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Sammanfattning: Under de senaste 100-200 åren har tall (Pinus sylvestris) etablerats på många sydsvenska mos-

sar. Eftersom tall trivs i relativt torra och näringsrika miljöer, ger detta en indikation på att grundvattennivån i mos-

sarna har sänkts. Tre mossar i Kronobergs län, Småland, har valts ut för en dendrokronologisk och torvstratigrafisk 

undersökning för att se om det finns ytnära torvlager som vittnar om möjliga grundvattensänkningar och om dessa 

kan knytas till tallens etablering. Vid en tidigare studie i Saxnäs mosse, Kronobergs län, observerades ett höghumi-

fierat lager daterat till 1960. Sex torvborrkärnor har tagits upp från Saxnäs mosse, Buxabygds mosse och Hästhults 

mosse, alla belägna i Kronobergs län, för att se om det höghumifierade torvlagret även kan observeras vid de två 

sistnämnda mossarna. Borrkärnorna omfattade den översta metern och har stratigrafiskt beskrivits utifrån humifie-

ringsgrad och torvtyp. Torvprover har analyserats genom glödförlust, torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet 

med 2 cm intervall. Resultatet från dendrokronologiska data visade att mossetallarna var relativt unga, endast 50-

160 år gamla. Torvstratigrafin och analyserna visade att det finns ytnära höghumifierade horisonter i varje mosse 

som indikerar att en grundvattensänkning i mossarna har skett. Under 1900-talet har dikning varit ett vanligt sätt att 

sänka grundvattennivån i mossar och i anslutning till respektive undersökt mosse finns spår av sådana aktiviteter. 

Tidigare studier har visat på samband mellan tallens etablering och mossedräneringar samt torvbrytning. Därför är 

det troligt att tall har etablerats vid de undersökta mossarna de senaste 100-200 åren som en följd av vattenförrätt-

ningar. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning: Ung tallskog är vanligt förekommande på mossar i Sydsverige, företrädes-

vis där markytan är relativt torr och rik på näringsämnen. Eftersom mossar vanligtvis är fuktiga och blöta miljöer 

kan denna sentida etablering av tall tyda på att grundvattennivån i mossarna har sänkts så att tallen trivs bättre. I 

samband med en tidigare undersökning av Saxnäs mosse i Småland har ett lager som är mer nedbrutet än omgivan-

de torv påträffats. Liksom tallförekomst indikerar ett sådant lager att grundvattnet i mossen har sänkts. Det här exa-

mensarbetet baseras på borrkärnor som har tagits upp från Saxnäs mosse, Hästhults mosse och Buxabygds mosse i 

Småland i södra Sverige för att se om ett mer nedbrutet lager även finns i andra mossar och om tallens etablering i 

så fall sammanfaller tidsmässigt med detta. Borrkärnorna togs från den översta metern i torvmossarna och har be-

skrivits genom att bedöma deras grad av nedbrytning och vad de innehåller för växter. Borrkärnorna delades sedan 

in i 2 cm stora prover som torkades och brändes för att få ytterligare information om nedbrytningsgraden. Träd-

ringsdata visar hur många träd som är lika gamla och hur breda årsringarna är hos tallen. Resultatet visar att alla tre 

undersökta mossar hade ett lager som var mer nedbrutet än omgivande lager och att tallen som växer på mossarna 

är ung, endast 50-160 år gammal. Diken har anlagts på, och i anslutning till, alla tre mossarna för att sänka grund-

vattennivån så att man kunde bryta torv. Den dokumenterade tiden för utdikningen sammanfaller på vissa platser 

med tiden då tallen började växa på mossen. Undersökningar som har gjorts tidigare har visat att tallens etablering 

på mossar har ett samband med utdikningar och torvbrytning. Därför är det möjligt att tall började växa på de un-

dersökta mossarna i samband med utdikningar. Utdikningarna bidrog till grundvattensänkningar i mossarna, vilket 

resulterade i en tillräckligt torr och näringsrik miljö för etablering av tall. 
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Abstract: Scots pine (Pinus sylvestris) can be found growing in many raised bogs in Småland, south Sweden, and 

these trees have been established during the last 100-200 years. Because pine prefers a relatively dry environment 

rich in nutrients, its presence indicates a lowering of the groundwater table. Three bogs in south Sweden were in-

vestigated with dendrochronologic and peat stratigraphic methods to document the presence of any near-surface 

layers with a high degree of humification that could reflect low groundwater levels associated with the establish-

ment of pine. A highly humified layer dated to 1960 has been observed in an earlier study in Saxnäs mosse, south 

Sweden. Six peat cores were collected from Saxnäs mosse, Hästhults mosse and Buxabygds mosse, all located in 

south Sweden, and analyzed to see if a highly humified horizon also can be found in the latter two bogs. The peat 

cores covered the uppermost meter and the stratigraphy was described according to degree of humification and peat 

type. They were analyzed in 2 cm samples for loss-on-ignition, dry bulk density and organic bulk density. The 

dendrochronologic results show that the pines are relatively young, only 50-160 years old. The peat stratigraphies 

and the analyzes show that a near-surface highly humified horizon can be found in each bog. Ditching has been a 

common way to achieve lowering of groundwater levels in bogs during the 20th century and signs of such activities 

are visible at the investigated sites. Earlier studies of pine growing on bogs have showed a connection between pine 

growth and drainage and peat harvesting. Therefore it is likely that pine was established on the investigated bogs 

during the last 100-200 years as a consequence of water regulation. 
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1 Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 
Tall (Pinus sylvestris) är en vanligt förekommande art 

på många torvmarker i Fennoskandia (Linderholm et 

al., 2002). Ofta utgörs dessa tallar av relativt unga 

individer, vilket indikerar att etableringen har skett de 

senaste 100-200 åren. Trädtillväxt på mossar påverkas 

direkt av förändringar i grundvattennivån, när vattnet 

sjunker blir näringsämnen mer tillgängliga och stimu-

lerar tillväxt (Linderholm, 1999; Linderholm et al., 

2002).  Etablering av tall på mossar kan därför ge en 

indikation på ett miljöskifte från kallt/fuktigt till 

varmt/torrt klimat (Linderholm & Leine, 2004) eller en 

förändring i mossens hydrologi. Subfossil tall har hit-

tats i svenska torvmarker (Linderholm et al., 2002; 

Edvardsson et al., 2012a), vilket visar på tidigare eta-

bleringsfaser av skog på torvmossar. Att studera till-

växt och etablering av subfossila och levande tallar 

kan ge information om årliga till sekellånga hydrolo-

giska förändringar i mossar (Edvardsson et al., 2012a). 

Även torvlagerföljder från mossar som är uppbyggda 

av vitmossor är lämpliga för att rekonstruera klimatet 

(Rundgren, 2008) då dessa mossar enbart får sitt vatten 

från nederbörd (van der Linden & van Geel 2006; 

Andréasson, 2006) och på grund av att vitmossarter 

bryts ned olika snabbt beroende på om de växer i en 

relativt fuktig eller torr miljö (van der Linden & van 

Geel, 2006). Torrt och varmt klimat ökar nedbrytning-

en av torvbildande växter, vilket ger en högre humifie-

ringsgrad, medan det i svalare och blötare klimat ger 

mindre nedbrytning (Charman, 2002; Andréasson, 

2006; van der Linden & van Geel, 2006). Klimatre-

konstruktioner från torvborrkärnor har gjorts i över ett 

sekel (Gunnarson, 1999; Schoning et al., 2005; Borg-

mark, 2005) och att analysera torvens humifierings-

grad, som man kan göra genom exempelvis visuell 

bedömning, reflektansmätning, bulkdensitet (Franzén, 

2006) eller absorbansmätning (Borgmark, 2005) är en 

bra proxymetod. Genom att kombinera dendrokronolo-

gi och torvstratigrafi går det att erhålla data som påver-

kas starkt av grundvattenfluktuationer, på så sätt kan 

förändringar i hydrologin över lång tid studeras 

(Gunnarson et al., 2003). I en studie av Gunnarson et 

al. (2003) påvisades 16 sammanfallande hydrologiska 

perioder mellan torvstratigrafi och dendrokronologi de 

senaste 7000 åren.  

 Högmossar byggs främst upp av olika vitmossarter 

(Sphagnum spp.) och dessa hittas ofta ihop med exem-

pelvis tuvdun (Eriophorum vaginatum), halvgräs 

(Carex spp.) och tranbär. Vitmossan växer endast i ett 

lager som är mellan 3,5 och 10 cm medan den under-

liggande mossan dör och bildar torv (Mitsch & Goss-

selink, 1986). Högmossar har en konvex form 

(Linderholm, 1999) och domen bildas av en liten hyd-

raulisk konduktivitet i katotelmen, den anaeroba delen 

av mossen belägen under grundvattenytan. Den över-

liggande akrotelmen är mestadels aerob och det är där 

produktion och den främsta nedbrytningen sker. En 

högmosseplatå har ett fuktigare och näringsrikare om-

råde omkring sig som kallas laggkärr, detta på grund 

av att avrinningsvatten från omgivande marker inte når 

de centrala delarna av mossen. Högmosseplanet får 

istället allt vatten och näring från nederbörd och är 

således direkt påverkad av kemisk variation av dessa. 

Även variationer i klimatet som temperatur och neder-

börd, framför allt under sommarhalvåret, påverkar 

mosstillväxten (Charman, 2002).  

 Under senare delen av holocen har torvmossar 

även påverkats av annat än naturliga klimatvariationer. 

Torvtäkter har förekommit länge i Sverige och i sam-

band med denna verksamhet har man bl.a. hittat red-

skap, dock oklara redskap, i svenska torvmarker från 

järnåldern (Liljegren, 2010). Från 1600-talet finns de 

första dokumenterade torvtäkterna i södra Sverige, 

men det är inte helt klart vad för torvtäkt det handlade 

om. Under 1800-talet började man dika ut laggkärr, 

och torv från husbehovstäkter användes främst som 

bränsle. Vid 1900-talets början tog skogsdikningen 

fart, vilken kulminerade under 1930-talet för att av-

hjälpa massarbetslösheten efter depressionsåren 

(Eliasson, 2010). Under århundraden har torv brutits 

för energiutvinning och som jordförbättringsmedel och 

torvmarker dräneras även för att öka arealen odlings-

mark. Idag utgörs 11% av Kronobergs läns yta i Små-

land av våtmarker som är starkt påverkade av mänsk-

lig aktivitet i form av utdikningsarbeten (Warodell, 

2010) och det är svårt att hitta torvmossar i Småland 

som inte är påverkade av mänsklig aktivitet i form av 

dräneringar (Linderholm & Leine, 2004). Syftet med 

dränering, som ofta sker i de perifera delarna av mos-

sen (Charman, 2002), är att sänka grundvattennivån, 

vilket bidrar till en torrare miljö på mossen. Detta för 

att mossen, utöver att bli torvtäkter för olika ändamål, 

även ska kunna bära skog (Eliasson, 2010) eller bli 

uppodlad. Länsstyrelsens centralarkiv innehar idag 

handlingar om vattenförrättningar som har gjorts sedan 

1879 då dikningslagen instiftades (Warodell, 2010).  

 van der Linden & van Geel (2006) undersökte en 

höghumifierad horisont vid Saxnäs mosse i Krono-

bergs län, Småland, för att se om lagret hade brutits 

ned kraftigt på grund av klimatförändringar eller antro-

pogena ingrepp på mossen. Det här examensarbetet 

kombinerar torvstratigrafi och dendrokronologi för att 

se om lagret återkommer vid två andra närliggande 

torvmossar och om tallens etablering på mossarna kan 

kopplas till den ökade humifieringsgraden i torven och 

i så fall till en grundvattensänkning. Studien av Saxnäs 

mosse (van der Linden & van Geel, 2006) används 

som referens, dels för att i fält identifiera det omskriv-

na lagret och dels för att se om liknande horisonter 

finns på andra platser. Genom att jämföra trädringsda-

ta från Saxnäs mosse med de andra lokalerna kan man 

förhoppningsvis få indikation på åldern av de höghu-

mifierade lagren där, om man antar att lagret i Saxnäs 

kan dateras med trädringarna.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att försöka klargöra 

när och varför tallen etablerats på sydsvenska mossar 

de senaste 100-200 åren. För att uppnå detta syfte un-
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pers.kom.). Dessutom hade en relevant studie tidigare 

gjorts vid Saxnäs mosse i Kronobergs län av van der 

Linden & van Geel (2006), vilket gjorde att denna 

mosse inkluderades i undersökningen. 

 Enligt kartbladsbeskrivningar drog sig isen tillbaka 

för ca 12 400 14C-år sedan i närheten av Bolmen 

(Fredén, 1988) och mellan 12 000 och 12 500 14C-år 

sedan i östra delen av Ljungby kommun (Daniel, 

1989). I Bolmenområdet, Ljungby kommun, finns spår 

från oscillerande iskantsrörelser (Lundqvist & Wohl-

farth, 2001). När isavsmältningen stannade av (Fredén, 

1988) formades ryggar av den så kallade Göteborgs-

moränen (Lundqvist & Wohlfarth, 2001). Moränen i 

Bolmenområdet består av sandig-siltig morän och 

mäktigheten varierar mellan 1 och 2 m vid synliga 

hällar och mellan 20 och 30 m vid flacka områden 

(Fredén, 1988), medan den i närheten av Buxabygd är 

upp till 5 m mäktig (Daniel, 1989). Moränen är nor-

malblockig i stora delar av det beskrivna området. 

Småkullig morän förekommer i området, med ryggar 

orienterade i olika riktningar. Utmed Saxnäs mosses 

SO-sida sträcker sig Lidhultsåsen som är uppbyggd av 

isälvsmaterial som domineras av sand och grus med 

medel till hög andel sten (Fredén, 1988). Spår av täkt-

verksamhet syns då delar av åsen är bortgrävd. Torv-

mossarnas mäktighet varierar i området: runt Saxnäs 

mosse är många mossar uppbyggda av 1-4 m vitmos-

setorv med 1-2 m underliggande kärrtorv (Fredén, 

1988). I närheten av Buxabygd är torvtäcket 3-5 m 

mäktigt (Daniel, 1989). Torvmarkerna ligger i sänkor 

dersöktes om extern påverkan i form av klimatföränd-

ringar eller antropogena ingrepp som kan kopplas till 

grundvattensänkningar har varit orsaken till trädexpan-

sionen i denna region. Undersökningen hade följande 

frågeställningar: 

Finns det torvstratigrafiska indikationer på att 

grundvattennivån i de provtagna mossarna har 

sjunkit i senholocen tid? 

Kan det finnas ett samband mellan etableringen 

och expansionen av träd (tall) på mossarna och 

eventuella grundvattensänkningar i mossarna?  

Kan eventuella grundvattensänkningar knytas 

till mänsklig aktivitet och i så fall vilken typ av 

aktivitet, eller beror de på klimatförändring 

eller kanske en kombination av klimatföränd-

ring och mänsklig aktivitet? 

 

2 Områdesbeskrivning 
De tre undersökta mossarna ligger i Ljungby kommun 

i Kronobergs län på det Sydsvenska höglandet (Figur 

1). Det undersökta området är rikt på sjöar och ligger i 

Götalands försumpningsområde och de flesta torvmar-

kerna är bildade då fast mark försumpats. Högmossar 

med glest bevuxen skog, martall, dominerar (Fredén, 

1988). I stort sett alla mossar är påverkade av utdik-

ning eller exploatering i någon form (Daniel, 1989). 

Vid val av mossar eftersöktes sådana som enligt 

Skogsstyrelsen har tallar med hög egenålder för att 

bilda så långa tidsserier som möjligt (Edvardsson, 

Fig. 1. Här De tre utvalda mossarna är belägna i Ljungby kommun, Småland. Mossarna är markerade med röda punkter och 

namn. Koordinater för de besökta platserna är: Buxabygds mosse 56˚48’53’’N, 14˚13’06’’Ö, Saxnäs mosse 56˚51’23’’N, 

13˚27’39’’Ö, Hästhults mosse 56˚42’08’’N, 13˚29’31’’Ö. Sverigekartan med länsindelning är modifierad efter SCB (2012). 

Bild modifierad från Google Earth (2012). 
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tre utvalda mossarna ingick även i litteraturstudien. 

 

3.2 Egna undersökningar 
 

3.2.1 Fältarbete  
 

3.2.1.1 Torvprovtagning  
Fältarbetet koncentrerades till en arbetsdag, 3 april 

2012, då 1 m långa borrkärnor togs upp med 7,5 cm 

ryssborr från de tre utvalda högmossarna. Från varje 

mosse hämtades två borrkärnor som omfattade den 

översta metern och som sedan analyserades i laborato-

rium. I fält gjordes en översiktlig beskrivning av strati-

grafi, torvtyp, humifieringsgrad och färg samt annan 

synlig information från områdena som togs i beaktan-

de. Beskrivningen i fält gjordes genom visuell bedöm-

ning, Senare i laborationssal undersöktes torvinnehåll 

närmare i mikroskop och en mer noggrann visuell be-

skrivning av stratigrafi och färg gjordes.  

 En sticksond användes för att se hur mäktig mos-

sen var i borrpunkterna. Dessa mätningar gav djupet 

till underliggande morän, vilket innebär att de förutom 

torv inkluderade eventuell underlagrande gyttja och 

finkorniga, minerogena sediment. Provpunkterna på de 

tre mossarna valdes ut genom att ha ett visst avstånd 

till växande tall för att undvika rötter vid borrning 

samt att vegetation och vattenstånd skulle vara lika för 

alla platser. Vid varje mosse togs två borrkärnor upp 

ca 20 m ifrån varandra. Detta gjordes för att undersöka 

lokala avvikelser i torvstratigrafi och för att kunna 

välja en lagerföljd med hög upplösning för fortsatta 

analyser. Den andra borrkärnan sparades för framtida 

undersökningar.  

 

3.2.1.2 Trädprovtagning  
Johannes Edvardsson utförde provtagning med till-

växtborr på tall från de tre mossarna den 2-3 april 

2012, för att undersöka när träden etablerades på mos-

sarna och hur deras tillväxt har varierat. Totalt 76 mos-

setallar provtogs på de tre mossarna för att ge svar på 

när tallen etablerades och om denna händelse kan 

speglas med variationer i torvavsättningen. Ringbredd 

uppmättes på samtliga prover med standardutrustning 

för dendrokronologisk analys (Schweingruber 1988). 

Trädringsserierna har korsdaterats och trädringskrono-

logier med årlig upplösning har sammanställts. Materi-

alet har därefter visuellt och statistiskt kontrollerats 

med samma metoder som beskrivs i Edvardsson et al 

(2012b). Jag fick tillgång till trädringsdata från Ed-

vardsson efter hans arbete med rådatan. Det jag erhöll 

var ringbreddsdata som körts genom ett 10-års Gauss-

filter, detta för att kunna jämföra trädens tillväxttren-

der med decennieupplösning samt replikationsdata 

som visar hur många träd det är som överlappar var-

andra. De senare data har justerats för de träd som sak-

nar de innersta årsringarna och för den höjd över mar-

ken som proverna togs på.   

 

3.2.2 Volymberäkning  

Borrkärnorna delades på mitten där den ena halvan 

 

(Andersson, 1998) och underlagras av sand (Fredén, 

1988). På och omkring de tre utvalda mossarna växer 

tall. Högre individer finns utmed mossarnas sidor och 

även i grupper ute på mossarna där moränkullar ger 

träden mer stabila och torra förhållanden. På platån 

växer kortvuxna träd utspritt. Enstaka granar växer 

bland de högre tallarna utmed mossekanten (Figur 2). 

Vid samtliga mossar syns spår från mänsklig aktivitet i 

form av diken som är mer eller mindre igenvuxna. 

Berggrunden i området är gnejs av varierande sorter 

(Fredén, 1988; Daniel, 1989). 

 

3 Metod 
 

3.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis söktes relevanta artiklar och böcker som 

berörde torvmossars utbredning, utveckling och an-

vändning i Sverige under senare delen av holocen. 

Artiklarna behandlade även tallen och den trädringsin-

formation som man kan få ut av denna. All litteratur 

sammanfattades för att utgöra underlag för introduk-

tions- och resultatdelen i examensarbetet. För områ-

desbeskrivningen för Saxnäs har SGUs kartblad med 

beskrivningar studerats (serie Ae). För beskrivning av 

geologiska förhållanden i Buxabygd och Hästhult har 

översiktliga kartor från SGUs hemsida använts samt 

ett antagande om liknande områdens geologi som finns 

i kartbladsbeskrivningar av SGU (serie Ae). Informa-

tionssökning i Länsstyrelsens databas om olika dik-

ningsföretag som förekommit i Kronobergs län för de 

Fig. 2. Översiktsbild från Buxabygds mosse (56˚48’53’’N, 

14˚13’06’’Ö). De högre bestånden av tall syns växande utmed 

mossekanten medan kortvuxna individer är utspridda över 

högmosseplanet. Granar syns som toppar bakom tallarna.   
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användes till de olika analyserna och den andra spara-

des för framtida undersökningar. Borrkärnehalvan som 

skulle analyseras delades in i 2 eller 2,5 cm breda bi-

tar, beroende på hur lagergränserna förhöll sig till var-

andra så att proven enbart var från ett och samma la-

ger. Bitarna ritades av mot vitt kopieringspapper, vil-

ket i sin tur gav underlag för att beräkna volymen av 

provet där den kända provbredden gav djupinforma-

tion. Proven lades sedan i märkta och vägda påsar och 

vägdes därefter igen.  

 

3.2.3 Torr bulkdensitet  

40 prov togs ut från varje borrkärna som omfattade 83 

cm för Buxabygds mosse och Hästhults mosse respek-

tive 84 cm från Saxnäs mosse. Att analysera hela borr-

kärnan är inte relevant då det eftersökta höghumifiera-

de lagret ligger ytnära. Torr bulkdensitet används för 

att ge en indikation på humifieringsgrad av torven som 

i sin tur kan ge svar på paleoklimatvariationer. Torr 

bulkdensitet innehåller förutom organisk massa även 

minerogent material (Chambers et al., 2010-2011). 

Hög bulkdensitet visar på högre humifieringsgrad och 

låg bulkdensitet indikerar lägre nedbrytningsgrad. 

 För att beräkna torr bulkdensitet lades en tredjedel 

av varje prov i rengjorda, vägda och märkta deglar, 

och dessa vägdes igen innehållande prov. De placera-

des sedan i en ugn för att torka i 105°C i minst 12 tim-

mar. Efter torkning placerades proverna i exsickator i 

en timme för att svalna. Deglar med torkade prov väg-

des sedan igen. Beräkning av provets totala torrvikt 

gjordes genom att multiplicera torrviktshalten (%) med 

vikten av hela provet (Hansson, 2011). Torr bulkdensi-

tet (g/cm3) beräknades sedan genom att den beräknade 

torrvikten i hela provet dividerades med den totala 

volymen av provet (Chambers et al. 2010-2011). 

 

3.2.4 Glödförlust 

För att få reda på andelen organisk (askfri) halt i tor-

ven gjordes en glödförlustanalys. De 40 torkade pro-

verna brändes i 550°C i fyra timmar. Proverna fick 

sedan svalna i en exsickator i två timmar. Proven väg-

des därefter när de svalnat till rumstemperatur. Den 

procentuella halten organiskt material beräknades ge-

nom att subtrahera den torra provvikten med glödför-

lustvikten och dividera med torrvikten (Chambers et 

al. 2010-2011).  

 

3.2.5 Organisk bulkdensitet 

Organisk bulkdensitet är vanligtvis hög i naturliga 

torvmiljöer, men kan variera mycket på grund av till-

försel av oorganiskt material (Chambers et al., 2010-

2011). Den organiska bulkdensiteten ger ett mer pre-

cist svar om humifieringsgrad i proven, jämfört med 

torr bulkdensitet som även inkluderar minerogent in-

nehåll (Hansson, 2011). Välbevarad torv har en låg 

organisk bulkdensitet och kan ge indikation på att den 

är avsatt under blöta förhållanden (Chambers et al., 

2010-2011).  

 Den organiska bulkdensiteten beräknades genom 

att torr bulkdensitet multiplicerades med andelen orga-

niskt material (Chambers et al. 2010-2011).  

 
4 Resultat 
 

4.1 Resultat av litteraturstudie  
 

4.1.1 Studier av tallens etablering på mossar 
under holocen   

Edvardsson et al. (2012a) har med hjälp av dendrokro-

nologisk data studerat subfossil tall från mellersta de-

len av holocen vid två sydsvenska mossar, Viss mosse 

och Hällarydsmossen, som tillsammans ger en sam-

manhängande kronologi av 1492 år mellan 5219 och 

3728 f.Kr., baserat på 161 prover. Materialet har jäm-

förts med likåldrigt material från norra Tyskland och 

nutida material från Sydsverige. Resultatet visar att 

tallens etablering på mossarna har skett under relativt 

torra perioder och att de största synkrona etableringar-

na är daterade till ca 5070 och 4210 f.Kr. Drastiska 

minskningar i antal träd observerades ca 4050, 4010 

och 3850 f.Kr och efter ca 4000 f.Kr. sker ingen bety-

dande etablering (Edvardsson et al., 2012a).  

 Gunnarson et al. (2003) jämförde dendrokronologi 

från sjön Håckren i centrala Sverige med torvstratigra-

fi från Stömyren i södra Mellansverige. Dendrokrono-

login av 300 subfossila och levande träd omfattade 

2893 f.Kr. till 1998 e.Kr. med ett par luckor mellan 

887 och 907 e.Kr. samt 1650-1633 f.Kr. Stark etable-

ring förekom 4900, 3800, 3400, 2900, 2400, 2100, 

1500, 1300, 900, 400 f.Kr., 50, 400, 900, 1350 och 

1700 e.Kr. Torvstratigrafin indikerade en blöt period 

ca 5500-2500 f.Kr. Mellan 2300 och 1600 f.Kr. var 

klimatet torrare med inslag av en wet-shift (omslag 

från torrare till fuktigare klimat) som är daterad till 

2150 f.Kr. Ytterligare wet-shifts observerades vid 

1200 f.Kr., 650 f.Kr. samt 700 e.Kr. Tillsammans gav 

dendrokronologiska och torvstratigrafiska data 16 

sammanfallande hydrologiska perioder under de senas-

te 7000 åren. Under samma tidsintervall inföll 9 blöta 

perioder som inte sammanföll med varandra dendro-

kronologiskt och torvstratigrafiskt. 

 Linderholm (1999) jämförde talltillväxt med mete-

orologiska data vid Hanvedsmossen, SV om Stock-

holm, som valdes ut på grund av att tall växer på både 

mänskligt påverkade och opåverkade områden på mos-

sen. Dendrokronologin från den antropogent påverka-

de delen av mossen baserades på 33 levande träd som 

löpte över 159 år mellan 1839 och 1994 e.Kr., medan 

den icke påverkade delen hade en sammanhängande 

tid på 194 år mellan 1800 och 1994 e.Kr. efter analys 

av 23 träd. 1908 e.Kr. påbörjades torvbrytningen i liten 

skala för att sedan accelerera fram till 1930-talet. Bryt-

ningen avslutades under 1940-talet men återupptogs på 

1970-talet e.Kr. Som en effekt av grundvattensänk-

ningen i samband med brytningen ökade trädrings-

bredden från 0,55 mm/år till 1,59 mm/år efter 1908 

e.Kr. Ytterligare tillväxtperioder kan observeras efter 

den storskaliga brytningen under 1930-talet samt efter 

1970-talet. Tallen började växa på mossen i början av 
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1900-talet och störst etablering skedde runt 1930 e.Kr. 

Resultatet visar att dränering av torvmarker influerar 

trädtillväxten starkt och att grundvattennivån är av 

betydelse. Av Linderholms (1999) resultat framgick att 

tallens tillväxt tillsammans med meteorologiska data 

inte gav bra korrelation och att det skulle kunna bero 

på att området ligger på en latitud där nederbörd eller 

temperatur var för sig inte är av omfattande betydelse 

för trädtillväxt (Linderholm, 1999). Vid den icke 

mänskligt påverkade delen av mossen visar tallens 

tillväxt ingen korrelation med tillväxten hos tallen i 

provområdet som är mänskligt påverkat. Slutsatsen är 

där att tillväxten förmodligen påverkats av temperatur 

och nederbörd (Linderholm, 1999).  Minskad tillväxt 

hos tallen kan bero på att naturliga dräneringssystem 

har vuxit igen. Det finns en stark koppling mellan blö-

tare klimat och torvtillväxt (Gunnarson, 1999). Linder-

holm (1999) konstaterar att analyser av tillväxtvaria-

tioner hos tall kan vara ett bra sätt att studera dräne-

ringshistoria.  

 Linderholm & Leine (2004) kombinerade dendrok-

limatologi med flygfoton över Anebymossen som lig-

ger öster om Jönköping i södra Sverige, för att klargö-

ra när tallen etablerades på den nämnda mossen. Base-

rat på flygfotona kom de fram till att trädtäckningen av 

mossen hade ökat med 30% mellan 1950 och 1993 där 

den största etableringen skedde mellan 1969 och 1993 

e.Kr. Tillsammans med analys av antalet synkrona träd 

menar de att den största talletableringen skedde under 

mitten av 1900-talet och att utdikning av mossen 1927 

var orsaken (Linderholm & Leine, 2004). Tiden det tar 

för tallen att nå maximal tillväxt efter dränering är 5-

20 år (Linderholm, 1999). Det är mest troligt att en 

stor ökning i antal träd är en effekt av dränering 

(Linderholm et al., 2002) i samband med brytning, när 

näringsämnen blir mer tillgängliga av grundvatten-

sänkningen (Linderholm & Leine, 2004). Dränering 

gör även att syretillgången ökar och att rotsystemen 

kan nå djupare (Charman, 2002). Höga vattenstånd 

kan alltså bidra till mindre tillväxt hos tallen, då när-

ingsämnen inte kan tas upp lätt och rötternas förmåga 

att ta upp syre försämras (Linderholm et al., 2002). 

Vid Anebymossen registrerades även en tillväxtde-

pression hos tallen som inföll 1928, vilken var en följd 

av tempera tursänkning och ökad  nederbörd 

(Linderholm & Leine, 2004). 

 

4.1.2 Torvstratigrafiska studier av mossars pa-
leohydrologi  

Baserat på databasinformation om torvackumulation 

vid 61 platser i centrala och norra Sverige har Rund-

gren (2008) undersökt samband med bland annat kli-

matiska och hydrologiska förändringar. Resultaten 

visar att torvmarker började bildas mellan 11000 och 

10500 år sedan och maximum nås mellan 9500 och 

8000 före idag. För 6000-5500 år sedan inföll en ny 

period där torvmarker utvecklades.  De tre tydligaste 

wet-shiften förekom ca 3300, 2500-2100 och 1300 år 

sedan. Wet-shifts förekom även mellan 4500 och 4100 

samt 700 och 500 år före nutid (Rundgren, 2008).  

 

Borgmark & Schoning (2006) undersökte två mos-

sar i Uppland, Ältabergsmossen och Gullbergbymos-

sen, för att se om torvstratigrafin i områdena kunde 

korreleras med meteorologiska data från Uppsala och 

med grundvattenförändringar. Mossarna var omgärda-

de av skog och var till synes opåverkade av mänsklig 

aktivitet. Deras resultat visade att Ältabergsmossens 

humifieringsgrad mellan 1855 och 1890 var relativt 

stabil. Efter den tidsperioden uppvisade torven låg 

humifiering med ett lägsta värde under åren 1910-

1920. Humifieringen ökade efter 1930, en ökning som 

pågick fram till ca 1975 med något lägre värden mel-

lan 1955 och 1960. Från 1980 och framåt är humifie-

ringsgraden relativt stabil. Den rekonstruerade vatten-

nivån vid mossen var 1880 och 1900-1910 hög för att 

sedan minska fram till 1935. Vattennivån höjdes under 

1950- och 1960-talen och minskade från 1970 och 

framåt. För Gullbergbymossen undersöktes endast de 

översta 21 cm på grund av en möjlig hiatus. De 21 cm 

hade en räckvidd av de senaste 60 åren. Fram till mit-

ten av 1970-talet observerades en ökande humifie-

ringsgrad för att till toppen av stratigrafin minska i 

humifieringsgrad. 1950 till 1970 skedde en höjning av 

vattennivån för att efter 1970 minska (Borgmark & 

Schoning, 2006). Meteorologiska data från Uppsala 

ger att mellan 1955 och 1970 var sommartemperatu-

rerna låga och nederbörden stor medan 1970-1980 

visade en varmare och torrare period. 

van der Linden & van Geel (2006) studerade torv-

stratigrafin i Saxnäs mosse i Kronobergs län, Småland. 

Fig. 3. Torvstratigrafi, bulkdensitet och glödförlust från 

översta delen av Saxnäs mosse. Ett svartbrunt lager har iden-

tifierats som höghumifierat. Figur modifierad från van der 

Linden & van Geel (2006).  
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En höghumifierad horisont, med sammanfallande hög 

bulkdensitet och låg glödförlust, hittades vid 30-35 cm 

djup (Figur 3) och övre biten av lagret har 14C-daterats 

till 1960 och yngre. Lagret har enligt författarna ge-

nomgått en sekundär nedbrytning utifrån deras analys 

av makrofossil i borrkärnan. Samma lager återkom i 

flera borrkärnor över mossen mellan 19 och 40 cm. En 

hiatus förekom mellan 29 och 30 cm i den beskrivna 

och daterade borrkärnan enligt 14C-datering och varade 

i ca 300 år. Att klimatförändringar skulle vara orsaken 

till en 300 år lång hiatus är enligt författarna otänkbart 

och dränering skulle då vara det möjliga skälet till av-

brottet i stratigrafin. Småskalig torvbrytning har skett 

vid mossen och författarna föreslår att det är dränering 

före brytningen som är orsaken till hiatusen som upp-

märksammats (van der Linden & van Geel, 2006).  

van der Linden et al. (2008a) undersökte Lappmy-

ran, 50 km NV om Umeå, genom att studera torvacku-

mulation och vegetation för att klargöra om föränd-

ringar berodde på naturliga klimatvariationer eller 

mänsklig påverkan. van der Linden et al. (2008a) jäm-

förde biologiska och humifieringsanalyser och 14C-

datering med meteorologiska data och historisk an-

vändning av marken. Resultatet från meteorologiska 

data visade att det förekommit torra perioder 1870-

1885, 1915-1922, 1940-1945, 1965-1976 och blöta 

perioder 1905-1910, 1925-1930, 1950-1965 e.Kr. I ett 

lager på djupet 21-24 cm observerades mellan 1966 

och 1968 e.Kr. en topp i pollenkoncentrationen som 

sammanföll med hög bulkdensitet och låg glödförlust. 

Lagret är höghumifierat och perioden var varm och 

torr. Med avseende på polleninnehåll, temperaturdata 

och den rekonstruerade vattennivån anser van der Lin-

den et al. (2008a) att händelsen är klimatrelaterad.  

van der Linden et al. (2008b) studerade även Åker-

länna Römosse NV om Uppsala med samma metoder 

som vid Lappmyran (van der Linden et al., 2008a). 

Mossen är omgiven av diken som grävdes någon gång 

mellan 1716 och 1862 e.Kr. Mellan 1910 och 1920 

skedde den största torvbytningen i de östra delarna av 

mossen, men denna pågick fram till 1953. Brytnings-

området var som närmast provtagningspunkten under 

andra världskriget. Runt mossen växer tall och gran. 

Resultatet visar att ett höghumifierat lager mellan 17 

och 20 cm har hög bulkdensitet och låg glödförlust. 

Lagret är daterat till 1948-1970 e.Kr. Prov som är da-

terade 1958-1985 omfattar enbart 1 cm och ger därför 

ingen bra upplösning. Det höghumifierade lagret skul-

le i så fall kunna vara en följd av dränering vid mos-

sen. Den perioden är registrerad som varm och torr 

mellan 1960 och 1980 i meteorologiska data från Upp-

sala.  Under samma period visar den rekonstruerade 

vattennivån för mossen endast början mot en torr miljö 

i mitten av 1950-talet, då informationen i torvstratigra-

fin fram till 1985 är lågupplöst. Tallbarr har hittats i 

lager daterade till 1958-1991, vilket visar att tall har 

vuxit i närheten av borrpunkten (van der Linden et al., 

2008b). 

Graden av torvnedbrytning i svenska torvmarker 

har varierat under holocen, vilket kan bero på klimat-

förändringar och hydrologiska fluktuationer. Höghu-

mifierade lager är avsatta under torrare förhållande 

medan välbevarad torv återfinns under perioder som 

varit mer nederbördsrika (Rundgren 2008). Torrare 

Fig. 4. Meteorologiska data baserat på årsmedelvärden från 87 mätstationer i Sverige. Överst årsmedeltemperaturdata och un-

derst årsmedelnederbörd. Svart linje är tioårsvariationer. Sedan 1980-talet har både temperaturen och nederbörden ökat. Figur 

från SMHI (2012a och 2012b).  
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miljö i mossen kan resultera i snabbare nedbrytning 

och kompaktion av mosskomplexet (Charman, 2002).  

En sänkning av den aeroba akrotelmen medför att re-

dan nedbruten torv går igenom ytterligare en nedbryt-

ningsfas, vilket gör att humifieringsgraden ökar. I hög-

humifierade torvlager är den torra bulkdensiteten hög 

(van der Linden et al., 2008b). Stoftinnehållet är högre 

i höghumifierade lager på grund av högt mineralinne-

håll, exempelvis från luftburna partiklar (Franzén, 

2006). Franzén (2006) undersökte 14 torvmossar i 

Sverige och alla visade en ytlig, höghumifierad hori-

sont generellt 10-25 cm under markytan, där stoftinne-

hållet var 3-4 gånger högre och den torra bulkdensite-

ten 2-3 gånger högre än underliggande torv. En hög 

bulkdensitet samt pollenackumulation kan bero på 

kompaktering av mossen (van der Linden 2008b) och 

om lagret har genomgått en sekundär nedbrytning kan 

pollenkoncentrationen öka då pollen är mer resistenta 

mot nedbrytning än omgivande organiskt material (van 

der Linden & van Geel, 2006).  

 

4.1.3 Studier av meteorologiska data  

För att i diskussionsavsnittet kunna diskutera huruvida 

det är klimatologiska variationer eller antropogen på-

verkan som bidragit till talletableringen på mossarna, 

har meteorologiska data från SMHI studerats. Meteo-

rologiska data från 87 mätstationer i Sverige visar en 

svag temperatursänkning 1915-1930 (Figur 4). Däref-

ter, under 1930-talet, höjs temperaturen och denna går 

ner igen i början av 1940-talet. Ytterligare en liten 

temperaturtopp kan ses under 1970-talet. Diagrammen 

visar att temperaturen och nederbörden har ökat sedan 

1980-talet med variationer (SMHI, 2012).  

 

Fig. 5. Replikation för tallar provtagna på de undersökta mossarna. X-axeln visar år och Y-axeln visar antalet synkrona träd. 

Replikationsdata erhållen från Edvardsson (pers. kom.).  

 

4.1.4 Studier av antropogen påverkan på mos-
sars hydrologi  

Länsstyrelsens register över dikningsföretag i Krono-

bergs län innehöll endast direkt information för en av 

de tre undersökta mossarna, Hästhults mosse. Enligt 

arkivet gjordes vattenförrättningarna i det området år 

1930 (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2012). Av bil-

der att döma syns tydliga spår av dikningsarbeten även 

utmed Buxabygds mosse men det saknas information 

om när dessa utfördes. Däremot finns information om 

närliggande vattenförrättningar, ca 1500 m i östlig 

riktning samt lika långt söderut, som utfördes i etapper 

med dokumenterade årtal 1900, 1912 och 1917 e.Kr. 

För Saxnäs mosse har van der Linden & van Geel 

(2006) inhämtat relevant information från markägaren. 

Det har enligt ägaren inte funnits några odlingsmarker 

i närheten men träd av okänd art planterades NV om 

mossen 1912. Torvbrytning har förekommit och utdik-

ningar kan då ha skett i och omkring mossen. Tiden 

för när torvavsättningen startade igen är inom samma 

tidsperiod som när en angränsande väg förstärktes och 

den konstgjorda dräneringen avslutades. Vattennivån 

steg och torv kunde avsättas (van der Linden & van 

Geel, 2006). 

 

4.2 Resultat av egna undersökningar  
 

4.2.1 Trädringsanalys 

Tre tallkronologier, en från vardera mosse, konstruera-

des utav de 76 provtagna tallarna. Med hjälp av dessa 

kronologier kunde etablering för varje enskilt träd 

samt gemensamma tillväxtvariationer studeras. Figur 5 

visar tallens etablering vid de tre utvalda mossarna. På 

Buxabygds mosse sker den största synkrona etable-
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ringen av tall ca 1920 och stannar sedan av mellan ca 

1925 och 1935. På Hästhults mosse börjar den huvud-

sakliga talletableringen ca 1940. I Saxnäs mosse sker 

etableringen successivt med start från mitten av 1800-

talet med ett litet uppehåll 1905-1920 för att sedan 

återigen ske i snabb takt efter 1920.  

Figur 6 visar tallens tillväxt vid alla tre undersökta 

mossar. Tallens tillväxtkurva för Buxabygds mosse 

visar på god tillväxt runt 1940 och mindre toppar ca 

1905 och 1975. Tillväxten är svag strax innan 1930. 

För Hästhults mosse baseras kurvan innan 1925 endast 

på två träd och ger således ingen generell bild av till-

växten. Dessa värden utesluts därför från diskussionen. 

God tillväxt på Hästhults mosse sker mellan 1930 och 

1940. Ytterligare en tillväxttopp syns strax efter 1970. 

Åren närmaste efter 1925 är det svag tillväxt hos tallen 

på Hästhults mosse. Saxnäs mosse visar god tillväxt ca 

1890, 1905, 1935 och 1975. Tillväxten på Saxnäs mos-

se är svag precis innan 1930.  

 

4.2.2 Torvanalys  

De insamlade lagerföljderna från de tre mossarna do-

mineras av starr-vitmosstorv (Figur 7). Borrkärnan 

från Buxabygds mosse har en horisont på 31-36 cm 

djup som utmärker sig genom att vara mer nedbruten 

än ovan- och underliggande lager. Från Hästhults mos-

se visar borrkärnan en högre humifieringsgrad i ett 

lager som är 14-20 cm under ytan. Saxnäs mosses me-

del-höghumifierade lager finns på djupet 22-30 cm. 

Ytterligare en medel-höghumifierad horisont återfinns 

på 89-96 cm djup men har inte analyserats. Alla tre 

ovan beskrivna lager innehåller inga eller bara enstaka 

tuvdunsfibrer. Svagt nedbrutna tuvdunsfibrer förekom-

mer i större mängd i Buxabygdsborrkärnan vid 15-31 

cm samt 53-100 cm. I Hästhults mosse finns ett lager 

med grövre tuvdunsfibrer vid 62-84 cm, och i borrkär-

nan från Saxnäs förekom två lager med svagt nedbrut-

na tuvdunsfibrer vid 41-77 cm samt 89-96 cm där det 

sistnämnda lagret inte är analyserat för glödförlust och 

bulkdensitet.  

Resultaten från mätning med sticksond av total 

mäktighet av mossen inklusive eventuell gyttja och 

finkorniga, minerogena sediment under torven vid 

borrpunkterna framgår av Tabell 1. 

 

4.2.2.1 Torr bulkdensitet, organisk bulkdensitet 
och glödförlust   

I Buxabygds mosse visar glödförlustkurvan tydliga 

sänkor vid 17 cm samt 33-38 cm där värdena sjunker 

till 97% respektive 96% (Figur 8). Torr och organisk 

bulkdensitet visar högre värden i tre toppar vid 42, 55 

samt 71 cm, där värdena går upp till 0,068, 0,074 re-

spektive 0,060 g/cm3.  

 Glödförlustkurvan för Hästhults mosse sänks kraf-

tigt mellan 8 och 21 cm där uppmätt lägstavärde är 

91,5% (Figur 9). Resterande värden i borrkärnan är 98

-99%. Torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet 

visar vid intervallet 16-20 cm en markant höjning till 

värden på ca 0,10 g/cm3 högre än i resten av lagerfölj-

den. 

 Analyserna från Saxnäs mosse redovisas i Figur 

10. Glödförlusten visar en kraftig sänkning vid 24 cm 

till 95%. Värdet strax innan som är 100% är troligen 

inte tillförlitligt då det skulle innebära att provet enbart 

innehöll organiskt material, vilket är orimligt. Detta 

värde utesluts därför från diskussionen. Torr och orga-

nisk bulkdensitet ökar i samma intervall som glödför-

lusten minskar vid 24 cm. En lika stor förändring i torr 

och organisk bulkdensitet ses även vid 38 och 51 cm. 

Övriga prover från borrkärnan fluktuerar mellan värde-

na 0,030-0,050 g/cm3.  

 

5 Diskussion 
 

5.1 Litteraturstudie  
 

 Fig. 6. Trädringstjocklek för tallar provtagna på de undersökta mossarna. X-axeln visar år och Y-axeln visar ringbredd i mm hos 

tallen för de tre utvalda mossarna. Data har körts genom ett tioårs Guassfilter för att visa trender över längre tid. Före 1925 base-

ras resultatet från Hästhults mosse (grön linje) endast på två träd och bör inte ses som en generell bild av tallens tillväxt. Träd-

ringsdata erhållen från Edvardsson (pers. kom.).  
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Fig. 7. Beskrivning av borrkärnornas stratigrafi, humifieringsgrad, lagrens övre gräns och färg.  

 

 

A. Buxabygds mosse 

B. Hästhults mosse 

C. Saxnäs mosse 

5.1.1 Tallens etablering och tillväxt samt före-
komst av höghumifierade torvhorisonter 

Denna diskussion kommer främst behandla förekoms-

ten av tall på mossar de senaste 100-200 åren samt 

torvstratigrafier för motsvarande tidsintervall. Detta då 

det är mest relevant för examensarbetets frågeställ-

ningar som behandlar när och varför tallen etablerades 

på de tre undersökta mossarna och om etableringen 

berodde på grundvattensänkningar. Frågeställningarna 

innefattar även om det finns indikationer på grundvat-
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Tab. 1. Totala mäktigheten av mossarna inklusive eventuell 

gyttja och finkorniga minerogena sediment som finns under 

torven. Mätningen gjordes med sticksond precis intill borr-

punkterna. 

 

tensänkningar i torvstratigrafin och om dessa kan 

kopplas till talletableringen på mossen.  

 Flera studier har visat att tallens tillväxt på svenska 

mossar under holocen beror på hydrologiska föränd-

ringar (Gunnarson et al., 2003; Edvardsson et al., 

2012; Linderholm et al., 2002; Linderholm & Leine, 

2004). Även trädetablering under de senaste 100-200 

åren påverkas av grundvattenfluktuationer, men dessa 

kan på flera platser i Sverige knytas till vattenförrätt-

ningar (Linderholm, 1999; Linderholm & Leine, 

2004). Talletablering har skett ca 1930 vid två mossar 

(Linderholm, 1999; Linderholm & Leine, 2004), och 

denna kan i båda fallen kopplas till dränering. Meter-

ologiska data från SMHI visar även att en temperatur-

höjning började vid 1930, vilket kan tyda på att talleta-

bleringen är orsakad av en kombination av dikning och 

ökad temperatur. Torvhumifieringsdata från Ältabergs-

mossen i Uppland (Borgmark & Schoning, 2006) visar 

en ökning efter 1930. Samtidigt visar den rekonstrue-

rade vattennivån en minskning fram till 1935. Linder-

holms och Leines (2004) resultat från Anebymossen, 

öster om Jönköping, visar att tallens starka etablering 

förmodligen orsakades av utdikning i området. Samma 

resultat visas av Gunnarsons (1999) studie av Han-

vedsmossen, SV om Stockholm, där trädetablering 

skedde som en effekt av storskalig torvbrytning i om-

rådet. Även ringbredden påverkas av torrläggning av 

torvmossar och ökar markant i bredd, vilket kan ge 

indikation på att mänsklig aktivitet har förekommit 

(Linderholm, 1999). van der Lindens et al. (2008b) 

studie av Åkerlänna Römosse utanför Uppsala visade 

att ett höghumifierat lager som är daterat till 1948-

1970 e.Kr. innehöll tallbarr mellan 1958-1991. Deras 

Fig. 8. Torvstratigrafi, glödförlust, torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet för borrkärnan från Buxabygds mosse. Torvstra-

tigrafin med färg finns beskriven i Figur 7 A.  
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provpunkt var i närheten av ett område där torvbryt-

ning bedrevs under andra världskriget och talletable-

ringen skulle där kunna vara orsakad av den mänskliga 

aktiviteten som skedde några år tidigare. Trädetable-

ringen skulle hamna inom de 5-20 år det tar för tallen 

att ge respons på hydrologiska förändringar. Linder-

holms (1999) studie av talltillväxt och etablering vid 

Hanvedsmossen visade att talltillväxten vid den opå-

verkade delen av mossen inte visade tecken på dräne-

ring men istället gav respons på varierande temperatur 

och nederbörd.  

 Vid flera undersökta svenska torvmossar kan en 

höghumifierad horisont observeras i ytnära torvstrati-

grafi (van der Linden et al., 2008a; van der Linden et 

al., 2008b; van der Linden & van Geel, 2006, Franzén, 

2006) vilken indikerar en grundvattensänkning. För 

flertalet finns information om vattenförrättningar i 

respektive område dokumenterad. Dateringar av de 

observerade höghumifierade lagrena har visat varie-

rande åldrar inom de olika områdena och att vissa 

mossar kan innehålla lagerluckor. van der Lindens & 

Leines (2006) resultat från Saxnäs mosse visar att 

översta delen av det höghumifierade lagret är daterat 

till 1960 och att en hiatus förekommer därunder. Hia-

tusen skulle i sin tur vara ett resultat av dränering i 

området och därav orsakad av grundvattensänkning 

och nedbrytning (van der Linden & Leine, 2006). Un-

der samma period visar däremot den rekonstruerade 

vattennivån från Uppland en stigning. Meterologiska 

data från Uppsala visar även att sommartemperaturer-

na var låga och nederbörden var rik 1955-1970 

(Borgmark & Schoning, 2006). Samtidigt påstår van 

der Linden et al. (2008b) att meterologiska data från 

Uppsala visar att perioden 1960-1980 var relativt varm 

och torr. Att meteorologiska data från samma plats 

skulle skilja sig åt kan inte stämma, och genom visuell 

bedömning av figurerna visar respektive rapport sam-

ma data, dock med olika skalor. Däremot kan författar-

na av de båda artiklarna ha tolkat tidsintervallen olika 

och därmed delat in variationerna efter eget ändamål. 

Hur som helst, av Borgmarks & Schonings (2006) 

studie framkommer det att ett höghumifierat lager som 

genomgått sekundär nedbrytning ursprungligen har 

avsatts vid låga sommartemperaturer och stor neder-

 
Fig. 9. Torvstratigrafi, glödförlust, torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet för borrkärnan från Hästhults mosse. Observera 

olika skalor för torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet. Torvstratigrafin med färg finns beskriven i Figur 7 B.  
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börd mellan 1955 och 1970 samtidigt med hög vatten-

nivå på mossen. Detta visar att sekundär nedbrytning 

av torv kan leda till missledande resultat (Borgmark & 

Schoning, 2006).  

 Rekonstruerade vattennivåer från 1900-talet visar 

på liknande variationer mellan två olika mossar, Älta-

bergsmossen och Gullbergbymossen i Uppland 

(Schoning et al., 2005; Borgmark & Schoning, 2006). 

Då de följer varandra borde dessa variationer i grund-

vattennivå bero på klimatförändringar. Minskad neder-

börd under 1970-talet kan vara en orsak till att vatten-

nivån ändrades trots att temperaturen endast visade en 

liten stegring (Schoning et al., 2005). Tillväxttoppen 

för tall som kommer direkt efter tillväxtdepressionen 

vid 1930 är ett resultat av dränering i perifera delar av 

mossen. Dränering resulterar i att grundvattennivån 

sjunker och att näringsämnen blir mer lättåtkomliga, 

vilket i sin tur gör att tallen kan tillväxa (Linderholm 

& Leine, 2004). Enligt Linderholm (2002) har tallens 

tillväxt minskat sedan 1970-talet och detta ska bero på 

att nederbörden har ökat.   

 Av ett flertal artiklar att döma är det inte helt möj-

ligt att klargöra om tallens etablering går att korrelera 

med det höghumifierade lagret. Men både ett mer ned-

brutet lager samt växande tall på mossar indikerar att 

marken har blivit torrare eller att temperaturen har 

ökat, och genom att jämföra tallens etablering på mos-

sar med torvstratigrafi kan man få data för hur hydro-

login i mossen har varierat med bra upplösning 

(Gunnarson et al., 2003). De utförda vattenförrättning-

arna som finns dokumenterade vid vissa platser kan i 

många undersökningar korreleras med det höghumifie-

rade lagret eller tallens etablering eller tillväxten hos 

tallen. Det skulle ge stöd åt en tolkning att utdikningar 

eller torvbrytning vid mossar påverkar grundvattenni-

vån starkt som i sin tur gynnar tallens tillväxt och eta-

blering samt en ökad nedbrytning av torv genom syre-

sättning av marken. 

 

5.2 Eget fältarbete och analyser  
 

5.2.1 Tallens etablering och tillväxt samt före-
komst av höghumifierade torvhorisonter 

Fig. 10. Torvstratigrafi, glödförlust, torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet för borrkärnan från Saxnäs mosse. Torvstratigra-

fin med färg finns beskriven i Figur 7 C.  
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Tallen etablerade sig på Saxnäs mosse redan kring 

1850 och ökade successivt i antal fram till ca 1905 då 

etableringen avtog för att vid 1920 öka i antal med 

flera synkrona talletableringar (Figur 5). Av analysre-

sultaten från borrkärnorna framgår densitetsfluktuatio-

ner genom stora delar av borrkärnan vilket gör att 

mossen skulle kunna ha utsatts för mänsklig påverkan 

i form av utdikningar i omgångar. Trädplanteringen 

1912 intill Saxnäs mosse (van der Linden & van Geel, 

2006) kan ha gynnat talletableringen på mossen som 

tog fart ca 1920 genom att ökad transpiration hos de 

planterade träden medförde en sänkning av grundvat-

tenytan intill, och därmed även på, mossen. Perioden 

vid trädplanteringen fram till ca 1920 var relativt kall 

enligt meteorologiska data från SMHI (Figur 4), vilket 

gör att evaporationen från marken förmodligen inte var 

hög. I Buxabygds mosse etablerade sig en del tall mel-

lan 1870 och 1900, följt av en större etablering av tall 

ca 1910, men den huvudsakliga etableringen skedde 

först kring 1920. Ingen information om den synliga 

utdikning som förekommit intill mossen finns, men tre 

vattenförrättningar ligger inom 1500 m i både östlig 

och sydlig riktning som gjordes 1900, 1912 och 1917 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2012). Om vattenför-

rättningarna, trots avståndet på 1500 m, var av omfat-

tande karaktär skulle detta kunna påverka Buxabygds 

mosses hydrologi och på så sätt gynna talletableringen 

som syns 1910 och 1920. Årtalen hamnar inom den 

responstid (5-20 år) för maximal tillväxt av tall som 

Linderholm (1999) anger.  På Hästhults mosse expan-

derade tallen kraftigt strax efter 1930. Av länsstyrel-

sens databas med vattenförrättningar går att utläsa att 

utdikning skedde i stor omfattning runt Hästhults mos-

se 1930. Därmed ligger även expansionen av tall på 

denna mosse inom den av Linderholm (1999) angivna 

responstiden.  

Ingen av tillväxtkurvorna för tallar på de utvalda 

och undersökta mossarna visar ett samband med drä-

neringar i områdena liknande det som Linderholm 

(1999) påvisade för Hanvedsmossen, där trädrings-

bredden ökade markant och talletableringen tydligt var 

en följd av dränering och torvbrytning. Linderholms 

resultat visade även att hans undersökta område är 

beläget i en zon där tallens tillväxt i huvudsak inte 

påverkades av klimatologiska variationer. Mina stude-

rade tillväxtkurvor följer däremot trender i meteorolo-

giska data. Där SMHIs temperaturkurva visar en 

mycket svag sänkning 1915-1930 och höjningar vid 

1930, strax innan 1950 och mitten av 1970-talet (Figur 

4) följer även tallens tillväxtkurvor samma mönster 

(Figur 6). Att tallens tillväxt vid Hästhults mosse inte 

minskar lika mycket ca 1940 som vid de andra mossar-

na skulle kunna vara en respons på dräneringen av 

mossen som skedde 1930, men detta är svårbedömt 

eftersom data är otillförlitliga före 1925. Slutligen da-

lar kurvorna gemensamt efter 1980-talet vilket kan 

korreleras med SMHIs data där ökad temperatur och 

ökad nederbörd syns. Det skulle överensstämma med 

Linderholm et al. (2002) som menar att tillväxten sta-

digt har minskat sedan 1970-talet och att detta skulle 

bero på ökad temperatur och nederbörd, då ökad ne-

derbörd kan ge negativ påverkan på tillväxten. Till-

växtkurvorna hos tallen för de utvalda mossarna visar 

ingen tydlig koppling med årtalen för etablering av tall 

på mossarna. Enda undantaget är Hästhults mosse vars 

svar på dränering skulle kunna ses där tillväxten inte 

minskar lika mycket som vid de övriga mossarna ca 

1940. Tidpunkten sammanfaller med den starka etable-

ringen av tall på mossen, men detta eventuella sam-

band vara diskutabelt på grund av otillförlitliga data 

före 1925. 

Höghumifierade horisonter i torvstratigrafier indi-

keras av hög bulkdensitet tillsammans med högt stoft-

innehåll (låg glödförlust) (Franzén, 2006). Vid Häst-

hults mosse och Saxnäs mosse ses det förväntade re-

sultatet där låg glödförlust sammanfaller med hög torr 

bulkdensitet och hög organisk bulkdensitet (Figur 9 

och 10). För Buxabygds mosse syns den förväntade 

låga glödförlusten vid det beskrivna medelhumifierade 

lagret på 31-36 cm, men torr bulkdensitet och organisk 

bulkdensitet avviker från det förväntade mönstret 

(Figur 8). Förekomst av svagt nedbrutna tuvdunsfibrer 

i proven skulle kunna vara orsaken till de oväntade 

värdena, men fibrerna är observerade först vid 15-31 

cm samt 53-100 cm (Figur 7 A). Chambers et al. 

(2010-2011) menar att tuvdunsfibrer kan ge opålitliga 

värden, då det är stor skillnad i kompaktion mellan 

fibrer och det mer humifierade materialet och dessut-

om svårt att skära till små, jämna prover. Det oväntade 

resultatet från Buxabygd skulle i så fall kunna bero på 

överlag svagt nedbrutet organiskt material i borrkärnan 

eller felbeskrivning av stratigrafin. Ingen information 

finns om dikningsarbeten i anslutning till området för-

utom den visuella observationen vid fältarbetet. Där-

emot, som tidigare nämnts, finns information om mer 

omfattande utdikningar inom en radie av 1500 m från 

Buxabygds mosse.  

Som framgår av Figur 9 överensstämmer låga 

glödförlustvärden med höga bulkdensitetsvärden i 

Hästhults mosse. Horisonten vid det djupet är beskri-

vet som höghumifierad (Figur 7 B). Det indikerar att 

mer nedbrytning har skett som kan kopplas till sänkt 

grundvattennivå. Om det höghumifierade lagret kan 

korreleras med åren då etableringen av tall var som 

störst på mossen är svårt att säga då borrkärnan inte är 

daterad. Men med den kunskap om att en omfattande 

utdikning med grundvattensänkning som följd skedde i 

området 1930, tillsammans med vetskap om att tallen 

trivs i torrare miljö samt åren för etableringen av tall 

på mossen är det stor sannolikhet att tallens etablering 

är en följd av mänsklig aktivitet. Detta är dock inte 

helt säkert då även början av 1930-talet var en relativt 

varm och torr period, vilket kan ha bidragit till en tor-

rare miljö samt en grundvattensänkning i Hästhults 

mosse.  

Diagrammen för Saxnäs mosse visar på låg glöd-

förlust och hög torr bulkdensitet tillsammans med hög 

organisk bulkdensitet på ett djup vid 24 cm (Figur 10), 

vilket sammanfaller med en horisont som är beskriven 

som medel-höghumifierad vid 22-30 cm (Figur 7 C). 
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van der Linden & van Geel (2006) fann det höghumifi-

erade lagret mellan 30 och 35 cm och över hela mos-

sen varierade det från 19 ner till 40 cm (van der Lin-

den & van Geel, 2006). Det egna resultatet är inte helt 

överensstämmande på grund av ett ej tillförlitligt glöd-

förlustvärde vid 22 cm. Borrkärnan innehöll dåligt 

nedbrutna tuvdunsfibrer i ett lager vid 41-77 cm som 

skulle kunna ha gett upphov till de högre värdena i torr 

bulkdensitet och organisk bulkdensitet vid ca 50 cm. 

Etableringen av tall på mossen har skett successivt 

med störst etablering ca 1920. Av informationen som 

hämtades från markägaren av van der Linden & van 

Geel (2006) framgår inga årtal för vattenförrättningar i 

området. Författarnas datering av toppen av det höghu-

mifierade lagret är 1960 men de menar att det före-

kommer en hiatus som sträcker sig från 1650 till 1960 

och att dränering har skett någon eller flera gånger 

under den tidsperioden. Det skulle kunna förklara var-

för deras datering av borrkärnan inte kan jämföras med 

årtalen för talletableringen på mossen.  

De tydliga lokala skillnaderna i tid för etablering 

av tall som uppvisas mellan de olika mossarna, visar 

att den ökade nedbrytningen främst beror på mänsklig 

aktivitet i form av utdikningar då grundvattensänkning 

har skett. Genom att jämföra tallens etablering på mos-

sar med torvstratigrafi kan man få en bra upplösning 

av hur hydrologin i mossen har varierat över åren 

(Gunnarson et al., 2003). Ingen datering har gjorts och 

det kan inte helt säkerställas att talletableringen sam-

manfaller med det höghumifierade lagret. Eftersom 

årtalen för Saxnäsmossens talletablering inte kan kor-

releras med borrkärnedateringen från van der Linden 

& van Geel (2006) är det svårt att säga något om huru-

vida det höghumierade lagret sammanfaller med tal-

lens etablering. Det som kan sägas är att hydrologin 

har ändrats och/eller att klimatet blivit varmare/torrare 

under den här perioden. 

 

5.3 Orsaker till tallens etablering och 
tillväxt samt förekomst av höghumi-
fierade torvhorisonter  

Tallens tillväxt på de undersökta mossarna kan kopp-

las till meteorologiska data från SMHI (Figur 4) men 

visar ingen överensstämmelse med årtalen för tallens 

etablering vid mossarna (Figur 5). Det skulle i så fall 

innebära att det undersökta området ligger i en zon 

som påverkas mer av klimatologiska förändringar än 

vad ett tidigare undersökt område, Hanvedsmossen, 

SV om Stockholm, gör (Linderholm, 1999). Genom att 

jämföra tallens etablering och tillväxt vid mossar som 

både är mänskligt påverkade och icke påverkade kan 

man möjligen utesluta klimatvariationer som orsak till 

hydrologiska förändringar genom att se skillnader i 

tillväxten hos tallen. 

Genom att jämföra tidigare resultat där utdiknings-

arbeten har varit den viktigaste orsaken till tallens eta-

blering på mossar (Linderholm, 1999; Linderholm & 

Leine, 2004), med egna resultat, kan ett antagande 

göras om att samma förhållande gäller de tre utvalda 

mossarna i Ljungby kommun. Resultatet stämmer bäst 

överens vid lokalen Hästhults mosse där en höghumifi-

erad horisont visas av resultaten från sammanfallande 

låg glödförlust och hög torr bulkdensitet samt hög or-

ganisk bulkdensitet, vilket indikerar en grundvatten-

sänkning. I området har även en utbredd utdikning 

gjorts 1930 och därför är det troligt att ytnära höghu-

mifierade lager är orsakade av dränering och att dessa 

lager är likåldriga med etableringen av tall. Det går 

dock inte med säkerhet att säga att den högre humifie-

ringsgraden i Hästhults mosse beror på klimatföränd-

ringar eller mänsklig aktivitet, eller en kombination av 

båda då även perioden var relativt varm. Buxabygds 

mosses mest omfattande trädetablering skedde ca 1920 

vilket skulle kunna knytas till vattenförrättningar som 

gjordes i början av 1900-talet inom en radie på 1500 m 

i sydlig och östlig riktning. Saxnäs mosse har en hög-

humifierad horisont som enligt van der Linden & van 

Geel (2006) även är förknippad med en hiatus som har 

orsakats av mänsklig påverkan. Det är högst troligt att 

ett lager som har brutits ned så mycket skulle vara 

orsakat av en grundvattensänkning och att torven då 

utsatts för ytterligare humifiering. Det höghumifierade 

lagret vid Saxnäs mosse har daterats till 1960 (van der 

Linden & van Geel, 2006) men sammanfaller inte med 

talletableringen vid Saxnäs mosse som skedde ca 

1920. Eftersom en lagerlucka finns är det inte möjligt 

att säga om trädetableringen är en följd av utdikningar 

i området som då inte har registreras på grund av hia-

tusen. Då datering av de egna borrkärnorna inte har 

gjorts är det omöjligt att säga om en hiatus verkligen 

finns i dessa.  Eftersom utgrävda diken finns i anslut-

ning till respektive mosse så är sannolikheten stor att 

grundvattensänkning har skett som följd av utdik-

ningsarbeten. 

 

6 Slutsatser 
Att kombinera dendrokronologi med torvstratigrafi är 

ett bra sätt att undersöka hydrologiska förändringar. 

Det är svårt att klargöra om talletableringen på de un-

dersökta mossarna de senaste 100-200 åren beror på 

klimatförändringar eller antropogen påverkan i form 

av utdikningar. Vid jämförelse med andra områden 

med liknande fenomen där dränering och torvbrytning 

har varit orsaken till ett höghumifierat lager, är det 

dock mycket troligt att de utvalda mossarna har påver-

kats av samma förhållanden. Eftersom ingen datering 

har gjorts av de egna borrkärnorna är det inte heller 

möjligt att korrelera tiden för tallens etablering med 

horisonter som är mer nedbrutna än omgivande lager. 

Följande kan dock sägas: 

De undersökta borrkärnorna från tre torvmossar 

i Kronobergs län visar alla tre indikationer, i 

form av ett relativt höghumifierat lager, på att 

grundvattnet har sjunkit de senaste 100-200 

åren. 

Tallens etablering vid de utvalda och undersök-

ta mossarna skedde ca 1920 vid Buxabygds 

mosse, ca 1940 vid Hästhults mosse och ca 
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1920 vid Saxnäs mosse som ett resultat av en 

grundvattensänkning i mossarna. 

Utdikningar har gjorts vid alla tre mossarna, 

vilka har medfört grundvattensänkningar som 

åtminstone i några fall kan kopplas till tallens 

etablering på mossarna.  

 

7 Fortsatta undersökningar 
Det finns mer att göra för att säkerställa om talletable-

ringen på mossar kan korreleras med det höghumifie-

rade lagret i torvmossarna och om det i sin tur kan 

kopplas till mänsklig påverkan i form av utdikningar. 

Ett sätt är att 14C-datera borrkärnorna för att se när det 

höghumifierade lagret bildades och om det då går att 

korrelera med etableringen av tall. Lämpliga undersök-

ningar hade även varit att se vilken flora och fauna 

som har funnits på mossarna de senaste 100-200 åren 

och på så sätt se när vattennivåerna har fluktuerat och 

om växter knutna till odlingsmark kan säga något om 

markanvändningen i närheten.  Genom att kombinera 

dendrokronologi med torvstratigrafi vid mossar som 

både är påverkade och opåverkade finns möjlighet att 

tydligt se om talletableringen har skett som en följd av 

vattenförrättningar eller vid jämförelse med meteoro-

logiska data komma fram till om denna har klimatolo-

giska orsaker. 
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