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Sammanfattning: Paleoekologiska studier har visat sig vara ett bra verktyg för att studera trädetablering, samt dess 
relation till klimatpåverkan och mänsklig påverkan. Utbredningen av Picea i Sverige under Holocen är väldoku-
menterad, men kunskapsluckor kring dess spridningsdynamik kvarstår. Denna studie ämnar tydliggöra Piceas eta-
blering i en lokal i sydvästra Sverige, och därpå även bidra till kunskapsbasen om vilka de styrande faktorerna för 
spridning av Picea ur ett vegetationshistoriskt perspektiv är. Lokalen i sydvästra Sverige, Skottenesjön, är relativt 
okänd med avseende på Piceas etablering, och därmed är det intressant att studera detta närmare. Denna studie 
grundar sig i pollenanalys, där 11 prov med modellerad ålder har studerats. Resultaten har illustrerats i diagram 
med hjälp av programmet Tilia. Diagrammen har fördelats in i fyra zoner med hjälp av ett dendrogram, skapat med 
hjälp av en klusteranalys utförd av CONISS. En regional vegetationsrekonstruktion har utförsts med hjälp av pro-
grammet Reveals. Pollenanalysen visade att Picea inkom till lokalen 690 år f.v.t., samt att dess ankomst kan korre-
leras till antropogent indikativa arter. Från studien framkommer det att Piceas spridning inom den regionala skalan 
främst pådrivits av klimatförändringar, men att spridning inom den lokala skalan även påverkats av mänsklig akti-
vitet. Rekommenderade fortsatta studier för att erhålla mer koncisa resultat samt en bredare förståelse kring den 
antropogena påverkan, innefattar kolanalys, makrofossilanalys samt fler pollenanalyser utförda på olika lokaler 
inom samma område.  
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Abstract: Paleoecological studies have shown to be a good tool for studying the establishment of trees, as well as 
their relation to climate and human influence. The spread of Picea in Sweden during the Holocene is well docu-
mented, but knowledge gaps concerning the spread dynamics still remains. This study aims to clarify the establish-
ment of Picea in a locality in southwestern Sweden, and thereby also contribute to the knowledge base of which the 
governing factors for the spreading of Picea from a vegetational perspective are. The locality in southwestern Swe-
den, Skottenesjön, is relatively unknown with regards to the establishment of Picea, and it is therefore interesting to 
study Picea’s establishment more closely. This study is based on pollen analysis, where 11 samples with modeled 
age have been studied. The results are illustrated in diagrams created in the program Tilia. The diagrams were di-
vided into four zones using a dendrogram, created using a cluster analysis performed by CONISS. A regional vege-
tation reconstruction was performed using the program Reveals. The pollen analysis showed that Picea arrived at 
the premises 690 years B.P, and that its arrival can be correlated to anthropogenic indicative species. From this 
study, it appears that Picea’s spread within the regional scale is mainly driven by climate change, but that spread-
ing within the local scale also is affected by human activity. Recommended continued studies to obtain more con-
cise results and a broader understanding of the anthropogenic impact, include carbon analysis, macro-fossil analysis 
and more pollen analyzes performed on different premises in the same area.  
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1 Introduktion 
Intresset för spridning samt utbredning av trädarter 
ökar ständigt i takt med det ökade intresset för på-
gående klimatförändringar och dess eventuella konse-
kvenser (Pitelka et al. 1997;  IPCC 2001). Ekosystem 
är dock väldigt komplexa system och att förutse hur 
interaktioner och förändringar inom ekosystem kan 
relateras till klimatförändringar är inte alltid självklart 
(Bradshaw & Anderson 2001). Användning av pollen-
analys som ett verktyg för att tolka klimatförändringar 
introducerades till Skandinavien av Von  Post (1916), 
som rapporterade sina undersökningar på pollenstra-
tigrafier från sydsvenska torvmossar. Paleoekologiska 
studier med fokus på pollendata har visat sig vara ett 
effektivt verktyg för att beskriva utbredning av trädar-
ter på både regional och kontinental skala under sen-
kvartär tid (Huntley & Birks 1983).  Genom att studera 
spridningsmönstret av gran (Picea) i Skandinavien 
under Holocen tillåts ett utmärkt tillfälle för  
att granska dynamiken bakom trädutbredning  
och populationsexpansion (Giesecke 2004). 
 Sediment bevarat i sjöar och olika våtmarksområ-
den besitter rikliga mängder plantrester, som t.ex. pol-
len och makrofossil. Oftast är dessa plantrester även 
välbevarade, eftersom en högre grad av anaerobiska 
förhållanden vanligtvis råder inom våtmarker, samt att 
mikrofossil såsom pollen och sporer är väldigt degrat-
ionsmotståndiga till följd av deras kemiska samman-
sättning (Lowe & Walker 2014). Dessa faktorer gör 
sjöar och våtmarker till utmärkta lokaler för att studera 
samt rekonstruera föregångna vegetationer som existe-
rat inom, samt runtomkring, dessa lokaler (Andersson 
1986;  Walker 2005;  Lowe & Walker 2014).  
Sediment som härrör från den senkvartära perioden är 
oftast lättillgängliga och kan dateras med diverse fy-
siska dateringsmetoder (Giesecke 2004).  Genom att 
studera sedimentsekvenser från den här typen av mil-
jöer ges möjligheten att rekonstruera förändringar i 
vegetationssammansättningar bakåt i tiden (Giesecke 
2004).  
 I den här studien har pollendata samlats från en sjö 
i sydvästra Sverige för att studera etableringen av 
Picea i sydvästra Sverige. Modellerade dateringar 
erhålls för samtliga studerade pollenprover. Piceas 
spridning samt etablering är välstuderad i Skandina-
vien, men eftersom ständigt nya fynd erhålls från stu-
dier blir dess historia alltjämt omdirigerad. Syftet med 
denna studie är att bidra till kunskapsbasen om sam-
spelet mellan mänsklig påverkan och klimatpåverkan 
för granens etablering.  

1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Områdesbeskrivning 

Skottenesjön är belägen i Västra Götalands län i syd-
västra Sverige (58.35222°N 12.13993°Ö) 
(Lantmäteriet 2019), ca. 90 km norr om Göteborg (Fig. 
1). Sjön besitter en area på 0,3579 km2 samt är belägen 
54 m.ö.h. (SMHI 2013). Medelårstemperaturen är 6,2 

C och medelårsnederbörden ligger på 709,1 mm, upp-
mätt från den meteorologiska stationen i Vänersborg, 
ca. 9 km öster om Skottenesjön. Skottenesjön befinner 
sig inom den boreonemorala vegetationszonen, eller 
södra barrskogsregionen, vilken agerar som en över-

gångszon mellan den boreala och nemorala zonen 
(Angelstam et al. 2010). Den boreonemorala zonen 
domineras vanligtvis av tall (Pinus sylvestris) och gran 
(Picea abies), men även lövskog är rikligt förekom-
mande, oftast i form av dungar eller mindre skogar 
(Rydin 1999). Enligt Rydin (1999) är ek (Quercus 
robur), vårtbjörk (Betula pendula) och ask (Fraxinus 
excelsior) de vanligast växande lövträdslagen på me-
diumfertil jordmån inom den boreonemorala zonen, 
medan Quercus robur, åtföljd av lind (Tilia cordata), 
lönn (Acer platanoides) och hassel (Corylus) samt 
andra buskar är vanligast förekommande i rikare  
jordmån.  

 
1.1.2 Geologi 

Omkringliggande berggrund runt Skottenesjön domi-
neras av olika metamorfa bergarter, diabas samt glim-
merrika bergarter, vilka förekommer omväxlande i 
relation till deformationszoner som löper i en nordsyd-
lig riktning (SGU 2019a). En stor del av berggrunden 
går i dagen i band följande deformationszonernas rikt-
ning. Området blev isfritt för 13 600 år sedan, vilket 
bland annat är demonstrerat av Trollhättans ändmorän-
bälte, som är beläget strax väster om Skotteneområdet 
(Rasmussen et al. 2014;  Stroeven et al. 2016). Områ-
det är präglat av främst postglaciala leror och sand 
(Fig. 2), vilka härrör från när områden fortfarande var i 
förbindelse med havet ca. 11 000 år sedan (SGU 
2019c). Ovanliggande de postglaciala sedimenten åter-
finns olika typer av torvavlagringar. 

1.1.3 Ekologiska förutsättningar för Piceas  
utbredning 

Picea har lätta frön som kan spridas långa distanser 
med hjälp av vind, framförallt när marken är snöbe-
klädd och sjöar är frusna (Björkman 1996). Frön från 
Picea sprids vanligtvis under tidig vår (februari – 

maj), och de kräver en temperatur på minst 7 C för att 

Fig. 1. Karta över västra Götaland, med en grön markering 
över den studerade lokalen. Förstoringsbild över Skot-
tenesjön syns nere till höger. Modifierad från Lantmäteriet 
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gro (Björkman 1996).  Pollinationen av Picea är oftast 
fullbordad i maj eller tidig juni, och för att fröet skall 

mogna krävs en medeltemperatur över 9,5 C. För att 
Picea ska överleva krävs oftast en vinterperiod med en 

medeltemperatur under -1 C som varar i drygt fyra 
månader. På grund av denna omständighet frodas säll-
an Picea i regioner med milda vintrar (Tallantire 
1972). Picea är väldigt intolerant mot frost  
och torka under tidig vår, vilket resulterar i att  
Picea som växer i områden med heltäckande  
snötäcke under vintern gynnas (Huntley 1988). 
 Picea är kraftigt skuggmotståndig, och kan över-
leva under årtionden undertryckta av skugga för att 
sedan växa till sig när ljusförhållanden blir mer gynn-
samma (Björkman 1996).  Detta gör Picea till en starkt 
konkurrenskraftig art inom den boreonemorala vege-
tationszonen (Björkman 1996).  Skogstyper med en 
öppen struktur, såsom skog dominerad av Pinus sylve-
stris, kan enkelt bli invaderad av Picea, som strax efter 
invandring kan bli det dominerande trädslaget i dessa 
skogar (Hesselman & Schotte 1906). Öppna områden i 
skogsdungar kan uppstå vid viss typ av skogsbruk, och 
inom dessa områden har Picea oftast enklare att rege-
nerera än befintliga arter. På grund av att Picea enkelt 
kan invadera samt regenerera i dessa miljöer har kultu-
rella landskap såsom ängar och betesmarker  

av olika slag varit viktiga för kolonisation  
och expansion av Picea (Björkman 1996).  
 Den boreonemorala vegetationszonen består av 
skogstyper som har blivit starkt påverkade av mänsk-
liga faktorer under flera tusen år, framförallt föränd-
ringar i markanvändning (Bradshaw et al. 1994). 
Dessa omställningar har starkt gynnat barrskog, på 
bekostnad av lövskog (Björkman 1996). Idag växer 
Picea även utanför sin naturliga distributionsgräns i 
södra Sverige, vilket kan vara en indikation på att 
Picea fortfarande migrerar söderut (Björkman 1996). 
Denna migration är dock starkt gynnad av modernt 
skogsbruk. Den nuvarande distributionsgränsen är inte 
strikt begränsad av jordmån eller klimat. Flertalet stu-
dier pekar på att de mest inflytelserika styrande fak-
torerna är av kulturell art, såsom jordbruk och skogs-
bruk (Lindquist 1959; Björkman & Bradshaw 1996). 

1.1.4 Utbredning av Picea under Holocen 

Den övergripande accepterade migrationsmodellen av 
Piceas invandring till Sverige under Holocen, föreslås 
vara en migrationsfront från öst genom Finland som 
vidare spred sig västerut och söderut, som en respons 
på klimatförändringar (Huntley & Birks 1983). Gie-
secke (2004) menar att spridningen av Picea under 
mellersta till sena Holocen antar en skepnad i form av  

Fig. 2. Jordartskarta över Skotteneområdet. Modifierad från SGU (2019b). 
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en förflyttande front, som snarare beter sig likt en våg-
lik expansion av åtskilda populationer, än i form av en 
tät front av en enskild population av Picea (Fig. 3). 
Giesecke (2005) drar även slutsatsen i sin studie av 
Piceas migrationsmönster i Mellansverige, att en ex-
ponentiell tillväxt av populationer, i relation till en tät 
front, är ett rimligare scenario. Tidiga utpostpopulat-
ioner av Picea återfanns i Skanderna som spred sig 
individuellt efter 6000 år f.v.t. (Giesecke 2004). Enligt 
Huntley & Birks (1983) befinner sig Picea i norra och 
centrala Sverige 2000 år f.v.t, och har spridit sig till 
Norges österliga delar och fortsätter expandera söderut 
och västerut i Skandinavien. Picea fortsätter att expan-
dera 1500 år f.v.t. och vid 1000 år f.v.t. har Picea spri-
dits inom samtliga områden i Skandinavien, förutom 
sydvästra Norge, de nordligaste och västligaste delarna 
av Skandinavien såväl som de sydligaste delarna av 
Sverige (Huntley & Birks 1983). 500 år f.v.t. har den 
Picea-dominerade skogen även nått ut mot västkusten 
av Skandinavien för första gången i centrala Norge 
(Huntley & Birks 1983). 

 

 

 

2 Metoder 
En 4,6 m lång sedimentsekvens upptogs under ett vat-
tendjup på 1.9 m med hjälp av en ryssborr med en dia-
meter på 75 mm (Yang 2017). 14C-dateringar utfördes 
med acceleratormasspektrometer (AMS) (Yang 2017). 
Samtliga 14C-dateringar kalibrerades med hjälp av 
IntCal13 kalibrationskurvan (Reimer et al. 2013) och 
konverterades till kalenderår (Yang 2017). En ålders-
djup modell för sedimenten etablerades i CLAM 
(Blaauw 2010).  

 

2.1 Pollenanalys 
Borrkärnan provtogs på regelbundna intervall på 4 cm. 
Provdjup samt daterad ålder är synlig i Tabell 1. Ett 
känt antal av exotiska sporer, Lycopodium sporer, till-
sattes i samtliga prov för beräkning av pollenkoncent-
rationer (Maher 1981). Pollenproven preparerades 
därpå enligt standardmetod efter Fægri et al. (1989). 
De preparerade proven blandades slutligen ut med 
några droppar glycerol varpå de undersöktes med ett 
ljusmikroskop med maximal förstorning på 400x. Om-
kring 300 pollen samt sporer från vardera prov räkna-
des och identifierades till lägsta möjliga taxonomiska 
nivå. Identifikation gjordes med hjälp av referens-
material samt litteratur med identifikationsnycklar 
(Fægri et al. 1989;  Beug 2004). Totalt undersöktes 11 
prov från borrkärnan på oregelbundna djup, eftersom 
proven plockades baserat på var granpollen upphitta-
des för att snabbats lyckas inringa dess ankomst. De 
räknade samt identifierade proven uppställdes i ett 
kalkylark och överfördes därefter till programmet Tilia 
v.1.7.16. (Grimm 2004), där pollen även blev kategori-
serade efter vilken ekologisk grupp de tillhör (träd och 
buskar, örter, pteridofyter eller mossor).  Beräknade 
pollensummor blev konverterade till pollenprocent 
samt illustrerade som stratigrafiska diagram med djup 
och ålder visualiserat på y-axeln samt procent på x-
axeln. Vardera diagram har en skuggad förstorning på 
10 %. Med hjälp av CONISS utfördes därpå en 
klusteranalys för att sedan skapa ett dendrogram. Med 
hjälp av dendrogrammet placerades zongränser ut ba-
serat på de olika kluster som CONISS skapade. Totalt 
blev fyra olika zoner beskrivna.  
 Pollendatan användes även för att utföra en region-
al vegetationsrekonstruktion med hjälp av programmet 
Reveals.v.3.9 (Sugita 2007). Reveals.v.3.9 använder 
sig av REVEALS modellen (Sugita 2007) vilken inne-
fattar en pollenspridningsfunktion för respektive art, 
som beräknas med hjälp av fallhastighet för vardera 
pollentyp. Prentice (1985) och Sugita (1993) pollen-
spridningsmodeller används med standardinställningar 
för vindhastighet (3 m/s) och atmosfäriska parametrar 
(neutrala atmosfäriska förhållanden). Relativ pollen-
produktivitet beräknas även för 25 taxa baserat på stu-
dier från södra Sverige (Sugita et al. 1999;  Broström 
et al. 2004) samt Danmark (Nielsen 2004). 340 m val-
des som genomsnittlig radie för lokalen, och utbred-
ning av vegetationsregionen (hur stor region omkring 
lokalen som besitter i stort sätt samma vegetation) 
valdes till 100 km. Lake model 1 av Sugita (1993) 
användes. Ett dendrogram skapades med hjälp av CO-
NISS även för Reveals-diagrammet, vilket resulterade 
i fyra distinkta zoner.  

 

Prov 
nr. 

Datering (e.v.t/
f.v.t) 

Djup 
(cm) 

234 728 40,5 

241 359 47,5 

247 89 53,5 

255 -214 61,5 

263 -468 69,5 

271 -690 77,5 

275 -794 81,5 

279 -896 85,5 

283 -998 89,5 

287 -1103 93,5 

291 -1212 97,5 

Tabell. 1. Tabell som illustrerar provnummer relaterat till 
modellerad ålder samt djup under sedimentytan. . 

Fig. 3 Schematisk bild över två olika modeller av Piceas 
expansionsmönster under mellersta till sena Holocen. a) 
Piceas spridning antar ett våglikt mönster med åtskilda  
populationer. Detta expansionsmönster är mest troligt enligt 
Giesecke (2004). b) Picea sprids som en tät front av en  
enskild population.  
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3  Resultat 
 

3.1 Datering 
Modellerade åldrar erhållna från Yang (2017) är syn-
liga i Tabell 2. Tabell 2 illustrerar minimum/maxålder, 
såväl som bästa estimerad ålder, relaterat till dess re-
spektive djup samt provnummer. Estimerad bästa ålder 
har använts i denna studie. Minimum- och maximum-
ålder utgör gränserna för 95 % av konfidensintervallet 
av åldern  

 
3.2 Polleanalys 
Pollenprocent är visualiserade i ett diagram i Fig. 4, 
uppdelat i fyra olika zoner. Zonerna sträcker sig från 
botten uppåt, där zon 1 utgör den nedersta zonen. 

ZON 1  

Zon 1 är upphittad på djupet 95,5 – 97.5 cm i borrkär-
nan och daterad till omkring 1200 år f.v.t.. Zon 1 är 
karaktäriserad av att det är den enda zonen där Sphag-
num ej upphittats. Corylus når även sin högsta pro-
centsnivå inom zon 1 (omkring 30 %) för att sedan 
sjunka drastiskt och ligga på omkring 10 % i den över-
liggande delen av borrkärnan. Zon 1 besitter även den 
lägsta procentandelen örtväxter i borrkärnan, trots att 
Poaceae, Cyperaceae samt Rumex acetosa är närva-
rande. Betula når även sin lägsta nivå (15 %) på detta 
djup och Picea är helt frånvarande.  

ZON 2  

Överliggande zon, zon 2, sträcker som från ett djup på 
83,6 – 95,5 cm med dateringar på omkring 900 år f.v.t. 
till 1100 år f.v.t. Inom zon 2 introduceras Sphagnum 
för att sedan vara närvarande i snarlik procentnivå i 
resten av borrkärnan. Sporer av Pteridium är även i 
stort sett endast närvarande inom denna zon, och fler-
talet örtväxter introduceras. Fagus, Alnus och Tilia 
finns även här i något högre procent än vad de gör i 
resterande djup. Både Pinus och Betula ökar i drygt 10 
% inom zon 2. Picea är fortfarande helt frånvarande. 

 

ZON 3 

Zon 3 befinner sig på ett djup från 65,5 – 83,6 cm 
(datering från omkring 500 år f.v.t. – 800 år f.v.t.).  
Inom zon 3 observeras Picea för första gången i borr-
kärnan, på ett djup på omkring 77,5 cm som är daterat 
till 690 år f.v.t. Picea besitter relativt låga procentsni-
våer och sjunker strax efter sin introduktion inom 
samma zon för att sedan öka något mot den övre delen 
av zonen. Inom zon 3 sjunker även Pinus till en lägsta 
nivå på ett djup på drygt 70 cm för att sedan öka konti-
nuerligt. Träd som Betula, Quercus och Salix ökar 
även en liten andel inom zon 3. Örtväxterna Cypera-
ceaea, Saxifraga, Plantago lanceolata samt Tarax-
acum är närvarande inom zon 3, om än i väldigt låga 
nivåer, för att sedan vara i stort sett helt frånvarande i 
resten av borrkärnan.  

 

ZON 4 

Zon 4 är den översta zonen i borrkärnan och sträcker 
sig från ett djup på 40,5 – 65,5 cm med en daterad 
ålder från 700 år e.v.t till omkring 200 år f.v.t. Picea är 
ständigt närvarande samt ökar något genom hela zonen 
och når sitt maximum på ett djup på drygt 47 cm. 
Ormbunksväxten Polypodiaceae ökar även inom zon 
4. Både Corylus och Alnus minskar något inom denna 
zon, och Betula ökar relativt drastiskt vid ett djup på 
omkring 47 cm.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Diagram som illustrerar pollenprocent från Skottenesjön, sydvästra Sverige. Pollenprocent syns på x-axeln för respektive 
taxa, och provdjup samt kalibrerad 14C-ålder på y-axeln. Skuggad förstorning är på 10 % för samtliga taxa. Zonering är baserad 
på ett dendrogram skapat med hjälp av CONISS. Diagrammet är skapat i Tilia.v.1.7.16. (Grimm 2004). 
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3.3 REVEALS 
Pollentaxa som användes i REVEALS (Sugita 2007) 
för den regionala vegetationsrekonstruktionen är vi-
sualiserat i ett diagram i fig. 5. Zongränserna befinner 
sig i stort sett på snarlikt djup som diagrammet i fig. 
4, med undantaget att den övre zongränsen för zon 2 
befinner sig på ca. 79,5 cm istället för 84 cm. Den 
mest påtagliga skillnaden som är synlig i fig. 5 i relat-
ion till fig. 4 är den högre procenthalten av Picea. 
Picea går upp till 20 % som mest, men ligger i snitt 
runt 15 % där den är närvarande. Betula och A lnus 
och Pinus förekommer i lägre procent, runt 5 – 10 %. 
Tilia och Fraxinus har något högre procenthalter, 
runt 5 – 10 %. Corylus är även kraftigt underrepre-
senterad i pollendiagrammet, då den når upp mot 45 
% i botten av borrkärnan för att sedan ligga på runt 
20 % i fig. 5. Örtväxterna Poaceae samt Calluna åter-
finns även i högre procent, där Poaceae ligger på 20 
% och Calluna på omkring 5 %.  

4 Diskussion 
 

Zon 1 – 2  
Det som utmärker zon 1, är den höga pollenprocenten 
av Corylus, som drastiskt sjunker mot zon 2  
med en associerad ökning av örtväxter.  
Troligtvis var Corylus vitt utbredd i  
undervegetationen, och i korrelation med dess ned-
gång gavs utökad plats för örtväxter att etablera sig.  
 Noterbart inom zon 2 är att Fagus förkommer 
tillsammans med den antropogent indikativa arten 
Rumex acetosa. Associationen mellan Fagus och an-
tropogena arter noterades även i Bradshaw & Lind-
bladhs (2005) studie, där deras data föreslog en mer 
frekvent förekomst av populationer av Fagus i associ-
ation med stark antropogen påverkan, än Picea i asso-
ciation med stark antropogen påverkan. Bradshaw & 
Lindbladh (2005) tillägger dock att associationen 
mellan Fagus och antropogen påverkan inte är ett 
resultat av orsak och verkan, då Fagus kan före-
komma naturligt på väldränerad jordmån lämplig för 
odling, medan Picea påvisar en bredare tolerans. I 
REVEALS-diagrammet (fig. 5) är närvaron av Tilia 
högre än vad pollenkoncentrationerna visar i fig. 4. I 
början av zon 2 är närvaron av Tilia som högst för att 
sedan stadigt minska uppåt i borrkärnan. Hultberg et 
al. (2017) har studerat minskningen av Tilia i södra 
Sverige och diskuterar dess relation till antropogen 
påverkan och klimatförändringar. Från studien fram-
går att avskogning för mer intensivt jordbruk var en 
viktig orsak till nedgången av Tilia, men inom studi-
ens nordligare lokaler inleddes nedgången främst av 
ett kallare klimat (Hultberg et al. 2017). De nämner 
även att Tilia exploaterats för bland annat hamling 
och betning, då löv från träden är några av de mest 
näringsrika och därav eftersökta av  
betande djur (Hejcmanova et al. 2014), och 
 likaså de mest eftertraktade trädet för 
 hamling i många områden (Häggström 1998). 
 Tillsammans med Tilia ses också en kontinuerlig 
nedgång av Corylus och Ulmus uppåt i borrkärnan, 
med undantag att Ulmus ökar något mot toppen av 
borrkärnan. Bradshaw & Hannon (1992) argumente-
rar för att en nedgång av dessa taxa kan var en konse-

kvens av en nedgång av sommartemperaturer, men att 
brand med påföljande misslyckad regenerering av träd 
troligtvis är den styrande mekanismen för förändringar 
i vegetationen. Träd som växer i våta områden, såsom 
Alnus och Salix, har en mindre sannolikhet att minska i 
nummer vid eldsvåda, och därav kan oförändrade pol-
lenprocent av Alnus och Salix i kombination med en 
minskning i pollenprocent av taxa som växer i torrare 
områden kopplas till eldsvåda (Bradshaw & Hannon 
1992). I denna studie kan man dock observera en svag 
minskning av Alnus uppåt i borrkärnan, medan Salix 
förblir relativt oförändrad med några fluktuationer. 
kopplingen av minskningen av Tilia, Corylus och Ul-
mus till brand är svårbedömt, speciellt då data om fos-
silt kol saknas. Däremot indikerar Alnus nedgång  
att träskområden i skogen fick ett något  
mindre inflytande i samband med en  
utbredning av bland annat Betula och Pinus. 
 Betula, en möjlig indikator på mänsklig aktivitet 
(Lindbladh 1999), ökar uppåt i borrkärnan och utgjorde 
troligtvis en viktig del av vegetationen, även om den är 
överrepresenterad i pollendiagrammet (Fig. 4). Betula 
är en pionjärart som producerar stora mängder pollen-
korn, vilket förklarar dess överrepresentation 
(Lindbladh 1999). Enligt Bradshaw & Lindbladh 
(2005) är Betulas närvaro även en antydning på att stör-
ningar har påverkat vegetationen. 

Zon 3 – 4 
Den första ankomsten av Picea i pollendatan återfinns i 
zon 3 daterat till 690 år f.v.t. Dessa pollenkorn reflekte-
rar troligtvis en tidig inkomst av Picea till  
lokalen, men ett långdistansursprung kan inte  
helt uteslutas för de tidigaste pollenkornen. 
 Huntley & Birks (1983) interpolerade pollenkartor 
över Europa illustrerar att Picea invandrade till syd-
västra Sverige omkring 1500–1000 år f.v.t. (vid 1500 år 
f.v.t. befinner sig Skottenesjön inom konturlinjer som 
representerar pollenvärden av 2 % och för 1000 år f.v.t. 
inom konturlinjer som representerar 5 %). Huntley & 
Birks (1983) föreslår att pollenvärden över 5 % i deras 
pollenkartor representerar en lokal närvaro av Picea, 
medan värden över 25 % antas representera områden 
där Picea dominerade skogen. Latałowa & Van Der 
Knaap (2006) har gjort en sammanställning av expans-
ionen av Picea genom Europa baserad på pollendata 
från litteratur och databaser, med 14C-datering i steg av 
1000 år. Enligt Latałowa & Van Der Knaap (2006) 
interpolerade pollenkartor baserat på när en 2 % pollen-
tröskel nåtts, befinner sig Skottenesjön i ett område 
daterat till ca. 1500 år f.v.t. Värt att notera från 
Latałowa & Van Der Knaap (2006) sammanställnings-
karta baserad på pollendata, är att de markerat närlig-
gande område till Skottenesjön med en notering att 
lokalen ständigt besitter pollen av Picea under 2 %. 
 Förändringar av klimatiska parametrar under Ho-
locen har med rätt hög sannolikhet haft en stor påver-
kan på spridningen av Picea i Skandinavien. Giesecke 
(2004) menar även att anpassning och genflöde troligt-
vis också har spelat en viktig roll i trädets spridning. 
Analyser av spridning av träd i södra Skandinavien 
utförda av Bradshaw & Lindbladh (2005), påvisar att 
klimatförändringar sannolikt är den styrande  
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Fig. 5. Diagram över en regional vegetationsrekonstruktion över Skottenesjön, sydvästra Sverige, skapad med hjälp av REVE-
ALS (Sugita 2007).  X-axeln illustrerar samtliga taxa. Provdjup samt kalibrerad 14C-ålder är illustrerad på y-axeln. Skuggad 
förstorning är på 10 % för respektive taxa. Zonering är baserad på ett dendrogram skapat med hjälp av CONISS. Diagrammet är 
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drivkraften för spridning av träd på en kontinental 
skala. På en regional skala menar Bradshaw & Lind-
bladh (2005) att faktorer såsom jordmån, spridnings-
processer samt typ och frekvens av störningar, är de 
dominerande styrningskrafterna för hur spridningen 
uttrycker sig. Huntley & Birks (1983) argumenterar 
för att nederbörd/evaporationsförhållanden kan ha 
varit en kritisk klimatisk faktor för spridningen av 
Picea, hellre än en specifik temperaturförändring. 
Deras argument grundar sig i faktumet att granplantor 
är väldigt känsliga mot sommartorka samt att de gyn-
nas av ett beständigt snötäcke under vintern 
(Tallantire 1972). Huntley & Birks (1983) poängterar 
även att antropogena störningar troligtvis har varit en 
viktig faktor för Piceas spridning, framförallt på en 
lokal skala. Denna association har påvisats av flertalet 
studier (Vuorela 1970;  Overpeck et al. 1990;  Brads-
haw & Lindbladh 2005), och Huntley & Birks (1983) 
betonar att trampning, betning, samt skogshållning av 
olika slag förmodligen har främjat spridning av Picea 
genom Skandinavien. Bradshaw & Lindbladh (2005) 
sammanfattar att mänsklig aktivitet sannolikt har för-
orsakat och förstärkt en spridningsprocess som i 
första hand drivs av klimatförändringar. Det påvisats 
att Picea även har spridits oberoende av mänsklig 
aktivitet, vilket understryker att mänsklig aktivitet 
inte är den enda faktorn som har påverkat spridningen 
av Picea i Skandinavien (Huntley & Birks 1983).  
 Strax efter introduktionen av Picea inkommer 
Plantago lanceolata (fig. 4), en art som har antagits 
vara en indikation på betesmark (Behre 1981). Ytter-
ligare studier pekar dock på att Plantago lanceolata 
snarare är associerad med slåtterängar (Gaillard et al. 
1992;  Lindbladh & Bradshaw 1998).  
Rumex acetosa är även fortfarande närvarande  
under perioden då Picea introduceras. 
 Inom zon 4 förekommer pollen av Carpinus, en 
art som kom in relativt sent till Sverige under Ho-
locen, med ett migrationsmönster som enligt Huntley 
(1988) tros vara under bred klimatkontroll. Frön av 
Carpinus betraktas som ljuskrävande, och Björkman 
& Bradshaw (1996) menar att en framgångsrik rege-
nerering av Carpinus endast sker efter störningar i 
vegetationen. De antropogent indikativa arterna Arte-
misia, Rumex acetosa samt även en liten procentan-
del Plantago lanceolata, är alla närvarande i zon 4, i 
kombination med en kontinuerlig ökning av Picea 
uppåt i borrkärnan. Denna association styrker argu-
mentet att Piceas utbredning har påverkats av mänsk-
lig aktivitet, vilket har diskuterats ovan. 
 Sammanfattningsvis som har den storskaliga 
spridningen av Picea genom Skandinavien huvudsak-
ligen drivits av klimatförändringar. Denna spridning 
har amplifierats kraftigt på grund av mänsklig aktivi-
tet inom den lokala skalan, som till exempel Piceas 
utbredning runtomkring Skottenesjön. 

4.1 Metoddiskussion 
I preparerade pollenprov är det möjligt att identifiera 

kol i mikrofraktion (25 – 250 m). Stora störningar i 
vegetationen, såsom eld, har visat sig vara av kritisk 
vikt för att kontrollera vegetationsdynamik, särskilt 
inom boreala och boreonemorala skogar (Foster 
1988; Engelmark et al. 1993). Störningsregimer på-
verkar vegetationen genom att skapa regenerations-

områden samtidigt som de selektivt tar bort redan eta-
blerade arter (Overpeck et al. 1990). Tillsammans med 
övriga data kan det vara möjligt att koppla kolfragment 
till bland annat svedjebruk, vilket kan ge en viktig in-
syn ur ett vegetationshistoriskt perspektiv. I denna stu-
die utfördes ej någon kolanalys. På grund av detta sak-
nas följande infallsvinkel i denna studie, som är av stor 
vikt, då även kopplingar mellan klimat och störningar 
är debatterat i flertalet studier (Overpeck et al. 1990; 
Bergeron & Archambault 1993).  Niklasson et al. 
(2002) menar även att Picea har gynnats av både natur-
liga och antropogena förändringar i eldregimen i  
Skandinavien under de senaste två  
millennierna, vilket ytterligare belyser vikten  
av att inkludera kolanalys i studier av trädetablering.  
 Användning av pollenanalys för att studera vegetat-
ioner på en regional skala är ett relativt snabbt och på-
litligt verktyg. Tillsammans med analys av makrofossil 
och megafossil tillskrivs även ett lokalt ursprung som ej 
är åtkomligt av enbart en pollenanalys (Segerström & 
Von Stedingk 2003). Vikten av att kombinera dessa 
metoder bör ej underskattas, och eftersom makrofossil-
analys ej utfördes i denna studie, fattas en detaljrike-
dom som annars potentiellt kunnat skildras. Det är även 
av stor vikt att välja vilken typ av lokal samt vilket bio-
logiskt arkiv man skall studera beroende på frågeställ-
ningen, eftersom pollensignaler kan uttrycka sig på 
väldigt skilda sätt beroende på vilken lokal samt vilket 
arkiv som undersöks. Prentice (1985) understryker att 
för att enklast lyckas urskilja en lokal pollensignal från 
en regional pollensignal krävs en serie av pollenana-
lyser från olika lokaler inom samma område. I denna 
studie undersöktes endast en borrkärna, från en lokal 
som utgörs av en medelstor sjö. För att erhålla ett mer 
pålitligt resultat, i detta fall att ta reda på när Picea eta-
blerades inom lokalen, hade studien gagnats av fler 
pollenanalyser.  

 

5 Fortsatta studier 
Den här studien begränsades till enbart pollenanalys där 
300 pollenkorn räknats från vardera prov. För att upp-
rätta mer koncisa resultat i fortsatta studier, rekommen-
deras följande: att räkna en större mängd pollenkorn 
per prov, att uträtta fler pollenanalyser inom samma 
område men från olika lokaler, samt att utföra makro-
fossilanalys. För att utvidga förståelsen kring antropo-
gen påverkan i denna studie rekommenderas även ko-
lanalys (både på mikro- och makronivå). 

 

5 Slutsatser 
 Picea ankom till lokalen på ett djup i borrkär-

nan som motsvarar en ålder på 690 år f.v.t. Det 
kan inte uteslutas att de tidiga pollenkornen i 
borrkärnan har ett långdistansursprung. 

 

 Resultat erhållna från denna studie överensstäm-
mer relativt bra med övriga studier över Piceas 
spridning i Sverige (Huntley & Birks 1983; Gie-
secke 2004; Latalowa & Van Der Knaap 2006). 

 

 Den storskaliga spridningen av Picea till och i 
Skandinavien har huvudsakligen drivits av kli-
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matiska parametrar. På den lokala skalan har 
mänsklig aktivitet har en betydande påverkan 
för Piceas utbredning.  

 

 Antropogent indikativa arter såsom Plantago 
lanceolata, Rumex acetosa samt Artemisia före-
kommer i borrkärnan i association med Piceas 
ankomst, vilket understryker att mänsklig akti-
vitet kan korreleras till utbredningen av Picea 
inom lokalen. 

 

 I denna studie begränsades antalet pollenprover 
som analyserades, samt uteslöts kolanalys och 
makrofossilanalys. På grund av dessa begräns-
ningar saknas en infallsvinkel om störningar i 
vegetationen till följd av brand, samt en detalj-
rikedom i resultaten.  
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