen C-

S-R, med lite av alla attribut, se figur 1 (Grime, 2001). 

År 1992 utkom U. Ekstams och N. Forsheds Om hävden upphör. Boken utgår från både egna och 

andras svenska provyteundersökningar, kombinerat med teorier och studier från andra delar av 

Europa, där bland andra Grimes och Ellenbergs verk varit betydelsefulla. Ekstams kategorisering av 

växter sker i första hand utifrån plats i successionen och därefter utifrån krav på fuktighet, ljus, pH och 

kväve. På detta sätt har perspektiven förskjutits, och markanvändning har getts större betydelse än 

ståndortsfaktorer (Ekstam och Forshed 1992). 

 

 

Fig. 1: Grimes CSR-diagram med två exempelarter (efter Pierce et al., 2013) 

Artikelsökning – metoddiskussion 

Sökningarna efter artiklar (bilaga 1) är fundamentet i denna uppsats, och gjordes till största delen 

systematiskt, vilket ledde till ordmolnet i figur 2. I ordmolnet har de mest frekventa orden störst 

teckenstorlek och orden blir därefter mindre allt efter förekomst. En automatisk funktion sorterade bort 

många vanliga prepositioner, konjunktioner etc., men flera småord, däribland räkneord, finns 

fortfarande med, likaså ord som kan betraktas som irrelevanta. Ordmolnet ger dock en fingervisning 

om innehållet i artiklarna, där orden som inkluderades i sökningarna, såsom ”vegetation” och ”soil” av 

naturliga skäl är vanligt förekommande, däremot är det vanligaste ordet, ”forest”, inte ett av dessa. Då 

flera frågor kvarstod eller uppstod efter en genomgång av de funna artiklarna gjordes osystematiska 

sökningar efter spridda begrepp. 

Det ska nämnas att i vissa sökningar fanns hela Fennoskandia representerat, i andra bara något eller 

några länder. Något som märktes vid sökningarna var hur få sökträffar som fanns om Danmark. Detta 

trots att skog upptar lite drygt 14 procent av dess landareal (Kvist Johannsen et al., 2013). 
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EBSCO Discovery Service (EDS) visade sig vara en till viss del otillförlitlig sökmotor för ändamålet. 

Sökningar med samma nyckelord kunde generera såväl olika många sökträffar som geografiskt 

filtrerbara dito. Ett exempel är sökningen climate AND soil. Att söka efter orden i hela artiklarna 

genererade 538 träffar, där endast Sverige fanns att välja på i geografifiltret. Att däremot söka efter 

orden enbart i abstracts genererade 180 träffar fördelat på Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Sökningen i abstracts gjordes lite senare om. Då fanns 269 träffar, fördelat på Finland, Norge och 

Sverige. Denna osäkerhet gjorde att sökningen uteslöts från denna uppsats. Nyckfullheten i sökmotorn 

gjorde det i vissa fall även svårt att återfinna artiklar som tidigare hittats med densamma. Ett annat 

problem – som dock huvudsakligen bedöms ligga i inlagringen i databasen – är felaktigheter i 

nyckelorden, främst den geografiska informationen, vilket gav ett antal irrelevanta sökträffar. Ett 

vanligt fel var att nyckelordet ”Norway spruce” (gran, Picea abies) lagrats in som ”Norway” i 

metadatan. Ett antal sökträffar med innehåll som tangerar men inte riktigt passar denna studie valdes 

bort, bland annat om virkesdimensionering och olika GIS-användningar som inte bedömdes vara till 

nytta för uppsatsen.  

Tillämpning av ståndortsbegreppet 

Problematisering av ståndort och växtsamhällen 

Att definiera och vetenskapligt testa en ståndorts egenskaper kan vara svårt, i och med att de är 

föränderliga och ståndorten är en del i ett öppet ekosystem. Om tillgången på vatten, substrat eller 

näringsämnen (såsom atmosfäriskt nedfall av kväveoxider) förändras kommer förutsättningarna för 

uppsättningen av exempelvis en provyta också påverkas (Pretzsch, 2010). Ståndortsegenskaper och 

ståndortsindex (SI) är dock enligt Johansson (2006) fortfarande bra verktyg för att välja rätt trädslag 

till en mark, och SI är den mest använda metoden för att bedöma kvaliteten på en växtplats i 

Nordamerika och många europeiska länder. 

Sarkar et al. (2007) påpekar att olika ekosystem kan vara mer eller mindre enhetliga och ha olika 

möjligheter att göra beräkningar av skalan på. Dessutom, menar de, tvingas forskaren någonstans dra 

en linje för att mäta de biologiska, fysiologiska eller biogeokemiska processerna, trots att gränserna 

ofta är diffusa och varierande både i tid och rum. En viktig faktor för mätningar i fält är klimatet, 

vilket kan skapa stora mätskillnader år från år (Jonsson och Hofgaard, 2011), där vårens och 

sommarens respektive maxima kan förskjuta näringsämnenas cykler (Farley och Fitter, 1999). 

En aspekt Solberg (2004) tar upp är en förskjutning av upptäckten av påverkansfaktorer. Ett utbrott av 

större dubbelögad bastborre (Polygraphus poligraphus) på gran i Norge till följd av svår torka 

upptäcktes till stor del sommaren efter, när hackspettar skalat bort barken. Detta ledde till att en del 

träd räknades fel vid undersökningar av provrutor. 
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Fig. 2: Ordmoln från titlar och abstracts 
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Näringsämnen och kol 

Temperatur, nederbörd och vegetation är de huvudsakliga faktorerna för regleringen av jordens 

organiska kväveföreningar, soil organic nitrogen (SON) och organiska kolinnehåll, soil organic 

carbon (SOC). Dessa faktorer styr dels förnans sammansättning och dels hastigheten och omfattningen 

av perkolationen och omvandlingen till löst organiskt kol, liksom kvävecykelns olika processer 

(Nieder och Benbi, 2008). Tan et al. (2004), trycker även på betydelsen av topografin, den mänskliga 

påverkan och mängden koldioxid i luften.  

I vissa fall är den mänskliga påverkan mindre än man kan förvänta sig. Ett exempel på detta är när 

Jacobson et al. (2000) mätte upp kväveinnehållet i gran på tidigare hårt gödslade marker i Värmland. 

Kvävehalten hade visserligen förskjutits uppåt i stammarna, men den totala kvävemängden var inte 

högre än motsvarande granar på ogödslade marker. Bestånd av olika ålder svarar dessutom olika på 

gödsling (Nilsen, 2001), liksom såväl de gödslade markerna som närliggande områden kan uppvisa 

flera olika reaktioner (Ring et al., 2011). En följd av dessa faktorer kan bli en inkonsekvens i 

mätningar och uppskattningar, såväl i stickprovsmätningar i marken som proxydata i form av tillväxt 

och kväveinnehåll i växter. 

Enligt Mäkelä (2016) är produktiviteten, ur ett kolperspektiv, på en ståndort beroende av samspelet 

mellan förnan, fördelningen av kol samt växternas bruttofotosyntes, tillväxt och respiration. Mycket är 

fortfarande okänt om hur kol mer exakt transporteras genom horisonterna, med vilken hastighet och 

olika faktorers inbördes rangordning (Fröberg et al., 2007), element som kan få stor betydelse för 

markens kollager vid ett förändrat klimat och ändrad markanvändning (Tan et al., 2004). Ytterligare en 

fråga som behöver utredas mer, enligt Wardle (2002) är hur människans förhindrande och bekämpning 

av skogsbränder ökar kolinlagringen, i förhållande till det virkesuttag som minskar den. 

Den största delen av SOC uppmättes av Berggren Kleja et al. (2007) till översta metern av jord i 

mineraljorden, men något som forskargruppen redan tidigare noterat skiljer sig mängden åt på olika 

platser och under olika förhållanden (Fröberg et al., 2006). En aspekt som Wigley et al. (2013) pekar 

på är att i många undersökningar gällande den ekologiska kopplingen mellan markens näringsinnehåll 

och vegetationens produktivitet eller mängden biomassa görs jordanalyserna inte tillräckligt djupt. 

Perkins et al. (2013) menar dessutom att analyser av och experiment på jord alltid är en avvägning 

mellan olika påverkansfaktorer. Att använda jord från olika platser kan ge olika resultat, men även 

inom ett begränsat område kan det – på grund av markanvändning – finnas stora variationer både 

horisontellt och vertikalt. Om jorden steriliseras kan den dessutom exempelvis få ett förändrat pH eller 

en ny sammansättning av näringsämnen. Detta är något som Gundale et al. (2014) kunde se när de 

undersökte om contortatall (Pinus contorta) växer bäst i kanadensisk eller svensk jord. Beroende på 

om de lät mikroorganismer vara kvar eller ej fick de olika resultat. 

En studie i Finland av Mäkelä et al. (2016) tyder på att mängden tillgängligt kol för de fina rottrådarna 

är av lika hög betydelse som årsmedeltemperatur och effektiv temperatursumma (ETS). Alla dessa tre 

faktorer minskar längs en nordgående gradient, och studien tyder även på att mängden tillgängligt 

kväve i marken minskar på samma sätt. Kväveminskningen norrut är något som även Hellsten et al. 

(2013) uppmätt i sin undersökning av danska, finska och svenska förhållanden. En hypotes är att den 

högre andelen tillgängligt kväve, däribland från atmosfäriskt nedfall, i södra Sverige saktar ner 
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omsättningen av kol i marken. Detta skulle då ha större betydelse för C/N-balansen än 

temperaturgradienten (Berggren Kleja et al., 2007), men Svensson et al. (2007) kommer även fram till 

att sambanden är något oklara. En annan faktor att ta i beaktande är den naturliga nedbrytningen. 

Nedbrytning ger ett litet men stadigt tillskott av kväve, vars mängd och takt varierar mellan arter. Som 

ett exempel avgår vårtbjörks (Betula pendula) kväve till stor del tidigare i processen än för gran och 

tall, och björken hade även ett lägre C/N-förhållande (Palviainen et al., 2008).  

I en finsk undersökning av Saarsalmi och Mälkönen (2001) tycks undervegetationens reaktioner på 

högre näringshalter, i form av gödsling, vara kortvarig. Detta dock med undantag för gräs, som kan få 

en starkare etablering, särskilt i ljusa lägen. Hedwall et al. (2013) lyfter emellertid ett varningens 

finger och menar att skillnaderna i befintlig kvävetillgång, såsom från atmosfäriskt nedfall, är en 

störfaktor som är lätt att underskatta när liknande experiment ska utföras.  

Lindroth et al. (2008) pekar på att markrespiration kan vara svårt att mäta, och att under vissa 

förutsättningar är respirationen högst vid värme och vid andra i kyla, pH spelar olika stor roll på olika 

marker, liksom kvävetillgången både kan öka och minska respirationen. Ťupek et al. (2008) tar upp att 

i övergången mellan skog och myr är balansen mellan CO2 och SOC extra dynamisk och varierar 

mellan att vara kolkällor och -sänkor. För att få större säkerhet i sina beräkningar och bedömningar av 

kolbalansen bör den som undersöker ett område vara väl förtrogen med dess historia (Ågren et al., 

2007), och bedöma huruvida markanvändning har varit en viktig faktor för nuvarande näringshalter, 

eller om det är näringshalterna som har format markanvändingen (Lundell, 2001). 

Även regleringen av markens pH är komplex och spelar roll på flera olika, och ibland motriktade sätt. 

Vaccinium-arter växer exempelvis bäst på marker med ett pH <5,5, men detta låga pH medför också 

att mängden giftiga aluminiumjoner ökar i marken, vilket i kombination med ett lågt innehåll av kol i 

marken kan ge rotskador (Caspersen, 2016). Ett lågt pH kan i vissa marker få fosfor att binda till järn- 

och aluminiumoxider och därmed bli otillgängligt för växterna. Å andra sidan kan ett högt pH binda 

fosforn till kalciumoxider och hydroxider (Fisher och Binkley, 2012). 

Den pågående markförsurningen har visserligen minskat kraftigt, där mängden kväveoxider halverats 

och svavelföroreningar minskat med en tredjedel mellan 1990 och 2007 (Vattenmyndigheten, 2009). 

Skogsbruket står dock för 30–70 procent av försurningen i olika delar av landet i och med att 

baskatjonerna i ekosystemet förvinner med virkesuttaget (ibid.). Sverdrup et al. (2006) menar att 

markförsurningen, till följd av nedfall, gör att försiktighet krävs vid virkesuttag. Detta då den 

medföljande halten av skadliga metalljoner såsom kadmium och kvicksilver gör att växterna använder 

mer baskatjoner, främst kalcium, men även magnesium, kalium och fosfor, och en för stor mängd av 

dessa ämnen riskerar att bortföras om alla träden i ett bestånd huggs ner. Nedfallet av giftiga metaller 

varierar både över tid och utifrån geografin (Brun et al., 2008). 

Å andra sidan, menar Aherne et al. (2011), kan en surare mark i någon mån även vittra näringsämnen 

som växterna kan ta upp.  Sverdrup et al. (2006) pekar också på att vad som följer med nedfallet 

varierar på olika platser och att näringsläckage är den osäkraste faktorn när hållbarhet i bestånd ska 

bedömas. Brandtberg och Simonsson (2003) skriver att förhållandet mellan metalljoner i marken, 

främst aluminium och järn, varierar mellan bland- och barrskog, och kan ge en drastisk skillnad när 

blandskog ersätts med en monokultur av gran. 
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Samspel och symbios 

Växter för ett samspel med såväl marken som andra växter och övriga organismer, som både kan vara 

positivt och negativt (Grime 2001). När Wardle et al. (2008) tog bort all vegetation på ett antal öar i 

svenska Lappland förutom buskar och ris kunde de se att risen effektivt förhindrade kolonisering av 

nya träd. För att simulera koloniseringen användes plantor av gran, tall och glasbjörk (Betula 

pubescens). De dominerande risen, blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (Vaccinium vitis-idaea) och 

nordkråkbär (Empetrum hermaphroditum), hindrade plantorna från att etablera sig, men de fann att 

blåbär inte påverkade gran. Denna iakttagelse nämns som hastigast, men skulle kunna vara till nytta 

för mer forskning om samspelet mellan blåbär och gran. 

Pihlgren och Lennartsson (2008) fann att växter med små frön hade svårt att att etablera sig i närheten 

av nyponros (Rosa dumalis) på gräsmarker, då rosens förnalager blev relativt tjockt. Detta visar på en 

effekt som är mer indirekt än exempelvis nordkråkbär, som har en kemisk bekämpning av andra arter 

(Wardle et al., 2008) eller gran, som till stor det konkurrerat ut lövträd som lind (Tilia cordata) genom 

att sänka markens pH (Seppä et al., 2009). Konkurrens är inte någon ståndortsfaktor i sig, men när 

undersökningar av växtsamhällen görs och matas in i matriser och modeller är det bra att ha i åtanke. 

Tingstad et al. (2015), som planterat tall- och granplantor i olika miljöer och på olika altitud, drar 

slutsatsen att konkurrens ibland har en större påverkan på plantornas överlevnad än temperatur, och 

enligt Klanderud et al. (2015) är den biotiska respektive abiotiska påverkan olika i olika miljöer. I 

boreala och subalpina områden har de biotiska faktorerna störst effekt ju högre fuktigheten är, medan i 

alpina områden har de biotiska faktorerna störst effekt i torrare miljöer. Det är därför av vikt att 

fundera på vad som kan vara viktigast av ståndortsfaktorer och konkurrens i olika situationer. 

På andra ställen ser successionen dock annorlunda ut. Robbins och Matthews (2010) studerade 

bergsekosystem vid norska glaciärer, och kunde då se att på höjder över 1 600 meter över havet gör 

miljövariablerna att det dels är ett begränsat antal pionjärväxter som kan etablera sig, och dels tar inte 

sekundärarter över, utan nya arter lever sida vid pionjärvegetationen, så kallad autosuccession. 

Växters kol- och kvävebalans är ofta till stor del beroende av dess symbios med markorganismer som 

svampar och bakterier. Symbiosen med svampar ger bland annat skydd mot uttorkning och patogener 

(Kivlin et al., 2011), men den största nyttan växten har av myceliet är näringsupptaget, framförallt av 

fosfor (Harrison, 2005). För den vanligaste typen av mykorrhiza, arbuskulär mykorrhiza (Kivlin et al., 

2011), sker allt upptag av fosfor genom mykorrhizan (Harrison, 2005). Näsholm et al. (2013) pekar på 

att svamparna får del av trädens överskottsproduktion av kol, men också i hög grad reglerar mängden 

kväve genom att förse sig själva först, och vid otillräcklig mängd kväve i marken orsaka kvävebrist i 

växten. Högberg et al. (2010) visar att svamparnas aktivitet varierar kraftigt under året. En mätning av 

kolflödet i slutet av sommaren kan ge mångfaldigt högre värden av kol i marken än om mätningen 

görs i början av densamma. 

För bakterier i rhizosfären kring trädens rötter finns det starka indicier på att de koloniserar särskilda, 

sinsemellan olika, mineral för att utvinna de oorganiska ämnen de behöver och därefter kan de 

överföra ämnena till växternas rötter i utbyte mot andra ämnen. Den viktigaste faktorn för vittringen är 

dock koldioxidregleringen som sköts av hela markekosystemet, där bland annat kolsyra (H2CO3) 

spelar en stor roll (Jackson, 2015). Holm Bach et al. (2008) visar dock, i sin undersökning av 
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symbiosen mellan mossor och mikroorganismer, att sammansättningen av mikroorganismer är olika på 

olika platser, vilket ger något olika interaktioner. Sedan länge är det också känt att lavar vittrar sitt 

substrat och därigenom frigör näringsämnen som de behöver (Goode och Caldwell, 1905). Liksom 

mossor, bakterier och svampar utsöndrar de såväl kolsyra som svagare organiska syror, men även så 

kallade lavsyror, vilka löser ut metallkatjoner från sina mineral och bildar kelat (Jackson, 2015). 

Det finns luckor i forskningen om symbios och de edafiska samspelen. Thor et al. (2005) beskriver att 

det finns många olika rön kring samspelet mellan ståndorten och de mikroorganismer som orsakar 

rotröta. Smith och Read (2008) efterlyser mer forskning på de så kallade bakterieliknande 

organismerna (BLO), som enligt dem spelar en till stor del okänd roll i symbiosen mellan växter och 

markorganismer. Holm Bach et al. (2008) konstaterar att det finns väldigt lite undersökt om samspelet 

mellan mossor och mikroorganismer, och Jackson et al. (2015) blev förvånade över att så lite är 

undersökt om mossors vittrande syror. 

Klimat och väder 

Hur växter reagerar på sträng kyla är relativt enkelt att mäta, såsom när knoppar och blad av olika arter 

fryser sönder. Ströporiga träd som boreala björkar (Betula spp.) och viden (Salix spp.) tål nedemot -

70°C, de flesta ringporiga boreala arter cirka -40°C, och många andra växter är betydligt 

köldkänsligare (Box, 2016). Den begränsade vattentillgången i frusna marker skapar också ett hinder, 

liksom längden på perioder på över 10°C, vilket behövs för de flesta arters tillväxt och möjlighet att 

sätta frö (ibid.). I vissa skogar är den viktigaste klimatfaktorn när på året snösmältning och tjällossning 

sker och/eller vårvärmen kommer (Lindroth et al., 2008). Om en växts knoppsprickning sker tidigt kan 

den visserligen få igång fotosyntesen tidigare, men utsätts för en ökad risk att bli frostskadad (Bennie 

et al., 2010). 

En möjlig förändring till följd av ökade halter av koldioxid (CO2) är växters sammansättning av 

sockerarter och deras frosttålighet, vilken dock skiljer sig åt mellan arter. Exempelvis får tall en bättre 

frosttålighet av en högre halt koldioxid, medan blåbär och svartgran (Picea mariana) får sämre. Vanlig 

gran (P. abies) får visserligen kemiska förändringar men oförändrad frosttålighet (Sandved Dalen et 

al., 2001). 

Bergh et al. (2005) skriver att tillgängligt vatten i marken spelar mer roll för tillväxten av gran i södra 

Sverige än i norra, där det inte märks någon skillnad i experiment med och utan tillfört vatten. I norra 

Sverige pekar de på att det istället är näringsämnen, främst kväve eller balansen mellan kväve och 

andra näringsämnen, som är den begränsande faktorn. När Lindroth et al. (2007) undersökte tre 

svenska skogsområden fann de att varma somrar ökade markrespirationen, vilket skapade en 

nettominskning av kol i marken. En undersökning av torvmarker i Abisko av Weedon et al. (2012) 

stöder detta. Kvävehalten i marken där ökade markant varma somrar, vilket skapade mer biomassa 

som sedan bidrog till markens kollager. Samma undersökning visade även att sommartemperaturen 

under dessa förutsättningar spelar större roll än vårtemperaturen. En annan källa till minskning av 

kollagret är den förväntade frekvensen och intensiteten av stormar, där de nedfallna träden fraktas bort 

och således inte bidrar till någon kolökning i marken (Lindroth et al., 2009). 

Lærkedal Sørensen och Michelsen (2010) pekar på att kvävefixeringen av mikroorganismer, den 

huvudsakliga kvävekällan i arktiska miljöer, påverkas av sin omgivning. Genom att simulera global 
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uppvärmning med hjälp av värmetält kunde de se att kvävefixeringen ökade trefaldigt på de flesta 

mätområdena, men istället minskade på de platser purpurvitmossa (Sphagnum warnstorfii) och 

husmossa (Hylocomium splendens) växte. Värmetält kan dock vara en felkälla för studier av mossor 

och lavar, då de riskerar att förändra luft- och markfuktigheten (van Wijk et al., 2003). 

En trädringsstudie på tall i nordvästra Norge av Young et al. (2010) visar att där vattentillgången inte 

är begränsande spelar mängden sol större roll än temperaturen för tillväxten. Att mäta på just tall 

skulle dock kunna vara ett problem. Beerling (1999) visar att i ett treårigt experiment med förhöjda 

temperaturer får tall en högre fotosyntesförmåga, något som inte syntes hos de andra växterna i 

experimentet, glasbjörk respektive blåbär. 

Det är svårt att dra stora växlar på enskilda klimatfaktorer som spelar roll för C/N-balansen och utbytet 

av koldioxid på olika platser. Till exempel är det i arktiska miljöer svårt att göra mätningar för ett 

större område, då lokala topografiska och klimatrelaterade faktorer skapar en mosaik i landskapet med 

sinsemellan olika förutsättningar (Shaver et al., 2007). I dessa miljöer kan produktiviteten skilja mer 

än 100 procent mellan två närbelägna platser (ibid.), och Thorn et al. (2002) visar att klimatet på ett 

stenblock i en dalgång snarare kan jämföras med en betydligt högre belägen fjällsida än undersidan av 

samma block. 

van Wijk et al. (2003) kritiserar att det ibland görs för grova generaliseringar, efter att ha utfört 

experiment på två likartade platser, Toolik Lake i Alaska och Abisko i Sverige. De fann flera 

skillnader i responsen på ökad näringstillgång, och i viss mån på temperatur. I Toolik Lake minskade 

vintergröna buskar och ris vid gödsling, till förmån för lövfällande dito, främst dvärgbjörk (Betula 

nana). I Abisko å andra sidan gynnade gödslingen både vintergröna och lövfällande växter, på vissa 

platser kunde dock en ökad proportion stråväxter skönjas. 

Trädgränsen i Jotunheimen i Norge undersöktes av Wehn et al. (2012). De kunde visserligen se att 

från 1960-talet hade trädgränsen på vissa håll flyttat sig över 60 meter uppåt, men på andra nära 40 

meter nedåt. De noterade även att flera efter varandra varma somrar var gynnsamt för fjällbjörk, men 

att det var svårt att dra slutsatser på lång sikt, då trädgränsens genomsnittliga förskjutning var 4 meter, 

och därmed låg inom felmarginalen. Bryn (2008) påtalar dock att mellan 1959 och 1995 var klimatet i 

undersökningsområdet, fjäll i södra Norge, ogynnsamt för trädtillväxt, men efter 1995 blev klimatet 

mer gynnsamt och trädgränsen flyttade uppåt. Sutinen et al. (2011) bedömer att på mafiska fjäll, vilka 

är rika på kalk, kommer gran etablera sig på allt högre altituder, men även på näringsfattiga felsiska 

fjäll kommer träd växa allt högre – men då i form av tall. Kullman (2007) undersökte tallväxten i de 

svenska Skanderna och fann att den ökat med 50 procent under en 32-årsperiod, vilket är ett trendbrott 

efter att tallen där har minskat under flera hundra år. Att trädgränsen i fjällen generellt förskjuts uppåt 

är dock många forskare överens om (van Bogaert et al., 2011), men lokala avvikelser är alltså något 

som bör tas i beaktande. 

Enligt Treichler och Kääb (2017) är snödjup ett dåligt undersökt forskningsfält, särskilt på 

otillgängliga platser. Dock menar de att med nyare metoder och rätt indata går det att få bättre resultat. 

Vad gäller temperaturmätning i snölandskap visar Vercauteren et al. (2014) att solinstrålning som 

indikator visserligen ofta är ett bra verktyg, men kompliceras av faktorer som ojämn snösmältning och 

kall luft som lägger sig i dalgångar (cold air ponding). 
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Aerts (2012) pekar på att växternas innehåll av ämnen som lignin förändras med en högre temperatur 

och metoderna för att mäta exempelvis nedbrytning kan behöva förändras. Leppälammi-Kujansuu et 

al. (2013) noterar att ett varmare klimat orsakar en kortare livslängd på de fina rottrådarna hos gran, 

vilket i sin tur höjer kolhalten i marken. Sutinen et al. (2012) har kommit fram till att den låga halten 

kalcium i förhållande till aluminium på tundramarker tidigare har hindrat granetablering, men att detta 

långsamt har förändrats de senaste 200 åren. Modeller av förväntad produktivitet utifrån ett förändrat 

klimat blir därför komplexa, särskilt på nordliga breddgrader (Mäkelä et al., 2016). Även dessa 

aspekter, menar jag, är något som kan komplicera prognoser. Att ta för givet att växter kommer att 

bete sig på ett visst sätt kan ställa till det i exempelvis modellering, men samtidigt måste det gå att 

göra förenklingar. 

Vad gäller myrar påverkar deras fördelning i landskapet och hur blöta de är hur ofta det brinner, och 

därigenom successionen (Hellberg et al., 2004). Myrbränder, som förväntas öka till följd av mer torka, 

vind och åska, förbränner stor del av kolet i marken och gör även att kolinlagringen i myrarna kraftigt 

saktas ner (Pitkänen et al., 1999). Gunnarsson och Flodin (2008) skriver att mossar i nordvästra 

Europa generellt blir torrare, men gjorde observationen att i Halland går utvecklingen åt andra hållet. 

De kunde se att artsammansättningen har ändrats, mot mer kvävegynnade arter, något som skulle 

kunna ha en effekt. De tar även upp bland felkällorna, att skogsdikning förbjöds på 1980-talet, något 

som kan ha höjt grundvattennivån till ursprungliga nivåer. Hökkä et al. (2008) förutspår dock att 

grundvattnet i myrar i södra borerala bältet, såsom mellersta Finland, kommer sjunka och en högre 

andel träd kommer etablera sig på myrmarken. 

Fördelningen av vatten i området har betydelse på landskapsnivå för vegetationen. Sumpskogar med 

björk (Betula spp.) som dominerande träd har i de fall de är tillräckligt blöta för att klara brand behållit 

björk som den dominerande arten i 3 500 år, och inte blivit utkonkurrerade av gran (Segerstrom et al., 

2008). När granen kom till Fennoskandia och till stor del konkurrerade ut björk och tall förde den dock 

med sig en minskad brandfrekvens (Ohlson et al., 2011), marker där granen fått fäste har flerfaldigt 

lägre brandrisk än tidigare (Tryterud, 2003). Granen bedöms enligt Shanin et al. (2013) även i 

framtiden kunna konkurrera ut tall och björk, men de skriver också att ett varmare klimat beräknas 

gynna lövträd mer än barrträd. När framtida brandrisker ska modelleras bör detta vara i åtanke, i och 

med att artsammansättningen återigen kan förändras (Ohlson et al., 2011). 

Markanvändning visavi ståndort 

I stort sett hela den fennoskandiska naturen är påverkad av mänsklig aktivitet, något som kan lämna 

spår mycket långt efter att den har upphört (Josefsson et al., 2010). För att återknyta till diskussionen 

om trädgräns kan två fjäll med likartade ståndortsfaktorer ha olika sammansättning av träd, med 

mänsklig aktivitet som störfaktor, även om aktiviteten upphört för flera hundra år sedan (Karlsson et 

al., 2007). 

Att övergivna ängar och fäbodar på fjällen växer igen är de flesta forskare överens om (Potthoff, 2007) 

och igenväxning av ängs- och hagmarker generellt gynnar högväxande kväve- och fuktgynnade arter 

på bekostnad av de mindre arter som trivs på magrare och torrare marker (Timmermann et al., 2014). 

Det gäller dock att inte dra för snabba slutsatser. Den kvardröjande effekten av påverkan från 

människor och husdjur stämmer överens med undersökningar som gjorts på andra ställen, såsom på 

gräsmarker på Öland (Reitalu et al., 2010). Liksom närheten till bebyggelse på Öland påverkar 
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vegetationen (Reitalu et al., 2010) noterar Potthoff och Stroth (2011) att vid gamla fjällfäbodar har 

näringssammansättningen i marken förändrats, varför det i vegetationen syns en tydlig gräns mellan 

den mark som brukats och den som inte brukats.  

Reliktarter och eftersläpningseffekter är visserligen som fenomen att betrakta som allmän kunskap och 

väl dokumenterat, men på lokala studier gäller det att komma ihåg det. Enligt Ekstam och Forshed 

(1992) följer en regression av hävdgynnade växter särskilda mönster. Utifrån den undersökta 

litteraturen finns inte skäl att betvivla detta, dock visar Díaz et al. (2004) att olika växtsamhällen kan 

uppvisa samma uppsättning av funktionella egenskaper (functional traits). Detta får till följd att 

jämförelser av två områden kan göras utifrån (as-)sociologier, men även efter funktion. Beroende på 

sammanhang skulle detta kunna vara såväl förenklande som försvårande. 

Något Wehn et al. (2012) kunde se var att bytet av betande djur, från kor och getter till får och renar, 

hade haft en gynnsam effekt på vegetationen. Potthoff (2007) noterar dock att fördelningen av arter i 

fäbodvegetation, med en hög andel gräs och svårigheter för buskar att etablera sig, är ungefär 

densamma oavsett betestryck. Det som sker är att de växter som kan växa sig höga kommer göra detta 

på marker som inte längre betas. Klanderud och Totland (2007) konstaterar att artdiversiteten i alpina 

miljöer på vissa ställen ökat och andra minskat de senaste 70–80 åren, men en tendens finns att en 

ökad temperatur tycks minska chanserna för nya arter att etablera sig på norska fjäll. Speed et al. 

(2013) skriver att på de norska sluttningar som de har undersökt är effekten av bete att 

vegetationsförändringarna blir mindre drastiska än på obetade sluttningar. De drar även slutsatsen att 

bete skulle kunna vara en buffrande faktor för andra förändringar, såsom ett ändrat klimat. 

Felde et al. (2012) pekar på att även om markanvändning har en påverkan på migrationer av 

växtpopulationer uppåt eller nedåt i topografin är det svårt att vetenskapligt testa växternas genetiska 

egenskaper till markanvändning. Likaså skriver de att det finns många faktorer som kan bidra till 

ändrad vegetation och trädgräns, såsom förändrad snömängd, och även att det är svårt att hitta belägg 

för teorier om att depositionen av atmosfäriskt kväve skulle vara en viktig faktor för förändringar i 

fjällvegetationen. van Bogaert et al. (2011) menar att en generell trädgränsförskjutning inte är något 

som kan tas för given, utan snarare beror på lokala förhållanden. Att växter kan reagera så olika på 

markanvändning och lokala miljöfaktorer är, i min mening, en av de största svårigheterna med att 

bestämma ståndort. SIS standard SS 637009:2016 möjliggör här en åtskillnad mellan ståndorter och 

bestånd i datahanteringen, liksom en möjlighet att klassa den tidigare markanvändningen (SIS 2016), 

vilket kan utvecklas ytterligare. 

Att i databehandling beräkna den stora variationen av samverkansfaktorer mellan abiotiska variabler, 

växtstrategier eller påverkan av människor och tamdjur skulle förmodligen bli enormt omfångsrikt och 

resurskrävande. Det kan dock vara görbart, möjligen med undantag för genetiska och epigenetiska 

lokala anpassningar. Tillväxten som funktion av förändringar i ståndortsfaktorerna och responsen på 

stress skiljer sig inte bara mellan arter, utan även för en och samma art på olika platser (Meineri et al., 

2013; Schibalski et al., 2013). Weih och Karlsson (2001) visar att förändringar i fjällbjörks 

kväveupptagningsförmåga när trädgränsen förskjutits inte bara är en passiv effekt av ökad eller 

minskad tillväxt, utan är en fysiologisk anpassning till temperaturen. 
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Verktyg och modeller 

Metoderna för att fastställa ståndortsindex, såsom modeller utifrån observerad produktivitet, har under 

åren utvecklats (Mäkelä et. al. 2016). Trots detta hittades få nyare artiklar i sökningarna (se bilaga 1). I 

forskningsfält där tekniken ständigt gör framsteg väcker detta frågan om forskarna använder andra 

begrepp än de som sökts efter, om de anser att tidigare forskning är så självklar att den inte behöver 

nämnas eller om de är snävt inriktade på enskilda aspekter. 

Trots att tekniken gått snabbt framåt behöver inte äldre studier ge undermåliga resultat. Till exempel 

modellerade Zheng et al. (2004) tillväxt av gran utifrån förväntade klimatförändringar på ett område i 

Norge, och fick till stor del rätt i sina förutsägelser. Likaså lyckades Skovsgaard et al. (2011) med 

biomassaförutsägelser på bestånd i Danmark. Sharma et al. (2012) provade olika modeller byggda på 

den norska nationella skogsinventeringen (NFI) och kom fram till att de bästa modellerna inkluderade 

planteringsår, temperatursumma, gruppering av vegetationstyper, jorddjup, sluttning och latitud. Ett 

problem som Bollandsås et al. (2008) pekar på är att de flesta tillväxtmodeller är inriktade på 

jämnåriga monokulturer. Då vare sig stöd eller vederläggning för påståendet är funnen i litteraturen är 

det svårt att bedöma framsteg på området. Dock nämner Mäkelä et. al. (2016) att befintliga modeller är 

indirekta till sin natur, ofta i för låg upplösning och förklarar samband och kausalitet dåligt. Yue et al. 

(2016) skriver att tillväxtmodeller hittills generellt tagit för dålig hänsyn till variabla komponenter 

såsom klimat, väder och kvävetillförsel, vilka kan interagera med trädbestånden på sätt som kräver 

mer dynamiska angreppssätt. 

Fjärranalys- och laserdata är högaktuella ämnen, men i de aktuella sökningarna var det svårt att finna 

nyare artiklar. Bland äldre exempel erfor Tagesson et al. (2009) att upplösningen i fjärranalysdata kan 

vara ett problem, när de skulle skilja öppen mark från skog i heterogena miljöer. Detta är även något 

Karlsen et al. (2005) upptäckte när de analyserade fjärranalysdata kombinerat med fuktighetsindex och 

topografi, för att avgöra vegetation. Trots att metoden fungerade relativt bra hade de svårt att avgöra 

vegetationen i mindre bestånd. Upplösningen på satellitdata är en känd begränsande faktor. Satelliter 

som MODIS är bättre än exempelvis Landsat på täta uppdateringar, men har sämre upplösning, och 

vice versa (Hazaymeh och Hassan, 2016). För mindre områden behöver därför metoder för att avgöra 

de viktigaste parametrarna i lokalklimatet komplettera fjärranalys av exempelvis temperatur 

(Vercauteren et al., 2014). 

Relevanta exempel på användning av GIS i sammanhanget var inte många. Dock är en studie av Bryn 

et al. (2010) värd att lyfta fram. Med hjälp av olika data kunde de få fram mer information om 

vegetationen och den markanvändningen på den norska ögruppen Froan, vars ljunghedlandskap är 

hotat av igenväxning. Genom att klassificera vegetationen och göra fem kartlager att utgå ifrån 

(vegetationstyper, sommarbete, vinterbete, senaste hedbränning och torvtäkt) kunde de sedan genom 

att applicera generell ekologisk teori (GET) göra regelbaserade GIS-modeller, där de kunde få fram till 

exempel markfuktighet och betesmöjligheter. De drog även slutsatsen att även om deras metod inte 

skulle gå att använda för att få fram potentiell vegetation på sin undersökningslokal skulle den troligen 

gå bra till det på andra ställen. Detta gäller inte minst Norges subalpina jordbruksområden, där det 

finns mer insamlade data som kan implementeras i modellerna. I denna litteraturstudie är ett sådant 

exempel uppmuntrande, att med rätt indata går det att skapa bra modeller. 
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Slutsatser 

Den främsta störfaktorn verkar, enligt litteraturen, vara osäkerheten i klimat och väder. Detta styr 

sedan flera andra processer, såsom kvävenedfallet. Kvävehalten i marken, som till större eller mindre 

del är en funktion av detta, kan variera under en säsong eller mellan år, detsamma gäller kolhalten. En 

annan försvårande omständighet är uppsättningen av en provyta, som kommer påverkas om tillgången 

på vatten, substrat eller näringsämnen – eller skadliga ämnen – förändras. 

Det atmosfäriska nedfallet av kväveoxider och andra försurande ämnen, samt bortförandet av 

buffrande joner med biomassan, bidrar även till en högre halt skadliga joner i marken. Att bedöma 

dessa är inte bara svårt med anledning av att nedfallet till sin natur varierar i intensitet och innehåll, 

även markens – eller växternas – respons kan variera. Till exempel kan fördelningen av kväve i 

stammar skilja sig åt på olika marker, vilket kan ge skillnader i mätresultat. 

En förskjutning av upptäckten av påverkansfaktorer, såsom insektsangrepp, kan leda till felmätningar. 

Olika typer av markanvändningar, till exempel bete, kan påverka de edafiska faktorerna långt efter att 

brukandet ändrats eller upphört. Detta kan leda till helt andra växtsamhällen än närliggande marker 

med en annan historik. I vissa fall märks dock en snabb skillnad i markens egenskaper, detta kan 

exempelvis vara markförsurningen och fördelningen av lösta metalljoner som uppstår när 

markanvändningen ändras från bland- till barrskogsproduktion. En störfaktor som följer av detta är att 

processer med olika tidsperspektiv kan samverka och vara svåra att skilja åt. 

Mikroorganismers och nedbrytares roll i växternas näringsupptag, liksom mossors, svampars och 

lavars vittrande egenskaper, är variabler för vilka det efterlyses mer forskning. Trots att 

symbiosförhållandena är till synes likartade i de olika skogstyperna är sammansättningen beroende av 

lokala förhållanden och kan försvåra jämförelser på detaljnivå. Detta är något som i högre utsträckning 

bör tas i beaktande som ståndortsfaktorer. 

Att det på flera håll behövs mer övergripande kunskaper och möjligen input från fler forskningsfält 

tyder på att det behövs specifikt inriktad forskning, men också ansatser för att förstå samverkan och 

samband. Att det är svårt att teoretisera förutsättningarna för en viss ståndort, växtsamhälle eller 

naturtyp kommer dock förmodligen inte heller fortsättningsvis vara ett hinder för praktisk användning 

i skogsbruket. Däremot för att nå en djupare förståelse och på sikt nå en bredare beräkningsgrund för 

olika variabler kan det vara bra att fortsätta sträva mot en helhetssyn. Det är även önskvärt att fler 

artiklar, inte minst inom fjärranalys, lasermätningar och GIS i någon mån tar upp ståndort och 

ståndortsfaktorer. 

Sammantaget kan sägas att även om alla aspekter av en växtplats inte kan tas med bör fler felkällor tas 

i beaktande och modeller ha möjlighet att kalibreras mot olika teorier om växtsamhällen och -

strategier. Flera faktorer som traditionellt inte räknas som ståndortsfaktorer, såsom snödjup, symbios 

med markorganismer och markanvändning, kan vara betydelsefulla att ta med i exempelvis 

modellering. 

Tack 

Jag vill tacka min handledare Helle Skånes för uppslag och konstruktiv kritik. Jag vill även tacka min 

familj för stöttning.
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Bilaga 1: Sökningar i EBSCO Discovery Service (EDS) 
Träff tot: Totala antalet sökträffar 

Träff rel: Sökträffar som bedömts vara relevanta för detta arbete. 

Sökord 1 Sökord 2 
Träff 

tot 

Träff 

rel 
Filter: Geografi Notering 1 Notering 2 

relevance site variables 25 3 

Danmark, Finland. 

Norge, Skandinavien, 

Sverige 

Inget om kopplingen mellan orden  

relevance site indic* 67 0 
Danmark, Finland, 

Norge, Sverige 
Inget om kopplingen mellan orden  

relevance stand variables 12 0 Finland, Norge, Sverige Inget om kopplingen mellan orden  

relevance locality 14 0 
Danmark, Finland. 

Norge, Sverige 
Inget om kopplingen mellan orden 

Ämnesord: climatic changes, grazing, scots pine, sedimentation & 

deposition, adaptation (biology) 

relevance site index 24 0 

Finland. Norge, 

Skandinavien, Sverige 

 

  



 

 

Sökord 1 Sökord 2 
Träff 

tot 

Träff 

rel 
Filter: Geografi Notering 1 Notering 2 

confounding site variables 32 0 
Danmark, Finland, 

Norge, Sverige 
  

confounding site indic* 23 0 Finland, Norge, Sverige   

confounding stand variables 7 0 Norge, Sverige   

confounding locality 22 1 
Danmark, Finland, 

Norge 
  

confounding vegetation 47 5 Norge, Sverige   

confounding edaph* 2 0 Sverige   

confounding 
plant 

interaction 
7 0 Skandinavien, Sverige   

confounding 
species 

composition 
32 0 Norge, Sverige   



 

 

Sökord 1 Sökord 2 
Träff 

tot 

Träff 

rel 
Filter: Geografi Notering 1 Notering 2 

confounding symbiosis 6 0 Norge, Sverige   

confounding site index 13 0 

Danmark, Finland. 

Norge, Skandinavien, 

Sverige 

  

literature review site variables 8 2 Finland, Sverige   

literature review site indic* 22 1 Norge, Sverige   

literature review stand variables 10 0 
Finland. Skandinavien, 

Sverige 
  

literature review locality 51 0 Norge, Sverige   

literature review vegetation 26 3 Sverige   

literature review edaph* 4 0 Finland, Sverige   



 

 

Sökord 1 Sökord 2 
Träff 

tot 

Träff 

rel 
Filter: Geografi Notering 1 Notering 2 

literature review site index 16 0 
Finland, Norge, 

Skandinavien, Sverige 
  

edaph* site variables 4 1 Finland, Sverige   

edaph* site indic* 9 1 Skandinavien, Sverige   

edaph* stand variables 5 0 
Finland, Lappland, 

Sverige 
  

edaph* locality 12 0 Norge, Sverige   

edaph* site index 5 0 Finland, Sverige   

edaph* 
plant 

interaction 
3 0 Skandinavien   

edaph* 
species 

composition 
15 2 Finland, Skandinavien,   



 

 

Sökord 1 Sökord 2 
Träff 

tot 

Träff 

rel 
Filter: Geografi Notering 1 Notering 2 

edaph* vegetation 19 6 Sverige   

edaph* carbon 11 1 Sverige   

climate site variables 51 1 Norge   

climate site indic* 275 17 Finland, Norge, Sverige   

climate stand variables 59 5 

Danmark, Finland. 

Norge, Skandinavien, 

Sverige 

  

climate locality 112 6 Finland, Norge, Sverige Ursprungligen 360 träffar 

Ämnesord: bioclimatology, biodiversity, biogeography, biotic 

communities, birch, climate, climate change, climatic changes, 

climatology, competition, ecology, forest ecology, forests & forestry, 

habitat (ecology), land use, norway spruce, picea abies, pinus 

sylvestris, plant species, scots pine, species distribution, taigas, 

temperature, trees, vegetation & climate 



 

 

Sökord 1 Sökord 2 
Träff 

tot 

Träff 

rel 
Filter: Geografi Notering 1 Notering 2 

climate 
Vegetation 

growth 
71 13 Norge, Sverige 

Sökningen climate AND vegetation 

genererade 865 träffar i Norge och 

Sverige, därav insnävningen 

vegetation growth 

 

climate edaph* 0 0 –   

climate site index 114 10 Finland, Norge, Sverige   

climate 
plant 

interaction 
83 12 Norge, Sverige   

climate 
species 

composition 
27 1  

Sökningen climate AND species 

composition genererade 359 träffar i 

Finland, Norge och Sverige, därför 

söktes endast kombinationenaav 

termerna i abstracts. 

 

phytosociology  25 0 Finland, Norge   



 

 

Sökord 1 Sökord 2 
Träff 

tot 

Träff 

rel 
Filter: Geografi Notering 1 Notering 2 

phytocoenosis  0 0 –   

geoecology  4 0 Norge   

 


