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Soliga sidor och höga höjder – Utveckling, utbredning och 
framtida hot mot blåbär 

Kajsa Mattsson 
 
Klimatförändringar och dess påverkan på både människor och miljö är ett ständigt aktuellt 
ämne i såväl forskningen som i samhällsdebatten. Pågående och ökade utsläpp av så 
kallade växthusgaser har bevisats påverka vår miljö, en allvarlig konsekvens är att jordens 
medeltemperatur ökat med 0,85°C under de senaste 100 åren. Mängden regn och snö har 
ökat och extrema väderförhållanden har blivit allt vanligare. Med en ökad välfärd, alltmer 
avancerad teknologi och en ökad befolkningsmängd är det knappast troligt att utsläppen 
kommer att minska om vi inte gör aktiva val för att rädda vårt klimat. Men trots flertalet 
studier som visar att utsläpp av växthusgaser påverkar såväl oss som miljön finns det 
fortfarande områden där vår kunskap är begränsad. Förändringar i klimatet påverkar alla 
områden på hela jordklotet, där områdena runt polerna och bergskedjorna har funnits vara 
extra känsliga för klimatförändringar. Känsligheten gör dem dock till lämpliga indikatorer 
för hur klimatet påverkar växter och djur, och kan hjälpa oss att försöka vända den 
negativa trenden. 
 
I denna studie ville jag undersöka eventuella skillnader i fortplantning och utbredning hos 
en av våra vanligaste växter, blåbär, på två berg i Dalarna, för att se möjliga samband som 
sedan kan användas i framtida miljöövervakningar och miljöprogram. Detta gjorde jag 
genom att räkna antalet bär och skott samt mäta längden på skotten hos plantor vid olika 
höjder på bergen Städjan och Nipfjället. Jag uppskattade även hur mycket blåbären täckte 
markytan vid de olika höjderna, och jämförde med tidigare genomförda inventeringar av 
berg i norra Sverige.  
 
Mina resultat visade att det går att se tydliga skillnader på både plantor och täckning 
beroende på vilken sida av berget de växer. Plantor på bergens sydsida hade generellt fler 
skott, men de var korta, medan plantorna på norrsidan av bergen hade färre skott men de 
var längre. Täckningsgraden skiljde sig åt beroende på höjd, där den södra sidan av berget 
hade högre täckningsgrad på högre höjder än den norra sidan av berget. Även fruktantalet 
ökade med höjden, vilket kan tyda på att blåbär skulle kunna sprida sig till högre höjder 
om temperaturen höjs i framtiden. Skillnaderna ger också information om hur vi ska tolka 
framtida förändringar i vegetationen, och återkommande inventeringar kan visa relativt 
snabba förändringar i vegetationen som kan indikera hur allvarliga klimatförändringarna 
faktiskt är. 
 
Resultaten från min studie visar på vikten av att kartlägga och förstå grundläggande 
processer hos alpina växter, då klimatförändringar kan rubba såväl utvecklingen som 
utbredningen av många växter och djur, och ge effekter på hela områden. Det är därför av 
yttersta vikt att vi ser till att skaffa oss denna information och att vi tar resultaten på allvar 
genom att utveckla och effektivisera miljöarbetet utefter dem, på såväl regional som global 
nivå. 
 


