
Seminarieuppsatser nr 161 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carl Bergman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009 

Centrum för Geobiosfärsvetenskap 

Naturgeografi och Ekosystemanalys 

Lunds Universitet 

Sölvegatan 12 

223 62 Lund 
 
 

En undersökning av samband mellan 
förändringar i fenologi och temperatur 
1982-2005 med hjälp av GIMMS 
datasetet och klimatdata från SMHI 
 





  

 
 
 

En undersökning av samband mellan 
förändringar i fenologi och temperatur 1982-2005 
med hjälp av GIMMS datasetet och klimatdata 

från SMHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carl Bergman 
Magisteruppsats i Naturgeografi och Ekosystemanalys 

 
 

Handledare: 
Lars Eklundh, Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys 

 
 

Biträdande handledare 
Lars Bärring, Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys 

 
 

Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds Universitet 2009 



  



  

AbstractAbstractAbstractAbstract    

 
A study of the relationship between change in  phenology and temperature 
between 1982 and 2005  using the GIMMS dataset and climate data from 

SMHI 

 
The earth’s climate is undergoing vast and rapid chages due to the increased greenhouse gases 
in the atmosphere. These changes in the atmosphere are affecting life on earth in many 
different ways. This degree thesis attempts to quantify the changes in vegetation phenology in 
Europe during the last 23 years and link these changes to changes in temperature. 
 
The phenological parameters that were studied were extracted from the GIMMS dataset using 
the computer program TIMESAT which calculates phenological parameters from a curve 
fitted to NDVI values in a satellite timeseries. The parameters calculated from the GIMMS 
were:Amplitude, Start of season, End of season, Length of season, Large integral, Maximum 
value and the base value. For each year in the timeseries a value for each of the different 
parameters was calculated and from these values changes were calculated. These phenolgical  
changes were then compared to changes in temperature parameters calculated from  MESAN 
climate modell data. The temperature paramaters used were monthly means from January to  
April, a mean of the months January to April and the number of weeks from the first week  of 
the year until the weekly meantemperature exceeds 5ºC. The analyses were carried out on 
three different levels: continental ie Europe, regional eg southern Sweden, the British Isles etc 
and on pixel level. The analyses on the  continental and regional levels  were visual analyses 
while the analyses on the pixel level were statistical. 
 
The results of this study can neither confirm nor disconfirm the hypothsesis that the changing 
temperature has influenced vegetation phenology in Europe. However it can be concluded that 
it in general has become warmer in Europe during the study period, it can also be concluded 
that the growing season of the vegetation has lengthened and that the green biomass has 
increased. 
 
 
Keywords: Geography, Physical Geography, Remote sensing, Vegetation phenology, Climate change, Europe, 
TIMESAT, GIMMS,  Mesan 
 



  

 

SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

En undersökning av samband mellan förändringar i fenologi och 
temperatur 1982-2005 med hjälp av GIMMS datasetet och klimatdata från 

SMHI 
 

Utsläppen av växthusgaser, som till exempel koldioxid, i atmosfären leder till ökade 
temperaturer runt om på jorden. I tidningarna kan man läsa att den ökande temperaturen leder 
att glaciärer och polarisar smälter. Men ett annat problem med klimatförändringarna som ofta 
hamnar i skymundan i media är hur ekosystemen påverkas av de ökande temperaturerna. I det 
här arbetet försöker jag visa hur den ökande temperaturen påverkar vegetation i Europa, och 
det försöker jag göra genom att undersöka hur årligen återkommande händelser i naturen har 
utvecklats ett ämne som kallas fenologi. Mer specifikt vad jag tittar på är när grönskan 
återkommer till Europa efter vintern, exempelvis vid vilken tidpunkt trädens blad slår ut på 
våren. Sedan har jag jämfört fenologin med temperaturdata som jag har fått från SMHI’s 
klimatmodell MESAN.  
 
För att kunna undersöka fenologin i ett så stort område som Europa så har jag titta på 
satellitbilder och analyserat dem med hjälp av ett datorprogram som heter TIMESAT. Genom 
TIMESAT har jag kunnat beräkna hur mycket vissa fenologiparametrar har förändrats. När 
jag väl hade beräknat förändringen av fenologin beräknade jag förändringen av temperatur 
under samma tidsperiod och jämförde de olika förändringarna med varandra. Jag gjorde tre 
förändringsanalyserna på tre olika nivåer, en mycket storskalig där jag tittade på hela Europa, 
en analys på mindre områden exempelvis södra Sverige, Brittiska öarna och statistiska 
analyser på speciellt utvalda pixlar i satellitbilderna. 
 
Resultaten visar att det har förekommit kraftiga förändringar i både temperatur och i 
växtfenologi. Exempelvis har medeltemperaturen i Europa under perioden 1982-2004 ökat 
med 0,89ºC enligt MESAN och under samma period har säsongsstarten, det vill säga 
tidpunkten när grönskan börjar komma tillbaka efter vintern, tidigarelagts med ungefär 13 
dagar. Tyvärr har jag inte lyckats bekräfta hypotesen att de fenologiska förändringarna beror 
på de kraftiga temperaturförändringarna som vi har upplevt. Jag tror dock att det är högst 
osannolikt att de senare årens kraftiga förändringar i växtfenologi inte beror på 
temperaturförändringarna som Europa har genomgått.  
 
Nyckelord: Geografi, Naturgeografi, Fjärranalys, Växtfenologi, Klimatförändring, Europa, TIMESAT, GIMMS, 
Mesan 
 



1. Inledning ........................................................................................................... 3 
1.1 Fjärranalys och fenologi .......................................................................... 4 
1.1.1 Normalized Difference Vegetation Index .................................. 4 
1.1.2 Advanced Very High Resolution Radiometer ........................... 5 

1.2 Syfte och hypoteser ................................................................................. 6 
2. Data .................................................................................................................... 7 
2.1 Klimatdata................................................................................................... 7 
2.1.1 Mesan.................................................................................................... 7 

2.2 Satellitdata .................................................................................................. 7 
2.2.1 Global Inventory Modelling and Mapping Studies.................. 7 

2.3 Projektioner ................................................................................................. 8 
3. Metod ............................................................................................................... 10 
3.1 Program ..................................................................................................... 10 
3.1.1 TIMESAT ............................................................................................... 10 

3.2 Beskrivning av tillvägagångssätt ........................................................ 12 
3.2.1 Framställning av fenologikartor över Europa .......................... 12 
3.2.2 Framställning av klimatkartor över Europa ............................... 12 
3.2.3 Jämförelser mellan förändring i fenologi och klimat över 
hela Europa ................................................................................................. 13 
3.2.4 Regionala studier ............................................................................. 13 
3.2.5 Detaljstudier....................................................................................... 13 

4. Resultat ............................................................................................................. 15 
4.1 Fenologi ..................................................................................................... 15 
4.1.1 Säsongsamplitud.............................................................................. 15 
4.1.2 Säsongsintegral ................................................................................ 16 
4.1.3 Säsongslängd.................................................................................... 17 
4.1.4 Säsongsstart....................................................................................... 18 
4.1.5 Säsongsslut......................................................................................... 19 

4.2 Klimat .......................................................................................................... 20 
4.2 Regionala studier .................................................................................... 21 
4.2.1 Södra Sverige .................................................................................... 22 
4.2.2 Tyskland .............................................................................................. 22 
4.2.3 De Brittiska öarna ............................................................................. 22 
4.2.4 Iberiska halvön.................................................................................. 23 

4.3 Samband mellan temperaturvariabler, tid och fenologivariabler
............................................................................................................................. 23 

5. Diskussion ......................................................................................................... 29 
5.1 Fenologi- och klimatförändringar....................................................... 29 
5.1.1 Hela Europa....................................................................................... 29 
5.1.2 Frankrike.............................................................................................. 30 
5.1.3 Östra Ungern ..................................................................................... 30 
5.1.4 Alperna ............................................................................................... 30 
5.1.5 Södra Sverige .................................................................................... 31 



 2

5.1.5 Podalen .............................................................................................. 32 
5.1.6 Iberiska halvön.................................................................................. 33 
5.1.7 Svensknorska fjällen......................................................................... 33 
5.1.8 Brittiska Öarna................................................................................... 34 

5.2 Jämförelser med andra satellit- och fältstudier av fenologi ...... 34 
5.3 Felkällor ...................................................................................................... 35 
5.3.1 Data..................................................................................................... 35 
5.3.2 Metod.................................................................................................. 36 

5.4 Förslag på vidare forskning .................................................................. 37 
6. Slutsatser........................................................................................................... 38 
6.1 Resultat....................................................................................................... 38 
6.2 Metod ......................................................................................................... 38 

7. Referenslista .................................................................................................... 40 
Litteratur............................................................................................................ 40 
Internetkällor ................................................................................................... 42 

Appendix A.......................................................................................................... 43 

    



 3

1. Inledning1. Inledning1. Inledning1. Inledning    

 
Idag förändras klimatet i världen med stor hastighet, snabbare än under någon 
annan period i mänsklighetens historia. Förändringarna har gestaltat sig i varmare 
temperaturer och förändrade nederbördsförhållanden i Europa, vilket lett till 
extrema värmeböljor och kraftiga översvämningar. Klimatförändringarna har 
genom sina manifestationer också påverkat de europeiska ekosystemen. Europa har 
enligt Bogaert et al. (2002) blivit grönare under perioden 1981-1999, något som 
även Tucker et al. (2001) och Zhou et al. (2001 och 2003) kommit fram till. 
Dessutom har säsongsvariationerna i CO2 ökat, vilket antyder att respirationen och 
därmed mängden växtlighet i världen också ökat (Keeling et al., 1996). Detta kan 
tyckas vara positivt men klimatförändringarna har också negativa påföljder för 
ekosystemen; exempelvis uppskattar IPCC (2007, s. 50) att upp till 60 % av arterna 
i alpina ekosystem kan försvinna som en följd av klimatförändringarna. Det är med 
andra ord tydligt att ekosystemen har påverkats och troligen kommer att påverkas 
ännu mer av klimatförändringarna och bör därför noggrant övervakas. Detta dels 
för att, om möjligt, i tid kunna upptäcka risker för ekosystemen så att åtgärder kan 
vidtagas och dels för att kunna göra bättre uppskattningar av klimatets framtida 
inverkan på ekosystemen. Ett av de enklaste och effektivaste sätten att övervaka 
ekosystem är att studera fenologin eftersom den snabbt anpassar sig efter klimatet 
(Menzel et al., 2006). För att definiera vad fenologi är refererar Linderholm (2006) 
till det globala nätverket Global Phenological Monitoring (GPM) vars definition 
lyder: 

”the study of the timing of recurring biological  phases, the causes of their timing 

with regard to biotic and abiotic forces, and the interrelation among phases of the 

same or different species“ 

Med andra ord är fenologi läran om när och varför biologiska faser infaller och hur 
de biologiska faserna påverkar varandra. Exempel på en biologisk fas inom 
växtfenologi, som det här arbetet behandlar, kan vara tidpunkten när löven på ett 
träd slår ut.  

Att det är viktigt att studera växtfenologin ur ren forskningssynpunkt har redan 
konstaterats men fenologin är inte enbart viktig att studera för forskningens skull 
utan det finns också ekonomiska incitament för att bedriva fenologiska studier. 
Eventuella förändringar i fenologin skulle kunna ha potentiellt stora ekonomiska 
konsekvenser inom jordbruk och skogsindustri. Exempel på problem som kan 
uppstå vid fenologiförändringar är att tiden för blomningen förändras medan tiden 
för när pollinatörerna är aktiva inte förändras. Om det inträffade skulle det kunna 
leda till stora problem vid pollineringen för specialiserade arter (Visser och 
Holleman, 2001). Andra problem som kan uppstå är att sena frosttillfällen skulle 
kunna skada växter vid alltför tidiga blomningar (Cannell och Smith, 1986). 

Fenologin studeras generellt oftast på något av följande tre sätt: markobservationer, 
modellering eller med hjälp av satellitbilder. Markobservationer av fenologi sker 
systematiskt i till exempel botaniska trädgårdar och i olika nätverk, till exempel 



 4

GPM. Modellering av fenologi bygger på klimatmodeller kopplade till 
vegetationsmodeller där man utgår från att exempelvis ett visst tröskelvärde i 
temperatursumma styr när växtsäsongen startar (Fisher et al., 2007). Sedan slutet 
på 1970-talet finns också satellitdata med vars hjälp man kan studera hur 
vegetationen har utvecklats över stora områden. I det här arbetet används 
satellitbilder för att storskaligt studera förändringar i vegetationsfenologi i Europa.  

1.1 Fjärranalys och fenologi 
Den stora fördelen med att studera fenologi med hjälp av satellitdata är att väldigt 
stora områden kan studeras både kostnads- och tids-effektivt men det är inte 
problemfritt. När vegetation studeras med hjälp av fjärranalys, är den minsta 
enheten som studeras en pixel. Varje pixel kan innehålla många olika 
markanvändningsklasser som till exempel vegetation eller bebyggelse. Variationen 
inom varje pixel är beroende av den rumsliga upplösningen på satellitbilderna och 
problemet ökar med grövre upplösning. För att ur varje pixel som studeras försöka 
utesluta allt annat än vegetation används vegetationsindex. Dessa index bygger på 
att vegetation absorberar vissa våglängdsband mer än andra och genom 
beräkningar och jämförelser mellan reflektansen i olika våglängdsband kan 
vegetationsmängden i en pixel beräknas. Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) är det idag vanligaste vegetationsindexet och det som använts i det här 
arbetet. 

1.1.1 Normalized Difference Vegetation Index 

I och med satelliten NOAA-6 (1979) lanserades en sensor som använde en ny 
indelning av de spektrala banden som till skillnad från tidigare sensorer separerade 
det röda och det infraröda bandet. Detta innebar en ny möjlighet att studera 
vegetation med hjälp av vegetationsindex som använde sig av de röda och 
infraröda våglängdsbanden och utifrån det utvecklades NDVI (Tucker et al., 2005). 
NDVI beräknas genom att subtrahera det röda spektralbandet från det nära 
infraröda spektralbandet (NIR) och dividera detta med summan av de båda banden 
(ekvation 1). 

dNIR

dNIR

RR

RR
NDVI

Re

Re

+

−
=  

Där RNIR är reflektansen i det nära infraröda spektralbandet och RRED är reflektansen 
i det röda spektralbandet. 

Ekvationens utformning innebär att alla NDVI-tal kommer att hamna mellan -1,0 
och 1,0 där 1,0 innebär en mycket hög vegetationsdensitet. I praktiken hamnar 
nästan alla värden för vegetation mellan 0 och 0,8. Negativa tal uppkommer när 
reflektansen i det röda spektrumet är högre än i det nära infraröda vilket normalt 
inte sker för vegetation eller barmark. Att det nära infraröda och det röda 
spektralbandet används kan förklaras med bladens reflektanskurva över olika våg-
längder.  

(1) 
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Figur 1. Bladets reflektanskurva, det röda och det infraröda spektralbandet i AVHRR 
sensorn modifierad efter Lillesand och Kiefer (1994) s. 18 

Den stora skillnaden i reflektans mellan de båda våglängderna beror på att 
klorofyllets absorptionsmaximum ligger på 0.69 µm vilket innebär att nästan allt 
rött ljus absorberas av lövet för att användas i fotosyntesreaktionen (Myneni et al., 
1995). Lövet absorberar däremot relativt lite infraröd strålning. NDVI utnyttjar 
med andra ord den stora skillnaden mellan absorption av nära infrarött ljus och rött 
ljus (Figur 1). 

Studier har visat att NDVI är korrelerat med flera vegetationsparametrar till 
exempel FAPAR (Fractional Absorbed Photosynthetically Active Radiation) och 
LAI (Leaf Area Index) och därmed är ett utmärkt sätt att studera vegetation med 
fjärranalys (Tucker, 1979). FAPAR är ett mått på hur stor del av inkommande 
fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR) som absorberas av vegetationen och sålunda 
används i fotosyntesprocessen eller med andra ord; FAPAR är ett mått på den 
potentiella produktiviteten i vegetationen. LAI är ett mått på hur stor area lövyta 
som finns per area mark och är en viktig biofysikalisk parameter som påverkar 
fotosyntes, respiration och energibalansen. Dessutom används den ofta som en 
inparameter i ekosystemmodellering. Sambandet mellan NDVI och FAPAR är hög, 
studier har visat r2 -värden på över 0,9. LAI har en lägre korrelation med NDVI än 
FAPAR, vilket beror på att NDVI har ett icke-linjärt samband med LAI som över 
ett tröskelvärde blir mättat och slutar registrera ökningar i LAI (Myneni och 
Williams, 1994, Wang et al., 2005).  

1.1.2 Advanced Very High Resolution Radiometer 

Vilken satellitsensor som använts är av stor betydelse eftersom det finns stora 
skillnader i egenskaper hos olika sensorer. I det här arbetet har Advanced Very 
High Resolution Radiometer (AVHRR) använts. AVHRR är en satellitsensor som 
funnits ombord på National Oceanic and Atmospheric Administrations (NOAA) 
satelliter sedan NOAA-6 sköts upp 1976. Satellitdatan från AVHRR utgör idag den 
längsta kontinuerliga tidsserien av tillgänglig satellitdata och är som sådan mycket 
värdefull för forskningsvärlden (Lillesand och Kiefer, 1994, s. 498 ff). AVHRR-
sensorn har en svepbredd på 2400 km, vilket möjliggör en global täckning varje 
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dag, något som är en fördel vid fenologiska studier eftersom bestämningen av 
tidpunkten när de biologiska faserna infaller är av mycket stor betydelse. Den stora 
svepbredden orsakar dock problem eftersom pixlarna ökar i storlek med vinkeln 
från nadir (lodrätt från sensorn mot jordytan). Detta i kombination med jordens 
kurvatur leder till stora geometriska distorsioner som måste tas hänsyn till. Den 
rumsliga upplösningen är 1,1 km men större delen av datan som registreras sparas i 
4 km upplösning. De första AVHRR -sensorerna registrerade data i fem 
våglängder; rött, nära infrarött, och tre termala infraröda spektralband och med 
hjälp av de spektralbanden är det, som konstaterats, också möjligt att beräkna 
NDVI. Nuvarande AVHRR-sensorer registrerar fler spektralband men de 
ursprungliga banden används fortfarande trots att de har en låg spektral upplösning 
och kan anses vara omoderna jämfört med andra sensorer. Anledningen till att den 
äldre spektrala indelningen fortfarande används är för att möjliggöra jämförelser 
mellan dagens bilder och äldre bilder. 

1.2 Syfte och hypoteser 
Syftet med det här arbetet är att storskaligt studera den fenologiska utvecklingen 
hos växter i Europa och försöka relatera den till utvecklingen i temperatur. Detta 
bygger på att olika fenologiska faser hos växterna som i stor utsträckning styrs av 
temperatur. Vidare är det troligt att olika områden i Europa ur klimatologisk och 
fenologisk synvinkel har utvecklats på olika sätt och att vissa områden därför kan 
vara intressantare än andra ur forskningssynpunkt. Ett delsyfte med det här arbetet 
är att identifiera områden av särskilt intresse och att undersöka varför de områdena 
haft den utveckling de haft. Ett annat delsyfte är att studera lämpligheten av den 
använda AVHRR–databasen Global Inventory Modelling and Mapping Studies 
(GIMMS) för fenologiska studier. Detta görs genom att resultat från det här arbetet 
jämförs med resultat från andra fenologiska studier. 
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2. Data 
 
Två olika dataset användes i arbetet, dels klimatdata i form av temperaturdata från 
SMHI och dels satellitdata från AVHRR-sensorn. 

2.1 Klimatdata 

2.1.1 Mesan 

Mesan är en klimatmodell utvecklad av SMHI som bygger på automatiserade 
observationer från klimatstationer såväl som satellitbilder, radar och 
klimatmodellen HIgh Resolution Limited Area Model (HIRLAM). Mesan beräknar 
många olika klimatvariabler som till exempel nederbörd, vindhastighet, 
luftfuktighet och temperatur. Temperaturen som beräknas är temperaturen på två 
meters höjd över marken och det är den som använts i det här arbetet. Mesan 
använder HIRLAM för att ta fram en första gissning om hur temperaturen kommer 
att se ut. Den första gissningen förbättras sedan med så kallad optimal interpolation 
som baseras på ett stort antal observationer. Interpolationstekniken använder 
normalt sett avstånd från observationspunkterna som enda påverkande faktor för 
temperaturen men har i Mesan modifierats så att den också tar hänsyn till höjd och 
andel mark eller vatten, vilket förbättrat kvaliteten av analysen så att Mesan 
producerar data med en mycket god överensstämmelse med verkligheten 
(Häggmark et al., 1997, Häggmark et al., 2000). 

2.2 Satellitdata 

2.2.1 Global Inventory Modelling and Mapping Studies 

Global Inventory Modelling and Mapping Studies (GIMMS) är ett globalt dataset 
med NDVI-värden från 1981 till och med 2005. NDVI-värdena har beräknats 
utifrån AVHRR-sensorns röda spektralband och NIR-spektralband enligt ekvation 
(1). AVHRR -sensorn har en daglig global täckning med en upplösning på 1,1 km 
men GIMMS har en rumslig upplösning på 8 km och har en tidsupplösning på två 
månadsvärden per pixel. NDVI-värdena är uppdelade i ett värde för de 15 första 
dagarna per månad och ett värde för de resterande dagarna av månaden där värdena 
utgör det maximala NDVI-värdet uppmätt under perioden. Att det maximala värdet 
används beror bland annat på att spridning av strålning i atmosfären, mot moln och 
mot barmark tenderar att inverka negativt på NDVI-värden (Tucker et al., 2005, 
Holben et al., 1986).  

GIMMS är ett kraftigt bearbetat dataset där forskargruppen som tagit fram det har 
gjort många olika korrektioner. Det kanske mest grundläggande arbetet som utförts 
är att datasetet är en blandning av data från sex olika NOAA satelliter beroende på 
när satelliterna varit aktiva (se tabell 1) 
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Tabell 1. NOAA-satelliter och tidsperioder de varit aktiva 
NOAA-7  Jul. 1981–Feb. 1985 
NOAA-9  Feb. 1985–Sep. 1988 
NOAA-11  Sep.1988–Aug. 1994 
NOAA-9-d  Aug.1994–Jan. 1995  
NOAA-14 Jan. 1995–Nov. 2000 
NOAA-16 Nov. 2000 - 

Datasetet är också geometriskt korrigerat det vill säga att rådatan från satelliten har 
transformerats om till ett användbart referenssystem; pixlar med en stor vinkel från 
nadir har korrigerats så att pixlarna flyttats till centrumpunkten på den närmaste 
8 km pixeln. De geokorrigerade satellitbilderna har undersökts manuellt genom att 
jämföra pixlarna mot referenskustlinjer. Ifall skillnaden var större än ± 1 pixel 
korrigerades problemet.  

Datasetet är korrigerat för solvinklar men har ej korrigerats för förändringar i 
optiskt djup, det vill säga skillnader i mängden aerosoler i atmosfären och 
skillnaden i sträcka genom atmosfären som strålningen färdas. Undantagen är 
perioderna mellan april 1982 och december 1984 och juni 1991 och december 1993 
då vulkanerna El Chichon respektive Pinatubo hade utbrott. Vulkanutbrotten 
släppte ut stora mängder aerosoler i atmosfären, vilket ledde till en större spridning 
av strålning i atmosfären, något som påverkade NDVI-värdena. 

Forskargruppen som tog fram datasetet uppskattar osäkerheten till 0,02-0,04 
NDVI-enheter vilket innebär att förändringar större än 0,04 NDVI-enheter med 
säkerhet kan upptäckas (Tucker et al., 2005). 

2.3 Projektioner 
Klimatdatan och satellitdatan var projicerade i olika projektioner vilket försvårade 
jämförelser mellan dataseten. Satellitdatan var projicerad med Albers ytriktiga 
koniska projektion. Att den är ytriktig innebär att överallt på kartan är arean 
korrekt, däremot är inte vinklar korrekta och skalan enbart korrekt längs 
standardparalleller. Standardparallellerna som användes var latitud 60° N och 
latitud 20°

 N. 
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Figur 2. Albers Equal Conical Projection 

Klimatdatan levererades i en roterad Plate Carrée projektion, även känd som 
kvadratisk plattkarta, där sydpolens läge roterats till latitud 30° S och longitud 10° 
V. En kvadratisk plattkarta är varken konform, det vill säga att den har korrekta 
vinklar, eller ytriktig. Projektionen används trots detta ofta i datorapplikationer 
eftersom den är väldigt enkel att använda vid beräkningar (www.lantmateriet.se).  

 
Figur 3. Plate Carrée eller kvadratisk plattkarta 
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3. Metod 
 

3.1 Program  
I det här arbetet har programmet TIMESAT spelat en avgörande roll för data-
bearbetningen och utan att gå igenom vad programmet gör är det troligen svårt att 
förstå resultat och diskussion. 

3.1.1 TIMESAT 

För att beräkna fenologivariabler från satellitdata användes programpaketet 
TIMESAT (Jönsson och Eklundh, 2002, 2004). I Timesat användes två olika 
program, dels Timesatimage och dels TimesatGUI. 

TimesatGUI är ett grafiskt användargränssnitt som används för att studera 
tidsserier över ett fåtal pixlar. Programmet anpassar kurvor till tidsserier av 
fördefinierade pixlar för att med information från kurvorna extrahera fenologisk 
data. Beroende på utseendet på originalkurvan finns tre olika metoder som Timesat 
använder för att anpassa kurvan, dels med hjälp av ett Savitsky-Golay filter, dels 
med en Gaussisk funktion och dels med en dubbel-logistisk funktion. Ingen regel 
finns för när vilken av de här anpassningarna ska användas, utan det är mer en 
fråga om vilken kurvanpassning som ser mest realistisk ut. Företrädelsevis har, i 
det här arbetet, Savitsky-Golay filtret använts. Generellt kan sägas att Savitsky-
Golay anpassningen ger en kurva som följer ursprungsdatan mer exakt än vad de 
två andra metoderna gör, men samtidigt är metoden känsligare för brus i data, 
vilket i mindre bearbetade dataset kan orsaka svårigheter vid tolkning (Jönsson och 
Eklundh, 2004). Exempel på fenologiska parametrar som kan beräknas ges i och 
Figur 4. 
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Säsongsintegral är integralen från säsongsstarten till säsongsslutet och kan sägas 
vara en uppskattning av den totala grönskan under en växtsäsong. 

Amplituden är höjden av den anpassade kurvan och ger en bild av variationen i 
LAI under växtsäsongen. 

Vid beräkningen av säsongsstarten och säsongsslutet kan andra procentsatser väljas 
men i det här arbetet har säsongsstarten och säsongsslutet definierats som 20 % av 
amplituden på kurvan.  

Timesatimage utför samma sak som timesatGUI men används för att beräkna 
fenologiska parametrar inte bara på enstaka celler utan på hela satellitbilder. 
Skillnaden mellan TimesatGUI och Timesatimage är att är att Timesatimage är 
skrivet i Fortran (till skillnad från TimesatGUI som är skrivet i Matlab) och är 
därför betydligt snabbare. Eftersom programmet arbetar med hela bilden är det inte 
möjligt att göra separata inställningar för olika celler utan alla celler behandlas lika. 
Bilder över fenologiska fenomen över hela Europa är sålunda producerade med 
hjälp av Timesatimage medan tidsserier av enstaka celler har beräknats med hjälp 
av TimesatGUI. Att TimesatGUI användes för att beräkna enstaka celler beror på 
att kurvanpassningen kan justeras för varje enskild cell.  

 
Figur 4. Fenologiska parametrar som kan beräknas i TIMESAT. Efter Jönsson och Eklundh, 2004 
a. Säsongsstart 
b. Säsongsslut 
c.Säsongslängd 
d.Amplitud 
e. Maxvärde 
e. Tidpunkt för Maxvärde 
f. Liten Integral 
g. Säsongsintegral 
h. Basnivå 
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3.2 Beskrivning av tillvägagångssätt 

3.2.1 Framställning av fenologikartor över Europa 

• GIMMS-datasetet bearbetades för att erhålla NDVI-värden och för att 
möjliggöra vidare arbete med datasetet. 

• Årliga bilder av fenologi i Europa skapades med Timesatimage och från 
dessa beräknades trender genom linjär regressionsanalys. Kartor över hela 
Europa beräknades för följande fenologiska variabler; 

amplitud, 
säsongsintegral, 
säsongsstart, 
säsongsslut, 
säsongslängd. 

• Kartorna projicerades om för att underlätta jämförandet med klimatdata, 
varpå beräkningar utfördes. För amplituden och säsongsintegralen 
beräknades en relativ förändring (enligt ekvation 2) och för säsongsstart, 
säsongsslut och säsongslängd beräknades en absolut förändring i antal 
bilder (enligt ekvation 3). 

 

m

mxk
FR

)( +×
=  

 
xkFA ×=  

Där FR är relativ förändring, FA är absolut förändring, k är 
förändringskoefficienten, x är tid och m är y-värdet för x = 0. Anledningen till att 
olika ekvationer användes vid beräkningen är för att underlätta tolkningsarbetet. 
För de parametrar där resultatet mäts i tid eller temperatur har FA beräknats. För 
övriga parametrar har FR beräknats. 

3.2.2 Framställning av klimatkartor över Europa 

• Klimatdata extraherades och medelvärden beräknades, de medelvärden som 
beräknades var: 

medeltemperatur för hela året, 
medeltemperatur för våren (januari – april), 
medeltemperatur för januari, 
medeltemperatur för februari, 
medeltemperatur för mars, 
medeltemperatur för april, 
Vg5. 

Vg5 är antalet veckor innan första veckan med en temperatur över 5°C 
inträffar. Dessa medelvärden valdes ut för att vårtemperaturerna ansågs vara av 
större betydelse för de fenologiska förändringar som skett. 
• Eftersom Mesan-datan levererades i ett så kallat roterat gradnät där 

jordaxeln roterats för att placera modelleringsområdet över ekvatorn, var 

(2) 

(3) 
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det första som gjordes att gradnätet roterades tillrätta och datapunkterna 
koordinatsattes. 

• Datan projicerades om till Albers ytriktiga koniska projektion  
• För att pixelstorleken skulle överensstämma med satellitbilderna 

interpolerades klimatdatan varpå nya celler skapades som överensstämde 
med upplösningen i satellitbilderna. 

• Temperaturtrender beräknades för perioden 1982-2004 med hjälp av linjär 
regressionsanalys. 

• Från temperaturtrenderna beräknades förändringen enligt ekvation 3. 

3.2.3 Jämförelser mellan förändring i fenologi och klimat över hela Europa 

• Rumsliga mönster i förändring och storlek av förändring i klimat och 
fenologi studerades och jämfördes visuellt. 

3.2.4 Regionala studier 

• Inzoomningar över områden av särskilt intresse eller av områden som 
studerats i tidigare studier gjordes för att möjliggöra jämförelser med dessa. 
De områden som dessa regionala studier gjordes över var södra Sverige, 
Tyskland, Storbritannien och Iberiska halvön. 

• Medelvärdet av förändringen i temperatur, säsongsstart, säsongsslut och 
säsongslängd beräknades. 

3.2.5 Detaljstudier 

• Enstaka pixlar studerades i områden där det skett en osedvanligt stor 
förändring i fenologi eller temperatur. För att minska risken att resultatet 
skulle påverkas av förändrad markanvändning användes enbart pixlar som 
var en del av ett större homogent område med samma markanvändning. 

• Data extraherades för de enstaka pixlarna ur tidsserierna av 
klimatparametrar. 

• TimesatGUI användes för att ta fram fenologisk data för de olika 
fenologiska parametrarna i motsvarande pixlar i satellitbilderna. 

• Förändring, korrelationer och signifikans mellan fenologi- och 
klimatparametrarna beräknades för de utvalda pixlarna. De klimatologiska 
parametrar som undersöktes var ovannämnda och de fenologiska 
parametrar som undersöktes var: 

amplitud, 
bas, 
säsongsstart, 
säsongsslut, 
säsongslängd, 
säsongsintegral, 
liten integral, 
högsta ndvi värdet, 
tidpunkten för det högsta ndvi värdet. 

• Sambanden antogs vara linjära och beskrevs sålunda med sambandet: 
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mTkNDVI +×=  
Där k är en förändringsfaktor, T är en temperaturparameter eller tid i år och m är y-
värdet för x=0. 
 
Ett antal datorprogram skrevs för att utföra en del av de beräkningar som krävts i 
det här arbetet. Exempel på de uppgifter som programmen utförde var att öppna 
upp satellitbilderna och ändra bitorder på dem, extrahera och koordinatsätta 
klimatdata, beräkna de olika klimatparametrar som nämnts ovan och beräkna 
eventuella samband mellan parametrarna. Programkoderna återfinns i Appendix A. 

(4) 
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4. Resultat 
 

4.1 Fenologi 

Förändring i fenologiparametrarna som beräknats utifrån TIMESAT-anpassade 
säsongskurvor av GIMMS NDVI 1982-2005, presenteras som kartor över Europa. 

4.1.1 Säsongsamplitud 

 

Figur 5. Förändring av satellitobserverad säsongsamplitud 1982-2005. Tal över 1,0 innebär en 
ökning och tal under 1,0 innebär en minskning av amplituden. 

Säsongsamplituden, det vill säga skillnaden mellan maxvärdet och minimivärdet, 
har generellt sett minskat i Europa (Figur 5). Den genomsnittliga förändringen är 
0,949 på en skala där värden över 1,0 innebär ökning, värden under 1,0 innebär 
minskning och ett värde på 1,0 innebär att ingen förändring har skett. De flesta 
förändringsvärdena ligger mellan 0,4 och 1,9. Riktigt låga värden, det vill säga 
områden med stor negativ förändring återfinns i Frankrike och England. Områden 
med positiv förändring är Island, Skotska höglandet, Spaniens inland, Alperna, 
Svensknorska fjällen, Turkiets inland och områden norr om Svarta havet. Övriga 
områden har en svagt negativ utveckling i Amplitud. 
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4.1.2 Säsongsintegral 

   

 

Figur 6. Förändring i satellitobserverad säsongsintegral 1982-2005, tal över 1,0 innebär en 
ökning och tal under 1,0 motsvarar en minskning, beräknat enligt ekvation 2 

Säsongsintegralen har totalt sett i Europa en positiv trend (Figur 6). Medelvärdet 
för förändringarna är 1,1 vilket innebär en klar genomsnittlig ökning av 
säsongsintegralen. Flertalet pixlar har en förändring som ligger mellan 0,4 och 1,9. 
De områden där ökningen är mest markant är Island, Irland, Norden och stora delar 
av Östra Europa. Det finns också några områden som har en markant negativ trend 
i säsongsintegralen, till exempel nordvästra Frankrike och Podalen i Italien med 
värden ner mot 0,6, vilket innebär en kraftig minskning. 
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4.1.3 Säsongslängd 

 

 

Figur 7. Förändring i satellitobserverad säsongslängd 1982-2005, ett steg på skalan 
motsvarar en femtondagarsperiod, beräknat enligt ekvation 3. 

Säsongslängden har generellt  haft en svagt positiv trend i Europa med ett 
förändringsmedel på drygt ett tidssteg (Figur 7). Omräknat till dagar innebär det en 
genomsnittlig ökning av säsongslängden med ungefär 15 dagar. Den rumsliga 
förändringen har påfallande likheter med säsongsintegralen framförallt vad gäller 
de negativa förändringarna. Precis som för säsongsintegralen har delar av 
Frankrike och Podalen i Italien en kraftig negativ utveckling. Den kraftigaste 
ökningen återfinns i södra Sverige ungefär från Svealands norra gräns och söderut 
till Skånes norra gräns. Området har haft en genomsnittlig ökning av 
säsongslängden på ungefär 40 dagar.  
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4.1.4 Säsongsstart 

 

 
Figur 8. Förändring i satellitobserverad säsongsstart 1982-2005, ett steg på skalan 
motsvarar en femtondagarsperiod, beräknat enligt ekvation 3. 

Säsongsstarten i Europa har, som kan ses i Figur 8, generellt en svagt negativ trend 
vilket innebär en tidigarelagd säsongstart. De flesta värdena ligger i intervallet –6 
till +4. Den genomsnittliga förändringen i hela Europa är –0,85 vilket motsvarar en 
tidigareläggning med ungefär 13 dagar. De områden som har de mest tidigarelagda 
säsongsstarterna verkar vara södra Spanien och södra Sverige. Värdena i södra 
Spanien är mycket varierade och återfinns i intervallet –11 till +9, extremvärden 
som motsvarar extremt kraftiga förändringar och troligen beror på problem med att 
identifiera vegetationssäsongen. Den genomsnittliga förändringen är ungefär –2,2 
vilket motsvarar en tidigareläggning av säsongen på ungefär 45 dagar. Värdena i 
södra Sverige ligger mellan –5 och +1,5 och den genomsnittliga förändringen i 
området är ungefär 2 steg vilket motsvarar ca 30 dagar. Några större områden med 
senarelagda säsongsstarter verkar inte finnas, endast området kring Podalen har en 
trend som tyder på en senarelagd säsongsstart. 
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4.1.5 Säsongsslut 

 

 

Figur 9. Förändring i satellitobserverat säsongsslut 1982-2005, ett steg på skalan motsvarar 
en femtondagarsperiod, beräknat enligt ekvation 3. 

Säsongsslutet har genomgått mycket svaga förändringar som generellt sätt är 
positiva det vill säga trenden pekar på att säsongssluten kommer senare och senare 
på året. Medelförändringen i hela Europa är 0,32 vilket motsvarar ungefär fem 
dagar. Spridningen på förändringen är ungefär mellan –8 till +7 steg, vilket även 
här troligen beror på problem i bearbetningen av data alternativt felaktigheter i 
originaldata. Större delen av Europa har en mycket liten förändring i säsongsslut 
men det finns ett par områden som har förändrats mer, framförallt ett område i 
nordvästra Frankrike som har en påtaglig negativ trend. Positiva förändringar finns 
främst i norra Europa och då framförallt runt Bottenviken. 
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4.2 Klimat 
Vissa av de klimatparametrar som tagits fram presenteras här som kartor över 
Europa. 

 

Figur 10. Förändring av medeltemperatur 1982-2004 i °C 

Trenden i medeltemperatur under året har varit positiv med en medelförändring i 
Europa på 0,89°C. Spridningen på värdena uppgår till ungefär 4°C och de flesta 
värdena ligger mellan -1,1°C och 2,9°C. Det finns mindre områden där trenden har 
varit negativ till exempel sydvästra Bulgarien, Skotska höglandet och Pyrenéerna 
(Figur 10). 

 

Figur 11. Förändring av medelvårtemperatur  1982-2004 i °C enligt Mesan klimatdata 

Vårtemperaturen har även den ökat men med en något mindre medelförändring på 
0,52°C. Den största ökningen, med undantag av Grönland har skett i norra 
Östersjön och de största negativa förändringarna återfinns, precis som för 
temperaturförändringarna för hela året, på Balkan (Figur 11).  
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Bland de klimatparametrar som beräknades för att jämföras med den fenologiska 
utvecklingen fanns också medelvärden för separata månader, här redovisas 
förändringen i februari- och april- temperaturerna. 

 

Figur 12. Förändringar i februaritemperatur 1982-2004 i °C enligt Mesan klimatdata 

Februaritemperaturen har ökat i nästan hela Europa, framförallt de norra delarna 
och Centraleuropa (Figur 12). Den genomsnittliga förändringen av 
februaritemperaturen är ungefär 0,7°C men stora lokala variationer förekommer. 

 

Figur 13. Förändringar av apriltemperaturen 1982-2004 i °C enligt Mesan klimatdata 

Apriltemperaturen har i Europa ökat med i genomsnitt 0,46°C. Förändringen är 
mycket varierad men en generell västöstlig gradient med positiv förändring i väst 
och negativ förändring i öst kan urskiljas (Figur 13). 

Studierna av månadsutvecklingen i temperatur visar att det finns stora skillnader i 
temperaturutvecklingen mellan olika månader vilket ytterligare komplicerar 
jämförelserna mellan temperatur- och fenologiutvecklingen. 

4.2 Regionala studier 

Studier på regional nivå utfördes för ett antal områden som ansågs vara särskilt 
intressanta eller som andra studier tidigare analyserat med hänsyn till säsongsstart, 
säsongslängd och säsongsslut.  
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4.2.1 Södra Sverige 

Södra Sverige har som tidigare noterats haft en mycket kraftig förlängning av 
säsongen, med en medelförändring på ungefär 2,6 femtondagarsperioder vilket 
motsvarar nästan 40 dagar (15a,b,c). Det är främst säsongsstarten som orsakar den 
här förändringen genom att ha tidigarelagts med ungefär 30 dagar. Säsongsslutet 
har istället senarelagts med cirka 10 dagar. 

    

Figur 14.a) Säsongsstart södra 
Sverige 1982-2005 

b) Säsongslängd södra Sverige c) Säsongsslut södra Sverige  

4.2.2 Tyskland 

Växtsäsongen i Tyskland har förlängts med 16 dagar (egentligen 1,1 bilder), större 
delen av regionen har haft en viss förlängning av säsongen men ett 
jordbruksområde i östra Tyskland har haft en kraftig tillbakagång i säsongslängd 
(se Figur 16 b och c). Området har haft en svagt positiv utveckling i temperatur 
medan kringliggande områden har haft negativ utveckling i temperatur. 

    

Figur 15.a) Säsongsstart 
Tyskland 

b) Säsongslängd Tyskland c) Säsongsslut Tyskland  

4.2.3 De Brittiska öarna 

Säsongslängden på de Brittiska öarna har ökat, framförallt på Irland där säsongen 
förlängts med över 35 dagar. Förlängningen av säsongen på Irland (Figur 17b) har 
lett till en ökning av säsongsintegralen (se Figur 5). Storbritannien som helhet har 
haft en förlängning av säsongen med ungefär 20 dagar. I de skotska högländerna 
har förändringen varit mycket mindre och i vissa fall till och med negativ vilket 
troligen beror på att temperaturutvecklingen i området varit negativ (Figur 9). 
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Sydöstra England har upplevt en viss förkortning av säsongen vilket beror på ett 
kraftigt tidigarelagt säsongsslut. 

    

Figur 16a) Säsongsstart England b) Säsongslängd England c) Säsongsslut England  

4.2.4 Iberiska halvön 

På den Iberiska halvön har säsongslängden i genomsnitt förlängts något. Generellt 
sett kan halvön delas in i två zoner, den norra och den södra, där den södra har fått 
en förlängd växtsäsong och den norra zonen har en betydligt mer varierad 
utveckling men totalt sett en förkortad säsong (Figur 17). Totalt har 
säsongslängden förlängts med 8 dagar, vilket är följd av en tidigare start på 
säsongen och ett tidigare slut på säsongen. Utvecklingen i området verkar i stort 
sett följa topografin i området, ju högre höjd över havet desto större negativ 
utveckling. Temperaturförändringen är generellt svagt positiv men mindre områden 
med negativ utveckling finns också. 

    

Figur 17.a) Säsongsstart Iberiska 
halvön 

b) Säsongslängd Iberiska halvön c) Säsongsslut Iberiska halvön  

4.3 Samband mellan temperaturvariabler, tid och 
fenologivariabler 
För att undersöka eventuella samband mellan NDVI och temperaturvariablerna 
utvaldes ett antal områden med en homogen markanvändning och som ansetts vara 
av särskilt intresse. Sambanden beräknades som linjära regressioner med tiden och 
de olika temperaturvariablerna som förklarande variabel till fenologivariablerna. 
Enbart samband som har ett p-värde under 0,05 och som ansetts vara av intresse 
redovisas. För alla pixlar som redovisas, redovisas r2 -värde, p -värde och 
förändringskoefficienten k; dessutom redovisas den absoluta förändringen från 
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1982 till 2005 (beräknat enligt ekvation 3) i de fall där förändringen mot tiden varit 
signifikant.  

Tabell 6. 
Gränsen mellan Sverige och Norge 
Oberoende variabel Vårmedeltemperatur r2 p k 
Amplitud 0.50 0.00 –0.01 
Säsongsslut 0.38 0.00 0.08 
Liten Integral 0.46 0.00 –0.08 
Säsongsintegral 0.52 0.00 –0.08 
Max värde 0.51 0.00 –0.01 
Tidpunkt för maxvärde 0.39 0.00 0.07 
 

Tabell 7.     
Norska Fjällen     
Oberoende variabel Tid Förändring r2 p k 

Amplitud -0.10 0.25 0.01 –0.004 
Max värde -0.07 0.19 0.03 –0.003 
Oberoende variabel Vg5  r2 p k 

Bas  0.36 0.00 –0.01 
Säsongsslut  0.28 0.01 0.49 
Längd  0.23 0.02 0.63 

Generellt är den största förändringen i den svensknorska fjällkedjan att 
säsongsslutet har senarelagts (Figur 9). Säsongsstarten har generellt tidigarelagts 
något vilket leder till en generell nettoförlängning av växtsäsongen (Figur 8). 
Förändringen i amplituden är varierad men till större delen negativ. Utvecklingen 
av säsongsintegralen, det vill säga den totala grönskan är positiv men mycket 
varierad. Vissa områden har haft en kraftig utveckling medan andra haft en relativt 
svag utveckling (Figur 6). Två pixlar studerades närmare i området, en i norska 
fjällen och en längre norrut på gränsen mellan Sverige och Norge. Pixeln vid den 
svensknorska gränsen hade inga signifikanta förändringar av fenologiparametrar 
med tiden däremot var flera fenologiparametrar korrelerade med 
vårmedeltemperaturen (tabell 6. En svårighet som uppstår är hur korrelationen 
mellan vårmedeltemperaturen och säsongsslutet ska tolkas, sambandet säger att en 
varmare vårmedeltemperatur leder till att säsongsslutet infaller senare. Det är 
visserligen inte en omöjlighet att det faktiskt är på det viset men det är svårt att se 
ett direkt orsakssammanhang enbart utifrån ett fenologiskt resonemang. Detta 
tillsammans med avsaknad av signifikant förändring av fenologin med tiden är ett 
tecken på att viss försiktighet bör iakttas när samband analyseras. I pixeln i norska 
fjällen har amplituden på NDVI kurvan och det högsta uppmätta värdet haft en 
signifikant negativ utveckling med tiden (tabell 7). Det antyder att det har skett en 
minskning i vegetationens säsongsvariation. I övrigt är det mest intressanta en 
signifikant korrelation mellan längden på växtsäsongen och Vg5 som antyder att ju 
senare första veckan med en medeltemperatur över 5ºC infaller desto längre blir 
säsongen. 
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Tabell 8.     
Södra Norrland     
Oberoende variabel Tid Förändring r2 p k 

Amplitud -0.10 0.33 0.00 0.00 
Bas 0.06 0.25 0.01 0.00 
Längd 3.15 0.42 0.00 0.13 
Säsongsintegral 2.34 0.45 0.00 0.10 
Säsongsstart –2.41 0.30 0.01 –0.10 

 
Tabell 9.     
Södra Sverige     
Oberoende variabel Tid Förändring r2 p k 

Amplitud –0.08 0.28 0.01 0.00 
Bas 0.04 0.23 0.02 0.00 
Längd 2.69 0.30 0.01 0.11 
Säsongsintegral 1.81 0.36 0.00 0.08 
Säsongsstart –2.23 0.47 0.00 –0.09 

I södra Sverige finns ett stort relativt homogent område som visar en kraftig 
förändring i säsongslängd, och är en effekt av att våren kommer tidigare (Figur 7 
och 8). Förändringen i vårens ankomst är däremot svårare att härleda eftersom 
området i temperaturkartorna uppvisar väldigt små förändringar och inte har några 
mönster som överensstämmer med förändringen i fenologi. En stor förändring av 
säsongsstarten borde bero på en stor temperaturökning men eftersom det inte finns 
några motsvarande mönster i någon av temperaturkartorna verkar det osannolikt. 
Detta styrks också av undersökningar av de utvalda pixlarna i området; en pixel i 
södra norrland (tabell 8) och en pixel i södra Sverige (tabell 9). Pixeln i södra 
Sverige uppvisar få signifikanta samband med temperaturvariablerna men däremot 
finns flera signifikanta förändringar mot tiden. Den nordliga pixeln uppvisar även 
den kraftiga förändringar mot tiden men få signifikanta förändringar mot 
temperaturvariabler. 

Tabell 10.     
Norrvästra Frankrike     
Oberoende variabel Tid Förändring r2 p k 

Bas 0.05 0.56 0.00 0.00 
Tidpunkt för maxvärde –3.66 0.23 0.02 –0.15 
Start –2.42 0.19 0.03 –0.10 
Oberoende variabel 
Medeltemperatur  r2 p k 

Bas  0.22 0.02 0.01 
Säsongsslut  0.51 0.00 –1.97 
Tidpunkt för maxvärde  0.29 0.01 –1.65 
Start  0.40 0.00 –1.41 
Oberoende variabel 
Marstemperatur  r2 p k 

Bas  0.46 0.00 –1.72 
Säsongsslut  0.19 0.04 –1.23 
Tidpunkt för maxvärde  0.46 0.00 –1.40 
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Start  0.46 0.00 -1.40 

I nordvästra Frankrike finns ett område som har haft en klart negativ förändring i 
framförallt tidpunkten för säsongsslutet, vilket orsakat en förkortning av 
säsongslängden (Figur 7 och 9). Den pixel i området som undersökts är en del av 
ett större homogent jordbruksområde. I pixeln har basen, tidpunkten för maxvärdet 
och säsongsstarten tidigarelagts. Både säsongsslutet och säsongsstarten har 
tidigarelagts, dock är säsongsslutets förändring inte signifikant vid 0,05. Utan att 
räkna med säsongsslutet har växtsäsongen förlängts med ungefär 36 dagar. Om 
säsongsslutet tas med i beräkningen blir resultatet en nettoförkortning av 
växtperioden på ungefär två dagar, eftersom säsongsslutet tidigarelagt mer än 
säsongsstarten. Tiden för det högsta NDVI-värdet har tidigarelagts mycket under 
tidsperioden, hela 3,6 femtondagarsperioder eller motsvarande 54 dagar (tabell 10). 
Det innebär att NDVI-kurvan förskjutits mot våren och våren fått en betydligt 
brantare kurva. En brantare kurva skulle innebära att våren kommer tidigare och 
går över snabbare. Basnivån för NDVI-kurvan har ökat något vilket stämmer väl 
överens med vad man kan förvänta sig av temperaturökningen. Förändringen i både 
säsongsslut och säsongsstart såväl som tidpunkten för det högsta NDVI-värdet är 
signifikant korrelerade med medeltemperaturen under året. Säsongsstarten och 
säsongssluten har r2-värden på 0,40 respektive 0,51, vilket antyder att 
årsmedeltemperaturen är en viktig faktor för fenologin i området. Av de 
temperaturvariabler som de olika fenologiska parametrarna testades mot var 
årsmedeltemperaturen den variabel som de uppvisade den starkaste korrelationen 
med. Säsongsstarten var något starkare korrelerad mot marstemperaturen r2 = 0,46 
än mot årsmedeltemperaturen. Korrelationen mot marstemperaturen är dessutom 
betydligt starkare än mot någon av de andra vårmånaderna som testades, vilket 
antyder att säsongsstarten i det området till stor del styrs av marstemperaturen. 

Tabell 11.     
Södra Frankrike     
Oberoende variabel Tid Förändring r2 p k 

Amplitud –0.08 0.42 0.00 0.00 
Bas 0.06 0.36 0.00 0.00 
Liten Integral –0.76 0.21 0.03 –0.03 
Oberoende variabel 
Vårmedeltemperatur  r2 p k 

Amplitud  0.19 0.04 –0.03 
Bas  0.19 0.04 0.02 
Längd  0.37 0.00 1.90 
Säsongsintegral  0.47 0.00 1.48 
Säsongsstart  0.22 0.02 –1.00 

Ett annat område i Frankrike som undersökts är ett lövskogsområde i södra 
Frankrike (tabell 11). Området har inte förändrats mycket under den tidsperiod som 
studien utfördes, däremot är flera av fenologiparametrarna korrelerade med 
vårmedeltemperaturen. Att det inte hänt så mycket beror förmodligen på att 
temperaturutvecklingen har varit relativt liten. Den största förändringen med tiden 
är att den lilla integralen har minskat vilket troligen är en direkt följd av att 
basvärdet har ökat.  
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Tabell 12.    
Alperna    
Oberoende variabel Februaritemperatur r2 p k 

Amplitud 0.22 0.02 –0.02 
Bas 0.34 0.00 0.01 
Säsongsslut 0.31 0.01 –0.38 
Liten Integral 0.38 0.00 –0.31 

Pixeln i Alperna som studerats närmare ligger i ett område som har haft en 
sammanlagt stor utveckling enligt fenologibilderna som tagits fram men 
detaljstudien visar att bara ett par av sambanden mellan de fenologiska fenomenen 
och tiden är signifikanta. Det innebär att ingen signifikant utveckling av fenologin 
skett i området. Däremot är flera av variablerna signifikant korrelerade med 
februaritemperaturen, framförallt den lilla integralen, men även basen och 
säsongsslutet. Att säsongsslutet är signifikant negativt korrelerat med februari-
temperaturen antyder att ju varmare februari är desto tidigare infaller säsongsslutet.  

Tabell 13.     
Ungern     
Oberoende variabel Tid Förändring r2 p k 

Bas 0.05 0.26 0.01 0.00 
Säsongsintegral 1.32 0.18 0.04 0.06 
Oberoende variabel Vg5  r2 p k 

Amplitud  0.26 0.01 0.01 
Säsongsslut  0.21 0.03 –0.08 
Liten Integral  0.31 0.01 –0.12 
Max värde  0.22 0.03 0.01 
Säsongsstart  0.30 0.01 0.04 

Pixeln som undersökts i östra Ungern har en stor sammanlagd förändring utan att 
ha någon ovanligt stor temperaturförändring. Markanvändningen i området är 
blandat gräsmark och odlingsmark och saknar gemensamma rumsliga mönster med 
den fenologiska förändringen. De enda signifikanta förändringarna med tiden är 
mot säsongsintegralen och mot basnivån. Att säsongsintegralen har ökat innebär att 
den totala grönskan har ökat i området. Den temperaturvariabel som flest 
fenologivariabler är korrelerad med är Vg5, det vill säga första veckan med över 
5ºC. Ett ökat Vg5 värde leder till en senare start på säsongen, vilket är logiskt. 
Däremot är det svårt att förklara att den är signifikant negativt korrelerad med 
säsongsslutet.  
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Tabell 14. 

Podalen Italien     
Oberoende variabel Tid Förändring r2 p k 

Amplitud –0.10 0.31 0.00 0.00 
Bas 0.10 0.69 0.00 0.00 
Liten Integral –2.10 0.53 0.00 –0.09 
Längd –2.32 0.17 0.04 –0.10 
Oberoende variabel 
Medeltemperatur  r2 p k 

Bas  0.46 0.00 0.03 
Säsongsslut  0.36 0.00 –0.99 
Liten Integral  0.35 0.00 –0.63 
Längd  0.22 0.03 –1.00 

Podalen är ett område i norra Italien som huvudsakligen består av jordbruksmark. 
Området utmärker sig väldigt kraftigt på kartorna genom att vara ett av få områden 
som uppvisar en kraftig tillbakagång i säsongslängd och säsongsintegral. Den 
genomsnittliga förkortningen av säsongslängden i området är ungefär 25 dagar, 
vilket kan jämföras med genomsnittet i Europa som har en förlängning av 
säsongslängden med 15 dagar. I den undersökta pixeln som ligger i ett större 
jordbruksområde har säsongen signifikant förkortats med ungefär 35 dagar. 
Säsongslängden i området är signifikant negativt korrelerad med 
medeltemperaturen, det är med andra ord troligt att den ökade 
årsmedeltemperaturen förkortat växtsäsongen i området. 

Tabell 15.    
Nordvästra Spanien    
Oberoende variabel Vg5 r2 p k 

Amplitud 0.21 0.03 –0.02 
Säsongsslut 0.28 0.01 0.41 
Liten Integral 0.18 0.04 –0.14 
Max värde 0.23 0.02 –0.02 
Start 0.18 0.04 0.44 

Den enda klimatparameter som är signifikant korrelerad med några fenologiska 
händelser i nordvästra Spanien är Vg5. Korrelationen är positiv mot säsongsstarten, 
vilket är logiskt, ifall medeltemperaturen per vecka uppnår 5ºC senare på året leder 
det till att växsäsongen startar senare. Vg5 är också positivt korrelerad mot 
säsongsslutet vilket innebär att ju senare på året som växtsäsongen startar desto 
senare slutar växtsäsongen.  
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5. Diskussion 
 
Avsnittet behandlar resultaten i det här arbetet och jämför med andra arbeten som 
studerat den fenologiska utvecklingen i Europa, dessutom diskuteras felkällor och 
förslag på vidare forskning. 

5.1 Fenologi- och klimatförändringar 

5.1.1 Hela Europa 

Storskaligt kan konstateras att det generellt har blivit varmare i Europa, 
växtsäsongen generellt har förlängts och att växtligheten ökat vilket 
överensstämmer med andra studier (Menzel et al., 2006, Stöckli och Vidale, 2004, 
Tucker et al., 2001, Zhou et al., 2001 och 2003). De stora förändringarna har skett 
längst i norr, östra Europa och i områden som ligger på högre höjd, något som 
också visats i andra studier (Root et al., 2003, Parmesan och Yohe, 2003). Att de 
största förändringarna är i norr och på högre höjd är inte konstigt utan snarare 
förväntat eftersom det är där de stora potentialerna för längre växtperiod och mer 
grönska finns. Att östra Europa har en större fenologisk förändring är inte heller 
förvånande med tanke på att klimatet är mer kontinentalt där. Det innebär att 
vintrarna blir kallare och längre vilket i sin tur innebär en kortare växtperiod och 
därför en större potential för förändring. Mycket storskaligt kan det konstateras att 
de fenologiska förändringarna stämmer överens med temperaturutvecklingen. 
Fenologiska förändringar på mer regional och lokal nivå är däremot svårare att 
korrelera med temperaturdatan och det finns många exempel på 
temperaturanomalier som inte har någon motsvarande anomali i NDVI och 
tvärtom.  

Genomsnittslängden av växtsäsongen i Europa har ökat med 15 dagar vilket är 
något mindre än vad tidigare studier av NDVI indikerat (Stöckli och Vidale 2004, 
Zhou et al., 2001). Däremot är förändringen större än vad tidigare markbaserade 
observationer antytt (Menzel och Fabian, 1999). Till största delen beror 
förlängningen av växtsäsongen på att säsongsstarten har tidigarelagts med ett 
genomsnitt av 13 dagar i Europa, vilket är något mer än vad de flesta tidigare 
undersökningar indikerar men stämmer överens med tidigare studier på så vis att 
även de indikerat att det främst är säsongsstarten som förändrats (Linderholm, 
2006). Vissa områden i Europa har haft en påtagligt negativ trend i temperatur, 
vilket borde leda till att fenologin i området påverkas. Ett av de större områdena 
med negativ trend i temperatur, i sydöstra Bulgarien, undersöktes och där 
upptäcktes mönster i säsongsstart och säsongslängd som överensstämde med 
utbredningen av den negativa temperaturutvecklingen. Det tyder på att 
temperaturen har haft inverkan på fenologin i området. I det fallet verkar det som 
om den sänkta temperaturen kan ha lett till en längre säsong. En förklaring till 
varför ett kallare klimat skulle leda till en längre säsong är att vattentillgången 
förändras, i det här fallet genom att avdunstningen minskar som en följd av lägre 
temperaturer. I områden med god tillgång på vatten spelar vattentillgången en 
mycket begränsad roll för fenologin, är området däremot utsatt för torka kan 
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vattentillgången ha en avgörande betydelse (Badeck et al., 2004, Peñuelas et al., 
2004, Spano et al., 1999). En annan möjlig förklaring är att markanvändningen 
förändrats. Detta är dock mindre troligt eftersom området är relativt stort. Det finns 
andra tänkbara faktorer som påverkar vårfenologin men det är mindre troligt att de 
förändras över ett större område. Exempel på dessa är fotoperiod och 
näringsinnehåll i marken. 

Ett område i Slovakien med ovanligt stark positiv förändring i temperatur 
uppvisade inga ovanligt starka förändringar i något av de studerade fenologiska 
fenomenen. Detta kan ha många olika förklaringar, det kan innebära att 
temperaturen inte är den enda förklarande faktorn. En annan möjlighet är att det 
finns tröskelvärden i temperatur som styr fenologin och att dessa tröskelvärden inte 
uppnåtts ännu. Ytterligare ett par möjligheter är att alltför kort tid har förflutit och 
att vegetationen inte har hunnit anpassa sig till det varmare klimatet, eller att fel 
parametrar har undersökts.  

5.1.2 Frankrike 

Både säsongsstarten och säsongsslutet i området i nordvästra Frankrike är kraftigt 
negativt korrelerad med temperaturen vilket innebär att ju varmare det är desto 
tidigare kommer säsongsstarten och säsongsslutet. Att en ökad temperatur leder till 
att växtsäsongen startar tidigare är förväntat men kanske inte att den också slutar 
tidigare. En möjlig förklaring till det är att när temperaturen har ökat under åren så 
har också avdunstningen och växternas vattenförbrukning ökat vilket eventuellt 
kan leda till en vattenbrist i området i slutet av sommaren, vilket i sin tur leder till 
en nedgång i grönska och därmed säsongsslutet. Det relativt starka sambandet 
mellan säsongsstarten och förändringen i säsongsslutet är, som tidigare observerats, 
inte signifikant. Att förändringen ändå diskuteras här beror på att det finns 
anledning att misstänka att även om den undersökta pixeln saknar ett signifikant 
samband så finns andra delar i området där sambandet är signifikant. Detta 
eftersom det är mycket osannolikt att så många sammanhängande pixlar skulle ha 
en så stor förändring utan att förändringen är signifikant. 

5.1.3 Östra Ungern 

Den stora förändringen i området i Ungern var förändringen av säsongsintegralen. 
Det fanns inga signifikanta förändringar av andra fenologiska parametrar som 
borde ha förändrats ifall säsongsintegralen ökade. I de flesta andra fall beror 
förändringen i säsongsintegralen på att säsongslängden har förändrats men det 
verkar inte vara fallet i det här området. Eftersom temperaturen i området inte har 
haft någon större förändring verkar det inte troligt att förändringen beror på 
temperaturen. Andra möjliga förklaringar till förändringen är förändrad 
markanvändning, förändrade vattenförhållanden och förändrade markegenskaper. 
Slutsatsen vad gäller området i Ungern är att orsaken till förändringen i fenologi är 
osäker och att den inte kan förklaras med enbart temperaturförändringar. 

5.1.4 Alperna 

Vid studier av Alpernas fenologiutveckling märks det att området har haft en 
kraftig förändring men även att regionen är mycket diversifierad. Den stora 
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variationen är sannolikt en effekt av att klimatet är så varierande på grund av de 
stora höjdskillnaderna och att temperaturutvecklingen har varit mycket 
omväxlande. Det går inte att säga att temperaturutvecklingen i Alperna har en 
generell trend för även om stora områden har en positiv utveckling har stora 
sammanhängande områden också negativa trender. Markanvändningen i området 
är, på grund av de stora höjdskillnaderna också mycket diversifierad med 
odlingsområden, skogar, glaciärer och bergstoppar. Det leder till stora områden 
med blandade pixlar vilket innebär att resultatet blir svårt att analysera, något som 
även Maignan et al. (2008) observerat. Den varierande markanvändningen 
tillsammans med ett snabbt omväxlande väder i området innebär ett 
osäkerhetsmoment i datan. Det tydliggörs av resultaten som detaljstudien i området 
visar. Exempelvis skulle säsongsslutet vara beroende av februaritemperaturen, en 
varmare februarimånad skulle leda till ett tidigare säsongsslut, vilket är 
svårförklarat. Sambandet är dessutom kraftigt med en förändringskoefficient som 
motsvarar ungefär sex dagars tidigareläggning per ºC. Även om sambandet verkar 
märkligt är interaktionen mellan klimatet och vegetationen mycket komplext och 
sambandet ska därför inte avfärdas som en ren slump. Det kan med andra ord 
konstateras att det är mycket svårt att säga vad som egentligen har hänt i området 
särskilt eftersom de flesta sambanden inte är signifikant förändrade med tiden. En 
gissning är dock att det finns kraftiga förändringar i området som inte är 
signifikanta på grund av alltför kraftiga variationer i fenologi från år till år. Även 
om stora skillnader finns verkar det som om växtsäsongen generellt blir längre, det 
blir grönare och amplituden blir större. I stora områden sker detta trots att 
temperaturutvecklingen varit negativ.  

5.1.5 Södra Sverige 

Södra Sverige är ett område som enligt GIMMS-data genomgått stora fenologiska 
förändringar. I genomsnitt har säsongslängden ökat med 40 dagar vilket är en 
betydligt kraftigare ökning än vad tidigare studier har uppskattat, även om ingen 
studie fokuserat på specifikt södra Sverige (Linderholm et al., 2007). De framtagna 
temperaturkartorna över området visar inte några förändringar som direkt kan 
förklara utvecklingen. Detta styrks också av att detaljstudierna uppvisar kraftiga 
förändringar med tiden men färre och betydigt svagare korrelationer och 
förändringskoefficienter mot de olika temperaturparametrarna. Området med de 
största fenologiska förändringarna har ungefär samma utsträckning som 
barrskogsområdena i södra Sverige vilket indikerar att det finns ett samband mellan 
den tidigarelagda säsongsstarten och barrskogen. Andra områden med större 
barrskogsområden som kan tänkas vara jämförbara det vill säga ha haft ungefär 
samma temperaturutveckling som södra Sverige, till exempel södra Finland 
uppvisar inte en lika stor utveckling i säsongslängd. Det behöver visserligen inte 
innebära att utvecklingen i säsongslängd inte är relaterad till barrskogen, det finns 
studier som visar att olika provenienser är beroende av olika tröskelvärden i 
temperatur för att säsongsstarten ska inledas (Wielgolaski, 1999). Temperatur-
utvecklingen i södra Sverige kan ha lett till att tröskelvärdet för främst barrskog 
uppnås tidigare medan det fortfarande inte är tillräckligt varmt i Finland för att 
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tröskelvärdet ska ha uppnåtts även om temperaturförändringen har varit lika stor 
som i södra Sverige. 

En annan tänkbar förklaring är att snöförhållandena i södra Sverige har förändrats. 
Forskning har visat att säsongsstarter som uppskattas med hjälp av NDVI på 
nordliga breddgrader ofta påverkas mycket av snösmältning, framförallt när 
markanvändningen är barrskog, detta eftersom snösmältningen då automatiskt 
leder till ett högre NDVI (Delbart et al., 2005, Karlsen et al., 2007). Det skulle 
kunna innebära att det som faktiskt har förändrats inte är grönskan utan tidpunkten 
för snösmältningen, vilket skulle kunna förklaras med den höjda temperaturen. 

Ytterligare en möjlig förklaring är att markanvändning har förändrats, exempelvis 
genom att gallring har genomförts. Gallringar skulle kunna leda till att 
markvegetationen får en större betydelse vilket skulle kunna leda till en tidigare 
säsongsstart beroende på att olika fenologiska faser uppnås vid olika tidpunkter för 
olika arter och växttyper (Wielgolaski, 1999). Eftersom området är mycket stort är 
det dock troligare att det handlar om en förändring i klimat än en antropogen 
förändring, såvida det inte implementerats ny lagstiftning om skogsskötsel i 
Sverige, vilket skulle kunna påverka mycket stora arealer skog. Undersökningar 
med satelliter med högre upplösning skulle kunna ge värdefull information om 
förändringar av markanvändningen. 

En fjärde möjlig orsak till förändringen skulle kunna vara artefakter från 
fenologiprogrammet TIMESAT. Eftersom Timesat beräknar säsongsstarten som en 
viss procentandel, i det här fallet 20 %, av amplituden, skulle en förändring i 
amplitud kunna ge en förändring i säsongsstarten. Det finns förändringar i 
amplituden i området men de har inte samma rumsliga utbredning och är inte alls 
lika sammanhängande vilket antyder att de möjligen kan påverka men inte är hela 
förklaringen till säsongsförändringarna. 

Det kan med andra ord inte fastslås en enkel orsak till den stora 
fenologiförändringen i södra Sverige, däremot kan det konstateras att den inte 
enbart är beroende av temperaturförändringar. 

5.1.5 Podalen 

Podalen i norra Italien är en region som uppvisar kraftig tillbakagång i både 
säsongslängd och säsongsintegral det vill säga total grönska. I viss mån kan detta 
bero på att amplituden har ökat. En förändring i amplitud leder till en viss 
förskjutning i både x- och y- led av 20 % punkten. Förändringen i y-led orsakar 
inga problem däremot förskjutningen i x-led eftersom denna motsvarar en 
förskjutning i tiden. En ökning av amplituden innebär därför att säsongsstarten 
infaller senare på året. Hela området som har fått en senare säsongsstart har dock 
inte fått en ökning av amplituden. Det mest troliga är att en förändring över ett 
större sammanhängande område har samma bakomliggande orsak. Troligen finns 
en faktor som påverkar säsongslängden i hela området, exempel på en sådan faktor 
kan vara torka som har visats kunna påverka fenologin i torrare områden (Spano et 
al., 1999, Kramer et al., 2000, Peñuelas et al., 2004) eller förändring i 
markanvändning. Analysen av pixeln i området visade ett klart samband mellan 
ökad temperatur och förkortad säsongslängd vilket tyder på att vattenstress kan 
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vara en anledning till förändringen. Dock är större delen av området 
jordbruksområde och förmodligen konstbevattnat, vilket innebär att en förändring 
av gröda på grund av EU-bidrag eller liknande är mer troligt än att förändringen 
beror på torka, även om torka inte kan uteslutas.  

5.1.6 Iberiska halvön 

Säsongslängden på den Iberiska halvön har förlängts med ungefär åtta dagar, vilket 
beror på att säsongsstarten tidigarelades 33 dagar och säsongsslutet tidigarelades 
med ungefär 25 dagar. De här resultaten stämmer inte överens med en tidigare 
studie i regionen som istället visat en kraftig förlängning av säsongen som en följd 
av en både tidigarelagd säsongsstart och ett senare säsongsslut med 16 respektive 
13 dagar från 1952 till 2000 (Peñuelas et al., 2002). Vad diskrepansen mellan 
studierna beror på är osäkert men den stora variationen i fenologiutvecklingen på 
Iberiska halvön och det faktum att NDVI-värdena är mycket varierade skulle kunna 
innebära att felet ligger i beräkningen av de fenologiska säsongsparametrarna. En 
annan möjlig felkälla är att Peñuelas’ et al studie gjordes i ett begränsat område och 
bara visar lokala förhållanden. En tredje möjlighet är att klimatförändringen med 
ökad värme och högre avdunstning inneburit att växtligheten blivit känsligare för 
vattenbrist och att torka fått större genomslag de senare åren, något som Peñuelas 
et al. i en studie från 2004 varnar för. 

Ingen av de fenologiska förändringarna har en rumslig utbredning som liknar 
temperaturförändringens. Det kan ses som en indikation på att fenologin inte i 
första hand styrs av temperaturen på den Iberiska halvön. Vissa fenologiska 
händelser är positivt korrelerade med Vg5 och antyder att ett högre Vg5 värde 
leder till en senare säsongsstart, en lägre amplitud, mindre grönska och ett senare 
säsongsslut. Någon logisk förklaring till det här sambandet verkar inte finnas och 
därför bör betydelsen av det här sambandet inte överskattas. 

Tidigare har konstaterats att de fenologiska förändringarna på den Iberiska halvön 
verkar vara rumsligt korrelerad med höjden över havet men inte med 
temperaturförändringen. Höjden i sig bör inte spela någon roll för fenologin men 
däremot påverkar den andra parametrar som gör det. Förutom temperatur är det 
främst två parametrar som kan tänkas förändras med höjden och samtidigt påverka 
fenologin; växttyp och nederbörd. Olika växter reagerar olika på 
temperaturförändringar och kan därigenom orsaka förändringar i fenologi. På 
samma sätt kan temperaturförändringar leda till förändringar i nederbörd som i sin 
tur ger upphov till fenologiska förändringar (Peñuelas et al., 2004).  

5.1.7 Svensknorska fjällen 

I svensknorska fjällen är det främst säsongsslutet som förändrats men även 
amplituden och säsongsintegralen. Dock finns det stora variationer, vilket är att 
vänta i ett så pass stort område. I de detaljstudier som gjorts fanns det få 
signifikanta samband med tiden. Det är märkligt med tanke på att bergsområden 
har större potential att förändras än de flesta andra marktyper och att det dessutom 
finns studier som visat tendenser på att ju högre höjd över havet ekosystemet finns 
desto större förändring har skett (Defila och Clot, 2001). Troligen är bristen på 



 34

signifikans en effekt av att det i bergsområden på grund av stora höjdskillnader blir 
blandade pixlar som försvårar tolkningsarbetet. Studier av bergsområden förbättras 
troligen av att använda sensorer med högre rumslig upplösning än vad AVHRR 
har. 

5.1.8 Brittiska Öarna 

Analysen visar att det generellt varit en ganska kraftig fenologisk förändring på de 
Brittiska öarna med den kraftigaste ökningen på Irland. Temperaturen på Irland har 
haft en svagt positiv utveckling men inget som motiverar den kraftiga utvecklingen 
av säsongslängden och säsongsintegralen. Däremot verkar temperaturen ha spelat 
en roll i utvecklingen av fenologi i de skotska högländerna där en negativ 
temperaturutveckling lett till en kortare växtsäsong. De områden i sydöstra 
England som också haft en negativ utveckling i säsongslängd har däremot inte haft 
en negativ temperaturutveckling vilket leder till att förändringen är betydligt mer 
svårförklarad men skulle exempelvis kunna bero på förändring av 
markanvändning. 

5.2 Jämförelser med andra satellit- och fältstudier av fenologi 
Stökli och Vidale gjorde 2004 en studie där de använde ett annat NDVI-dataset 
från AVHRR (Pathfinder). I studien analyserade de den fenologiska utvecklingen i 
Europa mellan 1981 och 2001 och fann att växtsäsongen startar tidigare och har 
blivit längre med en förändring som de uppskattar till –0,54 respektive 0,96 dagar 
per år, att jämföras med -0,52 och 0,6 i det här arbetet. Stökli och Vidales resultat 
motsvarar en tidigareläggning av säsongsstarten med 10,8 dagar och en förlängning 
av säsongen med 19,2 dagar. Zhou et al. (2001) visade med hjälp av ett NDVI-
dataset att växtsäsongen för Europa och Asien hade tidigarelagts med 7 dagar och 
förlängts med 18 dagar. Tucker et al. (2001) använde NDVI för att studera 
utvecklingen av vegetationssäsongerna mellan 45º N och 75ºN och fann att 
säsongsstarten mellan 1981 och 1991 tidigarelagts med i genomsnitt sex dagar och 
ytterligare två dagar mellan 1992 och 1999. Andra studier där man analyserat långa 
tidsserier av fenologiska markobservationer verkar antyda att NDVI-studier 
överdriver förändringen. Chmielewski och Rötzer (2002) visade att säsongen i 
Tyskland tidigarelagts med 8 dagar under perioden 1969 till 1998. Motsvarande 
analyser gjorda i det här arbetet är 18 dagar. Menzel och Fabians studie (1999) 
visade att säsongen i Europa tidigarelagts med 6,7 dagar under perioden 1951 till 
1996. Fitter och Fitter uppskattade 2002 att växtsäsongen i Storbritannien 
tidigarelagts ungefär 4,5 dagar från 1991, Sparks uppskattade 2005 att förändringen 
i samma område från 1980 till 2000 hade varit 5,5 dagar. Motsvarande resultat som 
presenterats i det här arbetet är 16 dagar. Det ska dock påpekas att skillnaden 
mellan studier av satellitbilder och markobservationer är mycket stor. 
Markobservationerna sker på ett begränsat antal platser och på ett begränsat antal 
arter, exempelvis Chmielewskis och Rötzers studie studerade fyra trädslag på 
ungefär 50 olika platser i Tyskland. Studier med satellitbilder observerar stora 
områden men saknar däremot noggrannhet i tid och kan inte särskilja arter på 
samma sätt som markobservationerna kan. Skillnaden i resultat mellan de två olika 
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typerna av observationer kan mycket väl bero på skillnaderna mellan 
observationsteknikerna. 

Resultaten av den här studien visar att säsongsstarten i Europa i genomsnitt har 
tidigarelagts med ungefär 13 dagar vilket är något mer än tidigare analyser av 
satellitdata antytt. Säsongsslutet har senarelagts något, vilket leder till en 
förändring av säsongslängden med ungefär 15 dagar, vilket däremot är mindre än 
andra studier av NDVI. Den här studien har med andra ord en genomsnittlig 
förändring som liknar tidigare studier av NDVI. Däremot är förändringen större än 
vad tidigare markobservationer antytt. 

5.3 Felkällor 

5.3.1 Data 

Ett grundläggande problem som bör beaktas är tidsperioden som det här arbetet 
studerar. Satellitdatan som använts är den längsta tidsserie som finns att tillgå idag 
men den är fortfarande bara 24 år vilket är en mycket kort tidsperiod i sådana här 
sammanhang, exempelvis är en normal klimatperiod 30 år. Dessutom har en ENSO 
(El Niño-Southern Oscillation) händelse under en period kraftigt påverkat klimatet 
och därigenom ytterligare försvårat ett redan svårt tolkningsarbete (Moron och 
Plaut, 2003). Det bör framhållas att det som studeras i det här arbetet snarast är att 
betraktas som tendenser och att dessa mycket väl kan komma att förändras. 

Studier av vegetationsförändringar med hjälp av satellit är behäftat med flera 
elementära begränsningar som innebär att alla analyser som görs bygger på 
generaliseringar. Begränsningarna som åsyftas i det här är fallet är 
tidsupplösningen och den rumsliga upplösningen. AVHRR-sensorn som använts i 
det här arbetet har en hög tidsupplösning men samtidigt en rumslig upplösning som 
är relativt grov, som högst 1 km. I GIMMS datasetet har man valt att använda sig 
av 8 km upplösning vilket innebär att varje pixel täcker en area av 64 km2. En 
sådan stor area leder i väldigt många fall till att pixlarna får en blandad 
markanvändning, vilket gör att säsongssignalen blir svårtolkad. 

AVHRR-sensorn har, som tidigare konstaterats, en hög tidsupplösning med daglig 
global täckning. En så pass hög tidsupplösning innebär att sensorn måste ha en stor 
svepbredd, vilket leder till geometriska och optiska felkällor (Lillesand och Kiefer, 
1994, s. 399 f). Detta kompenseras troligen till största del genom de korrektioner 
som utförts på datasetet och genom att bara två månadsvärden per cell använts, 
men problemet bör ändå beaktas. 

I det här arbetet är tidsupplösning av stor betydelse eftersom en stor del av arbetet 
handlar om tidsbestämning av fenologiska händelser. GIMMS-datasetet är inte helt 
idealiskt för att studera fenologi eftersom det enbart har två NDVI-värden per 
månad. En uppskattning av tidpunkten när de fenologiska händelserna inträffar är 
dock möjlig genom att ett antagande om att vegetationen har en ungefär 
klockformad utvecklingskurva med tiden görs. Det innebär att en kurva kan 
anpassas till de data punkter som faktiskt finns och utifrån den beräkna de olika 
fenologiska parametrarna. Problemet är att eftersom tidsupplösningen på GIMMS-
setet är 15 dagar finns det en konstant osäkerhet i när bilden faktiskt är tagen som 
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rent teoretiskt kan vara upp till 30 dagar något som kan vara en orsak till en del 
extrema värden som framkommit. 

5.3.2 Metod 

Metoden att använda sig av en procentsats av amplituden för att avgöra tidpunkten 
för säsongsstarten och säsongsslutet, är problematisk. Anledningen till det är att 
procentsatsen dels inte är kopplad till den faktiska säsongsstarten eller 
säsongsslutet och dels är den beroende av amplitudhöjden. Problemet med att en 
procentsats inte är direkt kopplad till en faktisk fenologisk händelse är i sig inte ett 
särskilt stort problem i det här fallet eftersom det är förändringen som studeras och 
inte det faktiska datumet. Däremot är problemet med amplituden värre eftersom en 
förändring i amplitud leder till en förändring i säsongsstart och säsongsslut som är 
svår att kvantifiera. Därför bör förändringar i säsongsstart och säsongsslut i 
områden som också har förändringar i amplitud tolkas med viss försiktighet. 

Interpolationen som gjorts i det här arbetet för att få samma rumsliga upplösning på 
temperaturdatan som satellitdatan tar inte hänsyn till topografin vilket kan innebära 
ett problem. Förhoppningsvis ligger datapunkterna från den ursprungliga datan så 
pass tätt att det inte spelar någon större roll men det kan finnas områden där 
interpolationen på grund av höjdskillnaden leder till direkt felaktiga 
temperaturvärden. Av denna anledning är interpolation inte idealiskt men utan 
tillgång på klimatdata som har exakt samma storlek som pixlarna i satellitdata är 
det svårt att undvika. 

Något som tidigare diskuterats i korthet är att Timesatimage använder sig av 
generella inställningar för kurvanpassningarna till hela bilden. Det innebär att det 
kan finnas områden där det uppstår problem när beräkningen av säsongsstarten och 
säsongsslutet ska utföras på grund av att variationen inom året är lika stor som 
variationen mellan de olika åren. De områden som främst verkar ha de här 
problemen är torrare områden exempelvis Spanien och Turkiet. Troligen beror de 
stora variationerna på att vegetationen lider av vattenstress vilket får som följd att 
vegetationen grönskar under korta perioder i samband med nederbörd och därefter 
går ner i grönska. Genom att använda en logistisk eller Gaussisk kurvanpassning 
istället för Savitsky-Golay anpassningen kan problemet undvikas eftersom de är 
mindre känsliga för småskaliga variationer. 

Processen som användes för att välja ut pixlarna för detaljstudier är inte helt 
idealisk eftersom den är subjektiv. Enbart två krav ställdes på pixlarna: pixeln 
skulle ingå i ett större område med homogen markanvändning och pixeln skulle 
uppvisa en stor förändring i fenologi. Att markanvändningen är homogen är viktig 
eftersom det innebär en minskad risk för att markanvändningen förändrats under 
tidsperioden. I övrigt är urvalsprocessen subjektiv på så sätt att pixlarna som valts 
har legat i områden som ansetts vara intressanta. Detta kanske inte i sig är ett stort 
problem men det bör påpekas och generaliseringar för större områden baserat på 
enbart en subjektivt utvald pixel bör undvikas. 
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5.4 Förslag på vidare forskning 
I diskussionen ovan har förändrad vattentillgång framförts som en möjlig 
förklaring till förändrad fenologi. Det finns ett forskningsbehov av att jämföra 
förändringarna i NDVI med förändringar av nederbördsdata för att se i vilken mån 
som de avvikelser i NDVI som inte kan förklaras av temperaturförändringar skulle 
kunna bero på förändringar i nederbörd. Framförallt områden i södra Europa med 
dålig vattentillgång skulle vara intressanta att jämföra med nederbördsförändringar. 

Programvaran som använts i det här arbetet, TIMESAT, använder sig av 
amplituden för att beräkna säsongsstarten och säsongsslutet vilket är problematiskt 
eftersom förändringar i amplitudhöjd kan medföra att förändringar i säsongslängd 
uppstår som egentligen inte finns. Ett alternativ är att använda sig av ett fast värde 
för när vegetation börjar växa. Problemet med det är att värdet är samma oavsett 
vegetationstyp vilket kan leda till stora felaktigheter. Däremot är tekniken mycket 
bra för att göra studier av relativa förändringar. Ett annat tänkbart sätt är att 
använda sig av medelhöjden av amplituden för alla åren för respektive pixel. 
Fördelen med det är att man får ett värde som är någorlunda anpassat till den 
vegetation som finns i pixeln men samtidigt inte förändrar sig och därför passar 
mycket bra till att göra relativa studier av förändring. För att vidareutveckla 
användningen av TIMESAT bör studier av olika vegetationstyper genomföras, 
detta för att avgöra vid vilken amplitudhöjd som vegetationen faktiskt börjar 
grönska så att TIMESAT kan användas mer exakt och inte bara till studier av 
relativa förändringar. Det skulle också kunna ge svar på om amplitudhöjden är en 
bra parameter att använda för att avgöra vårens inträde eller om det hade varit mer 
intressant att använda sig av en fast nivå. 

Ett område som har förts fram som ett av de mer intressanta områdena i det här 
arbetet är södra Sverige. Det hade varit mycket intressant att närmare studera 
snöförhållandena i södra Sverige och se om det kan vara det som har orsakat den 
stora förändringen. Detta skulle kunna göras genom att använda det så kallade 
NDWI (Normalized Difference Water Index). Indexet NDVI har en klar svaghet 
vid definiering av säsongsstart i områden med förekomst av snö eftersom en 
minskning av snötäcket leder till en ökning av NDVI. Det innebär stora svårigheter 
att avgöra vad som är minskning i snötäcke och vad som är en ökning av grön 
vegetation. NDWI minskar däremot när snötäcket minskar och ökar när 
vegetationen ökar, vilket underlättar att särskilja mellan snösmältning och 
vegetationsökning (Delbart et al., 2005). 

Vid studier av fenologi i bergsområden bör satellitbilder med högre upplösning än 
vad AVHRR har användas. Detta eftersom de stora höjdskillnader som finns 
bergsområden naturligt leder till stor diversifiering i markanvändning, vilket ger en 
stor andel av blandade pixlar som blir svåranalyserade. Exempel på det kan ses i 
detaljstudierna av både svensknorska fjällen och Alperna i det här arbetet.  
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6. Slutsatser 

 

6.1 Resultat 
Generellt har det i Europa skett en tidigareläggning av säsongsstarten, vilket i sin 
tur leder till en längre växtsäsong och en större säsongsintegral. Samtidigt har 
temperaturen generellt ökat och eftersom det finns starkt stöd för en koppling 
mellan temperatur och fenologi i litteraturen är det troligt att temperaturen orsakat 
de flesta förändringarna i fenologin. Att temperaturutvecklingen påverkat fenologin 
syns vid jämförelser av rumslig utbredning mellan fenologiska förändringar och 
förändringar i temperatur i exempelvis England. Samtidigt går det inte att säga att 
temperaturen skulle vara det enda som påverkar fenologin. Sambanden mellan 
temperaturutvecklingen och fenologin har generellt i de fall som testats inte varit 
särskilt starka. Dessutom finns det områden med kraftiga fenologiska förändringar 
som inte har haft någon förändring i temperatur. Detta är framförallt tydligt i södra 
Sverige och Podalen i Italien. 

I de södra delarna av Sverige har en kraftig förändring i säsongsstarten och 
därigenom säsongslängden skett vilken verkar vara kopplad till barrskogens 
utbredning. Förmodligen beror förändringen på att antingen tiden för 
snösmältningen förändrats eller att föreskrifter för skötsel av barrskog förändrats. 
Det hade varit intressant att studera jämförelser mellan förändringar i 
säsongsstarten och tidpunkten för snösmältning, både i tid och rum. Podalen har 
under studieperioden haft en kraftigt negativ trend i säsongslängd och 
säsongsintegralen. Troligen beror denna nedgång på ändrad markanvändning i 
form av förändrade odlingsmönster eller urbanisering men skulle möjligen också 
kunna bero på torka.  

Jämförelser med andra studier av fenologiska förändringar i Europa tyder på att 
resultaten ger en i stort sett sannfärdig bild av de fenologiska förändringarna i 
Europa. Undantagen för detta är bergsområden där den grova rumsliga 
upplösningen innebär att pixlarna blir alltför blandade för att vara användbara. För 
fenologiska undersökningar i bergsområden bör en sensor med högre rumslig 
upplösning användas. 

Det finns ett behov av vidare studier av fenologi i Europa där den fenologiska 
utvecklingen bör jämföras med fler klimatparametrar än bara temperatur, 
exempelvis är nederbörd av stort intresse i de södra delarna av Europa. 

6.2 Metod 
Timesat är ett bra hjälpmedel när man studerar säsongsförändringar, det är däremot 
inte lika bra på att beräkna ett exakt datum som när en viss fenologisk händelse 
inträffar. Detta eftersom start och slut på säsongen är definierat som en procentsats 
av höjden på amplituden och inte är kopplat till en faktisk biologisk företeelse. Det 
är också viktigt att tänka på att när Timesat används för att studera säsonger 
påverkar förändringar av amplituden säsongsstarten och säsongsslutet eftersom de 
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definieras som en procentsats av amplituden. Ett förslag som skulle kunna förbättra 
programmet är att definiera starten som en procentsats av medelvärdet av alla 
amplituderna för den ifrågavarande pixeln och inte enbart använda amplituden för 
det ifrågavarande året. På det sättet är amplituden anpassad efter växtligheten i just 
den pixeln men är inte beroende av en faktor som varierar från år till år, detta 
skulle innebära att svårigheten med att studera relativa förändringar skulle minska 
väsentligt. 
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Appendix A 
 
Exempel på programkod som använts i arbetet 
 
..........Namnlist............................ 
%Öppnar och swappar GIMMS-bilder genom att kalla på funktionen fulloppna 
 

clc 

files = dir; 

raknare = 0 

 

for i = 3:length(files); 

    name = files(i).name; 

    fulloppna2(name); 

    raknare = raknare +1 

end 

 

.........Funktion Fulloppna..................... 
% kallas av m-filen namnlist och  utför swappningen av satellitdatan samt beräknar 
NDVI 
 

function A = fulloppna2(name) 

  

fid = fopen(name,'r+');        
x = fread(fid, [2000 1250],'int16', 'ieee-be'); 

fclose(fid) 

x = x/10000;                  
 

fid = fopen(name,'r+');  

count = fwrite(fid, x, 'float');      
fclose(fid) 

 
 
%..........Koordinator......................... 
% Script för att para ihop koordinater med klimatdatapunkter 
 

% Del 1.Skapar koordinater 
clear 

mesND=0.1; 

mesND2=mesND/2; 

% Beräknar koordinater Lon = 413, -8 till 33,2 Lat = 497 -25,6 till 24 
mesNXY=[413 497];  

mesNY=linspace(-8-mesND2,33.2+mesND2,mesNXY(1));   % Beräknar 
koordinater för cellhörnen 
mesNX=linspace(-25.6-mesND2,24.0+mesND2,mesNXY(2)); 

[mesNXg,mesNYg]=meshgrid(mesNX,mesNY); 

% Roterar Nordpolen 
mesN00=newpole(30,-190); 

[mesNLat,mesNLon]=rotatem(mesNXg,mesNYg,mesN00,'inverse','degrees'

); 

mesNLat =mesNLat'; 

mesNLon = mesNLon'; 
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% Omformar koordinater från ett raster till kolumner 
c_Lat=reshape(mesNLat,205261,1); c_Lon=reshape(mesNLon,205261,1); 

 

% Del 2. Sätter samman koordinater med tidigare framtagna datapunkter 
 

% Skapar vektor med filnamnen från en textfil med filnamnen 
raknare = 0; 

filnamn = input('ange inputfilnamn  ','s'); 

g = textread(filnamn,'%s');              

 

% Öppnar fil efter filnamn från vektor g och skapar en textfil med datavärden och 
tillhörande koordinaterna 
 

for i = 1:length(g)       

    tett = g(i);     

    temp = char(tett);  

    fid = fopen(temp,'r'); 

    a = fread(fid,[497,413],'float32'); 

    fclose(fid); 

    a = reshape(a,205261,1); 

    koordinater = [c_Lon, c_Lat, a]; 

    dlmwrite(temp,koordinater,'delimiter',... 

    '\t','newline','pc'); 

    raknare = raknare+1 

end 

 
 
% ..........Klimat namlist..................... 
% Program för att öppna upp klimatdata specificerat i textfil och beräkna 
medeltemperaturen och koordinatsätta datapunkterna 
 

% Skapar vektor med namn på datafiler för specificerad period 
 

clear 

raknare = 0;  

gddyear = input('ange input filnamn  ','s'); 

u = textread(gddyear,'%s');        

 

% Öppnar filerna specificerade enligt vektor u och av de skapar en 3d matris av 
temperaturvärden ur vilken medeltemperaturen beräknas 
 

for k =1:length(u)               

    t = textread(u{k},'%s');  

     

    for i = 1:length(t)               
        tett = t(i);                  
        temp = char(tett);            
        fid = fopen(temp,'r'); 

        a = fread(fid,[497,413],'float'); 

        fclose(fid); 

        y(:,:,i) = a; 
    end 

     

    medeltemp = mean(y,3); 
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    medeltemp = reshape(medeltemp,205261,1); 

    b= u{k}; 

    b = char(b); 

    koordinater = [c_Lon, c_Lat, medeltemp]; 

    dlmwrite(b,koordinater,'delimiter','\t','newline','pc');    

raknare = raknare +1 

end   
 
 
%..........Dataplottare.................... 
% Exempel på script som beräknar statiska samband och plottar olika variabler 
samt skriver resultatet till textfil 
 

x = input('ange x  '); 

n = length(x); 

r = min(x); 

output1 = input('ange x-parameter ' ,'s'); 

output2 = input('ange område och pixel ','s'); 

 

[c cint cr crint cstat] = ... regress(slength(1:n),[ones(n,1),x]); 

m = c(2)*r+c(1); 

c_length4 = c(2)*n; 

linje2 = c(2)*x+c(1); 

Change = num2str(c_length4); 

 

 

statistik =  c_length4 cstat c(2);  

dlmwrite([output1,'',output2],statistik,'delimiter','\t','newline'

,'pc') 
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