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Spegling av forna skogar genom analys av sjösediment 
 

Granen ses idag som en självklar medlem i de svenska skogarna, en så har det inte alltid varit. 

Tvärtom, granen är ett relativt ungt tillskott i vår vegetation som hastigt spridit sig till att bli ett 

av de vanligaste träden i stort sett hela landet. Men hur har granen egentligen lyckats etablera sig 

så bra i landet? Kan spridningen samt etableringen av granen kopplas till mänsklig  

aktivitet eller klimatförändringar?  

 Sökandet på granens historia leder oss till en sjö i Västra 

Götaland strax utanför Vänersborg - Skottenesjön. Skottenesjön 

likt många andra sjöar fungerar som en retrospektiv blick för den 

forna vegetationen i området. Genom att plocka upp gamla 

sediment ur sjön i form av borrkärnor kan man studera fossila 

pollen som ligger bevarade från forntida vegetationer som 

pollinerade sin omgivning likt nutida växter gör idag. I just sjöar 

och andra våtmarker ökar förmågan för dessa pollen att bevaras, 

då de är syrefattiga miljöer där pollen snabbt kan bli övertäckta av 

sediment eller torv, vilket förhindrar pollenkornen från att brytas 

ned. Pollen från dessa platser kan vara upp till hundratusentals år 

gamla, så genom att studera dessa pollen i en process som kallas pollenanalys, kan man få en inblick i 

de forntida skogarna som beklädde landet. I Skottenesjön har jag utfört en pollenanalys för att ta reda 

på just när granen invandrade i området. 

Likt många andra arter har även granen specifika ekologiska förutsättningen som styr var samt 

hur snabbt den kan spridas. Till exempel trivs granen främst i områden med vintrar som uppnår 

minusgrader, därav finner vi främst gran växandes på nordliga breddgrader. Gran är även en art som 

enkelt kan bli dominerande i områden med öppna landskap såsom skogsdungar som kan uppstå från 

viss typ av skogsbruk, och även kulturella landskap – betesmarker och ängar. På grund av dessa 

förutsättningar blir det tydligt att människans roll i modifieringen av landskapet spelar en stor roll för 

hur och var granen sprids. 

I dagsläget odlas även granskogen som monokultur, det vill säga att man planterar skogar som 

endast består av gran. Detta faktum kan kanske ge oss en viktig insikt i relation till dagens läge när stora 

skogsbränder breder ut sig i landet. Från vetenskapligt håll hävdas att just blandningen av lövskog och 

granskog skulle minska sannolikheten för skogsbränder, men ekonomiska intressen strävar likväl mot 

monokultur. Att granen etablerades i Skotteneområdet år 690 före vår tideräkning framkommer av denna 

studie. Den kanske viktigaste frågan kvarstår emellertid, hur mänsklig påverkan inverkat på granens 

naturliga utbredning.  

 

Granpollen studerat från ett 
ljusmikroskop. Dessa pollen besitter två 

stora luftsäckar vilka hjälper till att 
transportera pollenkornen längre avstånd 

med hjälp av vinden 


