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Sammanfattning 

 
 

Klimatförändringar är ett aktuellt ämne och skogen har många uppgifter i debatten som 

kolsänka, renande, temperaturutjämnande. Skogen påverkas också av klimatet som i 

sydöstra Sverige prediceras bli varmare med mindre nederbörd, det vill säga torrare, 

vilket redan idag utgör en farhåga för typiska tallmarker planterade med gran. Om 

det skulle bli för torrt även för tallen och andra torrtåligare trädslag står skogsbruket 

i södra Sverige inför en enorm omställning. En lokal där detta skulle kunna studeras 

är ön Blå Jungfrun i Kalmar sund, där granitklippan bara delvis har ett jordtäcke 

och där vattentillgången är begränsad. Ön är dessutom genom sin status som 

nationalpark relativt opåverkad av skötsel. 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka tillväxtmönster för tall och ek på ön och 

jämföra med Riksskogstaxeringens tillgängliga data mellan perioden 1946–2015 samt 

data för nederbörd och lufttemperatur mellan perioden 1880–2015. 25 stycken 

borrkärnor från Blå jungfrun preparerades, blöttes och skannades in och analyserades 

genom digital bildbearbetning och årsringsanalys i Windendro. Beräkning av 

medelvärden och överensstämmelse i årsringsutveckling (Gleichläufigkeit) för 

medelårsringskurvor för ek och tall på olika delar av ön (Sydskogen och 

Hällmarken) och för nederbörd, temperatur och Riksskogstaxeringen 

(kustkommuner i norra Kalmarsund) genomfördes i Excel. 

 

Medelårsringsbredden var bredare för tall (1,43 mm) än för ek (0,75 mm). Tallen hade 

också en större max årsringsbredd på 6,95 mm och för ek 3,06 mm. Ek hade smalast 

årsring, 0,06 mm, och tallens smalaste var 0,10 mm.  Tallens medelålder (110 år) var 

lägre än ekens (154 år). Ekens maxålder (244 år) i brösthöjdsträd var högre än tallens 

(161 år), och lägsta ålder för ek var 63 år och tallens lägsta mättes till 48 år.  

 

Vid jämförelse av hur mycket årsringsutvecklingen överensstämde i procent användes 

Gleichläufigkeit-metoden. Den visade att medelårsringskurvor för tall och ek på Blå 

jungfrun överensstämde med 56% mellan perioden 1970–2015. Tallarna uppdelat på 

Sydskogen och Hällmarken för perioden 1868–2015 överensstämde med 57 %. 

Trädslagen uppdelat mellan ön och Riksskogstaxeringen (fastland och Öland) under 

perioden 1946–2013 visade tallen en överenstämmelse på 53% och ek 52%.  

 

Ek och tall på ön visade flera perioder av liknande tillväxtmönster, de mest tydliga 

under 1860-tal, och mellan 1990–2015 då årsringsbredden var ganska jämn för båda 

trädslagen. Flera perioder, en av de tydligaste är 1970–1975, visade överensstämmande 

kurvor som indikerar gemensamma påverkande tillväxtfaktorer.  

I jämförelse med Riksskogstaxeringen hade Riksskogstaxeringen en bredare 

årsringsbredd för båda trädslagen. Rikstaxeringens tall hade en bredare 

medelårsringsbredd (3,39 mm) än eken (3,28 mm) och tallen hade också bredare max 

årsringsbredd (4,99mm) mot ekens (4,36 mm). Ekens minsta årsringsbredd (2,15 mm) 

var mindre än tallens minsta (2,36 mm). Och tallarnas medelårsringskurvor följde 

varandra under hela perioden men mest tydlig mellan åren 1969–1975.  

 

Årsringsutvecklingen visade liknande utveckling för båda trädslagen vid 

temperaturökning och gick att tyda vid gemensamma toppar. Eken hade en högre 

överrensstämmelse med temperatur – 56%, än tall, 47%, med Gleichläufigkeit. Tallen 

visade mer överrensstämmelse med nederbörd än ek, som också stöds med 

Gleichläufigkeit där tallens årsringsutveckling stämde överens med nederbördskurvan 

till 60% och ek 42%.  



 

 

Som dendrokronologisk lokal är Blå Jungfrun intressant men inverkan av temperatur 

och nederbörd var lägre än väntat. Mer sammansatta analyser där flera års påverkan 

beaktas kan vara en väg för ytterligare analyser, liksom att kombinera nederbörd och 

temperatur i sammanvägda påverkansindex.
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Abstract 

 
This study involved a dendrochronological examination of oak (Qeurcus.sp) and Scots 

pine (Pinus.sylvestris) in the nationalpark Blå Jungfrun, by measuring annual ringwidth 

data from tree-cores from the island, data from the national forest inventory and 

climatedata from the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). Using 

the analysis program Windendro an annual ringwidth analysis was performed. Trends that 

occured were that pine respondend more to precipitation than temperature and that oak 

respondend more to temperature. Ringwidth were higher for Scots pine than oak and for 

both species lower than on the mainland. 

 

 

 

Keywords. dendrochronology, P.sylvestris, Q.sp, nationalpark, Blå jungfru, Windendro, 

trends, climate, national forest inventory, human interference, increment 
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1. Introduktion 
 

 
1.1.1 Klimat 

Klimatförändringar har både positiva och negativa effekter på trädens tillväxt 

(Skogsstyrelsen, 2018). I Götaland kan förväntas ett varmare klimat med lägre 

nederbörd vilket kan göra många ståndorter planterade med gran olämpliga och 

områden med tall extra torkutsatta. Därutöver kan häftigare nederbörd orsaka 

översvämningar.  Oavsett om effekten stressar trädet som får en nedsatt vitalitet 

eller förlänger tillväxtperioden så kommer förändringar i klimatet att synas i 

trädets tillväxtmönster (Cook, 2013). Trädets årsringar varierar i bredd beroende 

på ståndorten, klimatet, trädslaget och flera andra faktorer. Denna variation 

skapar ett individuellt årsringsmönster för trädet. Genom att studera och 

analysera årsringarna sinsemellan från ett visst område kan ett tillväxtmönster 

bearbetas, och förhoppningsvis se mönster och gemensamma kurvor som går att 

tyda med klimatdata. Vid sådana analyser används dendrokronologiska och 

klimatologiska metoder.  
 

Dendrokronologi är läran om att datera träd med hjälp av trädens årsringar 

(Regnér, 2013). En viktig del vid detta är korsdatering, varvid tillväxtmönster, 

speciella utmärkande år och andra egenskaper i borrkärnan jämförs mot borrprov 

med kända levnadsår mot okända. Kända levnadsår ges från levande träd eller 

referensserier (Schweingruber, 1990 i Regnér, 2013). Med en sådan tidssekvens 

går det att beskriva olika klimatförändringar eller skogliga åtgärder som gallring 

eller avverkning som därmed ger större näringsutbyte till kvarstående träd. 

 

Korsreferering går ut på att hitta s.k. pek-år som visar variationer i 

tillväxtmönster. Pek-år kan uppkomma pga. torra somrar och visas då som smala 

eller avsaknad av sensommarveden som är den mörka ringen av en årsring. 

Falska årsringar uppkommer vanligen på hällmarker då det är torka. Trädet växer 

då inte under växtperioden juni-augusti pga. torka, sedan kan nederbörd komma 

och trädet bildar då en falsk årsring i slutet av växtperioden (Sihlberg, 2012). 

 

Annan data som kan erhållas är tillväxtmönster mellan trädslag (Pommerening, 

A. Muszta, A. 2015). Genom att jämföra årsringsserier sinsemellan kan en kurva 

genereras och jämföras mellan trädslag (Eriksson, 2006). Detta kan visa om det 

finns likheter och olikheter i trädslagen för växtplatsen.  

 

Vid dendrokronologiska metoder används även data som kan beskriva klimatet 

på annat sätt som nederbörd, temperatur, vindhastighet och luftfuktighet.  
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1.1.2 Blå Jungfrun 

Sveriges natur har olika skyddsformer och nationalpark är den skyddsform 

som ger omfattande begränsningar i människans användning av 

naturområdet. I Kalmar län finns två nationalparker – Blå jungfrun och 

Norra Kvill, där den senare är både ett mer populärt besöksmål men också 

mer utforskat på skogligt innehåll. Anledningen till Blå jungfruns lägre 

besöksantal kan grundas i dess svåra tillgänglighet mitt i norra Kalmar sund 

(Figur 1). Ön har genomgått ett fåtal undersökningar så som geologi, lav- 

och mossinventering samt arkeologi. 

Blå jungfrun bildades år 1926 och tillhör Misterhults socken i Oskarshamns 

kommun, Kalmar län. Placeringen av ön är 20 km öster om Oskarshamn och 

8,5 km nordväst om Ölands norra udde och den är 66 hektar (Sveriges 

Nationalparker, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrahamsson (2016) utförde en fördjupning av Blå jungfruns skogliga aspekter 

och rapporterade trädslagsfördelning, virkesförråd, trädborrprover, ålder, 

diameter, grundyta, höjd, stamantal och mängden död ved. Vid fördjupningen 

delades ön mellan Hällamarkskogen på norra sidan av ön och Sydskogen på 

södra sidan (bilaga 2, bild 2).  

 

Skyddet av nationalpark har gjort att påverkan från människor är begränsad och 

likaså har otillgängligheten till ön har gjort att träden utvecklats fritt. I samband 

med stenhuggeriet gallrades ek i sydvästra delen av ön (bilaga 6, tabell 5). Några 

av öns träd är flera hundra år gamla och en kombination av detta gör området 

intressant och lämpligt att studera. En faktor som gör ön extra intressant att 

undersöka är dess utsatta läge på en granitavsats i Kalmar sund. På en sådan 

Figur 1. Blå Jungfruns läge i Kalmar sund. Ref. Naturvårdsverket.  



 

3 

ståndort kan tänkas att vädereffekter som torka och nederbörd dels uppvisar en 

större effekt i träds tillväxtdata på ön än på fastlandet, dels att skillnader mellan 

områden på ön kan förekomma. Inget av detta är dock undersökt sedan tidigare.  

 

1.2 Syfte och mål 

 
Syftet var att undersöka tillväxtmönstret för ek (Quercus sp.) och tall (Pinus 

sylvestris) på Blå jungfrun och sätta det i relation till riksskogstaxeringens 

årsringsdata, ståndort samt väder- och historiska data.  

 

• Hur ser tillväxtmönstret ut för trädslagen? 

• Skiljer det mellan växtplatsen för träden? (Sydskogen och Hällmarken)  

• Visar tillväxtmönster någon relation till nederbörd och temperatur? 

• Visar tillväxtmönstret någon relation till mänsklig påverkan på ön? 

 

1.2.1 Avgränsningar 

 

En avgränsning är att variationer i årsringarna endast kommer att synas innan 

2015, alltså kommer torkan 2018 inte komma med i analysen. Studien 

begränsas till borrprov från Abrahamsson (2016) och data kommer utgå från 

dessa. 

 

Av de borrkärnor som fanns till förfogande var det tillräckligt många med 

synlig märg. Det finns metoder för uträkning av diametermedeltillväxt och 

uträkning av borrkärnor utan märg (Sihlberg, 2012), i denna studie behövdes 

detta inte användas. 
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Tabell 1. Borrkärnornas nr (Nr), trädslag (Trsl), del av ön de hämtats från (Ö-del: Sydön eller Hällmarken), provyta enligt Abrahamsson 

(2016) och provhöjd på trädet, ID är enligt Abrahamsson (2016), första året och ålder 2015. N/A saknades information. 

2. Material och metoder 
 

Årsringsdata jämfördes mot SMHI:s observationer (2019) i området för 

temperatur och nederbörd samt Riksskogstaxerings (SLU, 2017) årsringsdata och 

sammanställning av störningar på ön gjord av Abrahamsson (2016).  

 
2.1.1 Borrkärnor  

Borrkärnorna delades upp i två delar efter Abrahamssons (2016) geografiska 

indelning av ön som utgjordes av Hällmarkskogen och Sydskogen som ligger i 

nordlig och sydlig avgränsning (bilaga 2, bild 2). Borrkärnor som används för 

studien visas i tabell 1.  Numrering av antalet borrkärnor, vilket trädslag, vart på 

ön, provyta, om det är borrprov från samma eller fler träd, hur många borrkärnor 

från vardera provytan, vilken provhöjd är borrkärnan tagen, ID-namnet från 

plaströren namngivna av Abrahamsson (2016), första året och ålder 2015. 

 

Nr Trsl Ö-del Prov-
yta 

Träd Borr-
kärna 

Prov-
höjd 

ID enligt 
Abrahamsson 2016 

Märgår Ålder 
(2015) 

1 Ek Sydön 1 1 1 brh E2 1950 66 

2 Ek Sydön 2 2 1 brh E3_träd2_brh 1901 115 

3 Ek Sydön 2 1 2 brh E3_träd1_brh 1803 213 

4 Ek Sydön 3 1 1 rot E4_träd1_rot 1581 435 

5 Ek Sydön 4 1 1 brh E5_träd1_brh 1771 244 

6 Ek Sydön 4 1 2 rot E5_träd1_rot 1821 195 

7 Ek Sydön 5 1 1 rot E6_träd1_rot 1858 158 

8 Ek Sydön 5 1 2 brh E6_träd1_brh 1880 136 

9 Ek Sydön 6 1 1 rot E10_träd1_rot 1974 42 

10 Ek Sydön 7 N/A 1 rot E12_rot 1967 49 

11 Ek Sydön 7 1 2 brh E12_träd1_brh 1953 63 

12 Tall Hällmark 8 N/A 1 N/A T3 1912 104 

13 Tall Hällmark 9 1 1 brh T4_träd1_brh 1890 126 

14 Tall Hällmark 9 2 2 brh T4_träd2_brh 1888 128 

15 Tall Hällmark 9 N/A 3 brh T4_brh 1868 148 

16 Tall Hällmark 10 N/A 1 brh T5_brh 1968 48 

17 Tall Hällmark 10 N/A 2 rot T5_rot 1968 48 

18 Tall Hällmark 10 N/A 3 brh T5_brh 1962 54 

19 Tall Hällmark 11 N/A 1 N/A T6 1973 43 

20 Tall Hällmark 11 N/A 2 N/A T6 1973 43 

21 Tall Sydön 12 1 1 rot E7_träd1_rot 1976 40 

22 Tall Sydön 13 2 1 brh E9_träd2_brh 1869 147 

23 Tall Sydön 13 1 2 brh E9_träd1_brh 1855 161 

24 Tall Sydön 14 1 1 brh E11_träd1_brh 1944 72 

25 Tall Sydön 14 1 2 rot E11_träd1_rot 1938 78 
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Insamlade borrkärnor var tagna från övre höjdsträd på provytan och i vissa fall 

hade samma träd borrats två gånger (brösthöjd och rot), båda borrkärnorna från 

träden har använts i studien för att minska uppskattad variation (Woodall, 2008). 

Vid borrtillfället skiljdes det inte på Q.robur eller Q.petraea. 

 

Borrkärnorna hade stått rumstempererat i plaströr sedan 2015, 14 tallar, 25 ekar 

och 1 gran (Bilaga 3, bild 3). Från dessa 40 borrkärnor uppfyllde slutligen 25 

stycken (14 tall, 11 ek) kriterierna för märgträff, att kunna urskilja täta och falska 

årsringar och begränsat med spår efter tillväxtborren. Resterande borrkärnor var 

otjänliga.  
 

2.1.2 Test 

Inför prepareringen av borrkärnorna från Blå jungfrun gjordes en testkörning 

från borrkärnor tagna i Gällivare sommaren 2017 ur egen privat kollektion. 

Dessa testborrkärnor slipades och lades i vattenbad för att beräkna 

svällningseffekten. Detta gjordes för att ”göra fel” på andra borrkärnor än dem 

från Blå jungfrun. 

 
2.1.3 Preparering 

Borrkärnorna från ön preparerades genom att slipa fram synliga årsringar och 

skapa större kontraster mellan vår-och sommarved. Eftersom Zinkpastan från 

2015 hade hårdnat och lagt en vit hinna på borrkärnorna samt pga. spår efter 

tillväxtborren var det tämligen svårt. Delar av kärnan hade därtill torkat och 

spruckit upp (bilaga 3, bild 4). I vissa fall hade borrkärnorna delats på mitten och 

dessa användes i de fall de med säkerhet passade ihop.  

I en del borrkärnor från ek syntes tydliga håligheter i vårveden, speciellt i 

splinten då kärlen var öppna (bilaga 3, bild 4). Dessa håligheter hade blivit 

igenfyllda med zinkpasta och gjorde det svårare att urskilja årsringarna. Slutligen 

valdes de borrkärnor ut som antingen hade märg eller bark och någorlunda 

synliga årsringar, med hjälp av fältlupp kunde detta enklare synas. 

Sandpapper och nagelfil nyttjades med varsamhet. Olika grovlekar på slippapper 

användes för att se hur årsringar uppträdde. Eken var känsligare mot att slipas 

hårdare/djupare då årsringarna inte uppträdde synligare ju djupare lager som 

slipades bort. Tall hade fortfarande synliga årsringar om man slipade med 

antingen rough-sidan på nagelfil eller grovlek 180 sandpapper, efter grovslipning 

avslutades slipningen med Fine-sidan på nagelfilen. (Bilaga 3, bild 4). 

En bra slipmetod för båda trädslagen var att använda sig av en FINE-grovlek och 

manuellt rotera borrkärnan i jämn takt. 
 

2.1.4 Vattenbad och svällning 

Med hjälp av ett stickprov av borrkärnor från ek och tall mättes längden upp före 

och efter vattenbadet. Detta för att se svällningseffekten och för att mäta proven i 

naturlig storlek och inte i torkat tillstånd som gör att veden krymper och en 

missvisande årsringsbredd ges (Träguiden, 2019). Rumstempererat kranvatten 
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användes samt två stycken köks knivlådor med gummiavskiljare för att kniv-

eggen inte ska blir slöa. Dessa gummiavskiljare passade bra att fixera 

borrkärnorna i så att de samtidigt låg stilla och på plats. Plaströren lades bredvid 

knivlådorna i samma ordningsföljd som i vattnet (bilaga 4, bild 5). För att 

kontrollera att borrkärnorna inte blandades i vattenbadet fästes ståltråd med en 

ID-lapp runt änden av borrkärnan. En timer sattes var 30:e minut för att mäta 

borrkärnorna på nytt. När samma mått mättes 2–3 ggr var det slut på vattenbad 

och borrkärnorna förmodades då slutat att svälla. Därefter rengjordes borrproven 

med en fiberduk som drog bort den nu löst sittande zinkpastan enklare. 

Efter att ha kontrollerat svällningen på borrkärnorna för ek och tall lades 

borrkärnorna i vattenbad minst tre respektive minst två timmar.  
 

2.1.5 Inskanning 

Därefter skannades borrkärnorna in i en skanner av modellen Canon Pixma MP 

460 med 1200x2400 dpi (dots per inch) (C-net, 2019) Det är en skanner/kopiator 

av äldre modell och drivrutiner var ej kompatibla med Windows 10, istället 

krävdes ett mjukvaruprogram som ”ersätter” drivrutiner och som heter Vuescan 

(Hamrick Software, 2019). Bilder skannades med 1200 dpi.  

Inskannade bilder sparades i filformatet jpeg som är kompatibel med Windendro.  

 

Efter prepareringen och inskanning var där brukbara bilder av 14 borrkärnor från 

8 stycken tallar och 11 stycken borrkärnor från 8 stycken ekar (tabell 1).  
 

2.1.6 Windendro  

Windendro är ett mjukvarorprogram för bildanalys av trädårsringar, versionen 

som använts är 2014a (Regent instruments, 2019) och skyddsnyckel är 

tillhandahållen från Rikard Jakobsson. Märgen markerades manuellt och därifrån 

drogs en centrumlinje längs hela borrkärnan ut till barken, en path skapades över 

hela borrkärnan och en automatisk funktion i programmet placerade ut årsrings-

linjer. Denna funktion i programmet förfinades och blev ”bättre” ju fler analyser 

som utfördes. Därefter placerades linjer manuellt där programmet inte kunde 

tolka bilden, vid manuella placeringar av linjer nyttjades centrumlinjen i pathen. 

Alla linjer placerades med utgångspunkt från centrumlinjen och vinkelräta mot 

varandra. Årsringens vinklar kan skilja beroende på olika faktorer som vinkel på 

tillväxtborren vid borrningen av trädet eller om trädet lutar och drag/tryckved 

bildas (Sihlberg, 2012) (bilaga 5, bild 6).  
 

2.1.7 Sammanställning i EXCEL  

Textfilen som genererades från Windendro importerades som en årsringsserie 

där sista årsringen var år 2015, detta med säkerhet då alla träd som borrades av 

Abrahamsson (2016) var vid liv. Linjerna i Windendro jämfördes med 

diagrammet samt den fysiska borrkärnan och med lupp studerades eventuella 

felplaceringar. Där felkällor kan uppkomma gjordes en färgkarta över 

årsringsserien i Excel där grön färg åsyftade att årsringen var säkert mätt, orange 

lite oskarp eller möjlig falsk ring eller bruten borrkärna och röd för årsringarna 

som knappt varit synliga och då följt tidigare mönster fram till nästa säkra 

årsring kan skönjas. Denna färgkarta användes sedan när alla borrkärnorna och 
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klimatdata sammanställdes och vissa år ”sköt” i höjden. Detta för att kunna gå 

tillbaka till färgkartan och se om dessa höjder var röda. I slutresultatet har dessa 

extrema toppar tagits bort pga. missvisande dataserier. Kurvorna har korsdaterats 

för att finna gemensamma riktningar och pek-år.  
 

2.1.8 Data från SMHI och Riksskogstaxering 

Temperatur och nederbördsdata hämtades från SMHI (2019) för 

observationsstationerna Ölands norra udde eftersom den hade längst tidsserie av 

dem stationer i närheten (Figur 2 visar tre mätstationer med blå ring samt Blå 

jungfrun med röd ring, Ölands norra udde är den nordliga blå ringen). 

Ett årsmedelvärde för nederbörd har använts, ingen skillnad mellan regn och snö 

har gjorts. För temperaturen användes ett årsmedelvärde för perioden mars-

september månad.  

Perioden mars - september användes pga. att det är då tillväxtperioden 

förekommer och då årsringarna varierar som mest (Sihlberg, 2012). Ett alternativ 

vore att använda nederbörd/temp för perioden maj och juni såsom Linderholm, 

Niklasson och Molin, (2004).  

Det skiljde i observations-år för väderstationen (tabell 2), där vissa perioder 

uteblev av oförklarliga skäl, observationer för perioden 1906-1917 och 1928-

1948 fanns inte, men datat användes ändå pga. att det var den enda 

väderstationen som mätte tillbaka till 1880.  
 

Tabell 2. SMHI:s väderstation Ölands norra uddes, vilka perioder för nederbörd och 

temperatur som studien innefattar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksskogstaxeringen (SLU, 2017) tillhandhåller data från borrade träd, ett 

projekt som påbörjades 1923 runtom i landet. Datat filtrerades för kommunerna 

– Mörbylånga, Kalmar, Mönsterås, Borgholm, Oskarshamn och Västervik (figur 

3) samt för trädslagen tall och ek. Tillgänglig årsringsdata fanns mellan perioden 

1953–2013. Sammanlagt från alla kommuner var det 444 stycken borrkärnor från 

Mätstation Nederbörd Lufttemperatur 

Ölands Norra udde 1880–2015 1880-1905,1949-2015 

Figur 2. Blå ringar visar väderstationer som jämförts, röd ring visar Blå Jungfrun. 

(SMHI,2019).  
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tall och 56 stycken borrkärnor från ek. Ett årsringsbreddsmedelvärde för varje 

enskilt år inklusive alla kommuner togs fram. Eriksson (2006) nämner att 

normalkurvor går att jämföra mot kurvor tagna från okända borrkärnor. 

Riksskogstaxeringens data används i denna studie som förmodad normalkurva 

och jämförs mot öns träddata. Kommunerna är alla kustnära men alla är inte 

kalmarsundsnära, tex Västervik som ligger längs med kusten men inte i 

Kalmarsund.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3 Kommuner som används för Riksskogstaxeringens data. Ref. Länsstyrelsen 

Kalmar (2019)  

 
 

 

2.1.9 Analysmetod 

Kravet för analys var att minst 5 stycken borrkärnor från vartdera trädslag skulle 

kunna användas för att ta fram ett årsringsbreddsmedelvärde. För jämförelse med 

långa tidsserier användes dock färre antal och för att bestämma åldern följdes 

borrkärnorna till märg.  

Olika perioder analyserades för olika parametrar. För analys mellan trädslagen 

på hela ön användes perioden 1855–2015. Mellan Hällmarskogen och 

Sydskogen användes perioden 1868–2015 pga. tillgängliga borrkärnor för 

perioden. Vid jämförelse med Riksskogstaxeringen användes perioden 1946–

2013 eftersom det var perioden som Riksskogstaxeringen täckte. Temperatur och 

nederbörd jämfördes mellan perioden 1880–2015. Valet av period grundades på 

hur många år som var tillgängliga för dataserien och för att två olika kurvor 

enklare kan jämföras under samma period.  

 

Medelårsringsserier för ek och tall på ön, Hällmarkskogen, Sydskogen och 

Riksskogstaxeringen togs fram samt ett löpande femårsmedelvärde och medeltal 

för antalet borrkärnor. Dataserier för nederbörd och lufttemperatur dividerades 

med 10 för att enklare utläsas i diagrammet med öns borrkärnor samt 

riksskogstaxeringens data.  
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En metod som användes var Gleichläufigkeit (Fritts & Swetnam, 1986) som är 

ett test som jämför överensstämmelsen mellan två olika kurvor, tex tidsserier. 

Det som mäts är intervaller för riktningen av kurvorna som antingen går samma 

riktning, olika riktningar eller att ena variabel är oförändrad i relation till andra 

variabeln. Serier med två kurvor ger ett överensstämmande och presenteras i 

procent. Om flera år av parallella kurvor går åt samma håll kan ett antagande om 

faktorer som påverkar tillväxten fastställas.  

Gleichläufigkeit-metoden användes för att jämföra årsringsutveckling mellan 

trädslag, Ön/Riksskogstaxeringen, Hällmark/Sydskogen, nederbörd och 

temperatur. 

 

3. Resultat och analys 

 
3.1 Max, mini och medelvärde för ålder och årsringsbredd  

 
De fyra äldsta träden (både rot- och brösthöjdsträd) var alla ekar och den äldsta 

daterades tillbaka till år 1581 (434 år gammal i rot) i Sydskogen. Det yngsta 

trädet var en tall och daterades till 1975 (40 år) och växte i Sydskogen (bilaga 1, 

bild 1). 

 

I brösthöjd var den äldsta eken 244 år, yngsta 63 år och medelåldern för ek 

(borrade i brösthöjd) var 154 år. Tallens äldsta brösthöjdsträd var 161 år, yngsta 

48 år och medelåldern 110 år. Medelårsringsbredden för ek var 0,75 millimeter 

och den smalaste var 0,10 millimeter och växte år 2006. Bredaste årsringen för 

ek var 3,06 millimeter som växte 1955. För tall är medelårsringsbredden 1,43 

millimeter, smalaste 0,06 millimeter som växte år 1888 och bredast 6,95 

millimeter som växte år 1974 (tabell 3). 
 

 

 

 

 

Tabell 3. Trädslag, antal borrkärnor i brösthöjd, antal träd, ålder (medel-max-min), 

årsringsbredd (medel, max, min). 

 

Medel Max Min Medel Max (år) Min (år)

Ek 5 4 154 244 63 0,75 3,06 (1955) 0,1 (2006)

Tall 8 6 110 161 48 1,43 6,95 (1974) 0,06 (1888)

Ålder ÅrsringsbreddTräd-

slag

Borr-

kärnor

Träd
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3.2 Femårsmedelvärde per borrkärna  

 
I femårsmedelserier uppvisade borrkärnorna av tall relativt samlad 

årsringsutveckling. Gemensamma tillväxtperioder för borrkärnorna gick att tyda 

under åren 1885–1890, 1916–1920, 1926–1930, och 1971–1975.  

Gemensamma minskningar i årsringsbredden fanns åren 1891–1895, 1911–1915, 

1921–1925 (bilaga 7, figur 4). 

Borrkärnorna av ek visade inte lika tydliga gemensamma årsringsutveckling 

(bilaga 7, figur 5). 1885–1890 visade en dal, tvärtemot tallen samma period. 

1916–1920 visade tre av fyra borrkärnorna en dal, också motsatta tallens som 

samma period visade en ökning. Perioden 1971–1975 visade borrkärnorna av ek 

en sänkning, samma period som tallen visade en tydlig ökning.  
 

 

3.3 Tillväxtmönster för medelserier för ek och tall 1855–2015 

 
Tallens årsringar i brösthöjd var generellt bredare än ekens, detta syns tydligast i 

början av perioden 1855–2015 (bilaga 7, figur 6). Perioden 1906–1927 minskade 

tallens årsringsbredd och låg strax över ekens men 1930 återgick tallen till en 

tydligt bredare årsring. I början av 1990 närmade sig tallen och eken varandra 

igen men tallen låg strax över ekens årsringsbredd.  

 

Gemensamma tydliga toppar och dalar går att tyda år 1862, 1867, 

1869,1878,1882 och 1916. Perioden 1899–1901 visar en liknande trubbig topp. 

1925–1926 är ekens årsringbredd första gången bredare än tallens.  

Trädslagen visar motsatt effekt år 1897 då tallen ökar sin årsringsbredd och eken 

minskar.  

1907 och 1903 visar eken på en ökad årsringsbredd och tallen minskad. 

 

Resultatet för Gleichläufigkeit visade överrensstämmelse för samma håll 56%, 

olika håll 13% och ek är oförändrad 31% (mellan åren 1975–2015). 

 

 

3.4 Tillväxtmönster för Hällmarkskogen och Sydskogen 
 

Ekens årsringsbredd låg på en relativt jämn nivå, lägre än tallens nästan hela 

perioden från 1868–2015 med undantag för år 1907, 1928, 1924 och 2011 (Figur 

7). 1907 var ett år som ekens årsringsbredd går om tallen på Hällmarken, likaså 

1928, då var ekens årsringar också bredare än tallarna från Sydskogen. Tallen på 

Hällmarken hade bredare årsringar än i Sydskogen under fyra perioder från 

1872–1875, 1890–1903, 1910–1937 och 1964–1982.  

 

Tallens årsringsbredd visade en sänkning efter 1889 för båda ståndorterna. Åren 

mellan 1878–1893 visade på ett gemensamt tillväxtmönster men där Sydskogens 

tallar visade på en högre tillväxt än tallen i Hällmarkskogen. Likaså åren 1906–
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1915 uppvisade ett gemensamt tillväxtmönster. Åren 1936–1937 visade på en 

gemensam ökning av årsringsbredden för båda ståndorter. Från 1942–1964 följer 

kurvorna varandra relativt tydligt med undantag för år 1955 som Hällmarkens 

tallar ökar årsringsbredden och tvärtom för Sydskogen. 2007–2011 visar också 

på en gemensam tillväxt. Medelårsringsbredd var för tall uppdelat på ståndort –

Hällmarken 1,64 mm och för Sydskogen 1,74 mm. Ekarna i Sydskogen hade en 

medelårsringsbredd på 0,76 mm.  

 

För uträkning med Gleichläufigkeit för tall och ek mellan växtplatserna användes 

perioden 1868–2015 pga. det var åren för båda trädslagen med kompletta 

årsringsserier.  

Resultatet visade - samma håll 57%, olika håll 19% och Sydskogen är 

oförändrad 24%. 
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Figur 7. År 1868–2015. Medelvärde för brösthöjdsträd uppdelat på Hällmarken och 

Sydskogen. Mörkgröna linjer visar tall på Hällmark, ljusgrön tall i Sydskogen och orange för 

ek i Sydskogen.  
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3.5 Tillväxtmönster ek och tall Blå Jungfrun och Riksskogstaxering 
 

Årsringsutvecklingen på borrkärnor från Riksskogstaxeringen visade en 

gradvis ökning av medelårsringsbredden, och tallen på Blå jungfrun en 

tydlig sänkning (figur 9) under hela jämförelseperioden. Kurvan för 

Riksskogstaxeringen visade också flera enstaka toppar och dalar, medan 

tallarna på ön hade en mer jämn utveckling där flera år ingår i en topp/dal.  

Åren 1959 och 1962 är tillväxten avtagande för båda dataserierna, medan 

året därpå, 1963 syns en gemensam topp. Perioden mellan cirka 1965–1975 

är en tydlig topp för rikstaxen, likaså för Blå jungfrun. År 1969 visade 

serierna en motsatt utveckling där rikstaxens kurvor visade på en sänkning 

och Blå Jungfrun en ökning. Åren 1971–1974 visade på en gemensam topp. 

Diagrammet för ek (figur 8) visar att Blå jungfrun har en stadig 

årsringsutveckling med ett svagt minskat medelvärde och likaså för 

Riksskogstaxeringen. 1950 är ett år då båda kurvorna uppvisade en topp och 

1955 skiljde sig de båda med att Riksskogstaxeringens ekar får en mindre 

årsringsbredd och tvärtom för Blå jungfruns ekar. Mellan 1957–1962 visade 

Blå jungfrun en period av bredare årsringar, Riksskogstaxeringen hade inte 

en lika tydlig period. 

Vid jämförande av medelårsringsbredd mellan trädslagen och 

ön/Riksskogstaxeringen var tall och ek samma för Rikstaxen (3,3 mm). 

Tallen på ön hade bredare medelårsringsbredd (1,2 mm) än ek (0,6 mm). I 

procent växte Blå Jungfruns tallar 36% av fastlandets och ekarna 18%. 

 

Uträkning med Gleichläufigkeit utfördes perioden 1948–2015, pga. det var 

tillgängliga årsringsdata från Riksskogstaxeringen den perioden. 

 

Resultatet för tallar visade - samma håll 54%, olika håll 28% och Blå 

jungfrun oförändrad 18%. 

 

Resultatet för ekar visade - samma håll 52%, olika håll 21% och Blå 

jungfrun oförändrad 27%. 
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Figur 8. År 1946–2013. Ek uppdelat på Blå jungfrun (ljusorange) och 

Riksskogstaxeringen (mörkorange) och linjärt medelvärde. 
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Figur 9. År 1946–2013. Tall uppdelat på Blå jungfrun (ljusgrön) och 

Riksskogstaxeringen (mörkgrön) och linjärt medelvärde 
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3.6 Tillväxt, Lufttemperatur och Nederbörd 
 
År 1881 sjönk lufttemperaturen och tallen uppvisade en mindre årsringsbredd (Figur 

10). Båda trädslagen visade en ökning samma år som temperaturen ökade 1882. 1888 

sjönk temperaturen tydligt, likaså årsringsbredden för tall, det samma gäller för 1896, 

fast då en ökad temperatur och årsringsbredd för tall. 1901 var ett varmt år och tallen 

ökade sin årsringsbredd medan ekens årsringsbredd minskade. Likadant gäller 1902 

fastän kallare temperatur. 
Mellan åren 1953–1957 visade eken en ökad årsringsbredd samtidigt som 

temperaturen ökade. 1959 ökade temperaturen och ekens årsringsbredd, medan tallens 

årsringsbredd sjönk. År 1962 är gemensamt för tallen och temperaturen som båda 

minskade. 1964 var varmare och både ek och tall hade minskad årsringsbredd. 1967–

1968 visades en ökad temperatur och minskad årsringsbredd för tall. 

 

År 1970 minskade båda trädslagen sin årsringsbredd samtidigt med en kyligare 

temperatur. År 1975 ökade både temperaturen och trädens årsringsbredd, för att sen 

under 1976–1977 sjunka. 1977–1980 är temperaturen relativt jämn, tallen har minskad 

årsringsbredd och eken har en ökad. 1986 var ett varmare år med ökad årsringsbredd 

hos båda trädslagen för att året därpå sjunka vad gäller både för temperatur och 

trädslagens årsringbredd. 1988–1990 var en varmare period med ökad årsringsbredd 

för båda trädslagen. 1995 sjönk temperaturen men båda trädslagen visade en stadig 

årsringsbredd. 1997 och 1999 är också gemensamma toppar både för temperatur och 

trädslagens årsringsbredd. 2004–2010 ökade tallens årsringsbredd samt temperaturen. 

2012 och 2014 är två år där både temperatur och trädslagens årsringbredd följer en 

topp, dessa två år går att se överensstämma i andra diagram också. 

 

Gleichläufigkeit var för temperatur och tall mellan åren 1975–2015 samma håll 47%, 

olika håll 31% och tall är oförändrad mot temperatur 22%.  

 

För temperatur och ek samma håll 56%, olika håll 18% och ek är oförändrad 27%. 
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Figur 10. År 1880–2015. Lufttemperatur uppdelat på trädslag (medelvärde för brösthöjdsträd) 

och temperatur från väderstationen på Ölands norra udde. 
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Figur 11 för nederbörd uppdelat trädslagsvis. 1883 visar en större mängd nederbörd och 

en ökad årsringsbredd hos ek. Åren 1887 och 1889 visar en lägre nederbördsmängd 

samtidigt som år 1888 visar på mer nederbörd. 1894 hade en tydlig sänkning i 

nederbörd och en liten ökning av tallen årsringsbredd. 1897 och 1899 minskade tallens 

årsringsbredd och nederbördsmängden. År 1900 uppvisade nederbörd och trädslagens 

årsringsbredd en topp som följs av tydlig sänkning förutom tallen vars tillväxt ligger på 

samma fram till 1901. 1902 visar nederbörden och tallens årsringsbredd en sänkning. 

1907 är ett år med högre nederbörd och bredare årsring för ek men mindre för tall. 1910 

och 1912 är två toppar för nederbörden och endast tallen har en ökad årsringsbredd 

1910. 1916 är en ökning för nederbörd och trädslagens årsringsbredd, som följs åt av en 

dal för samtliga. 1921 är ett år med mindre nederbörd och tall visar en minskning i 

årsringsbredd. 1926–1927 är två år då ekens årsringsbredd är bredare än tallens. 

 

Perioden 1916–1928 visar en period av lite nederbörd. 1934–1935 visar nederbörd och 

ekens årsringsbredd en ökning. 1940 visar på motsatt utveckling för nederbörd och tall 

med att tallen ökade. Perioden 1942–1946 visar en ökad nederbörd och tallen en ökad 

årsringsbredd 1946. 1955 visar en sänkning för nederbörd och en topp för ekens 

årsringsbredd. 1956–1958 liknar en hajfena med gradvis ökad nederbörd för att sen 

dyka ner hastigt. Liknande ”hajfena” går tyda för eken under samma period. 1959 visar 

både nederbörd och tall en sänkning. 1960 är den största toppen för nederbörd och tallen 

visar då också en topp i årsringsbredd. 1963 är också en gemensam topp för nederbörd 

och tallens årsringsbredd, året därpå sjunker både nederbörd och årsringsbredd. 1965–

1966 är en ökning för nederbörd och trädslagens årsringsbredd, dock fortsätter detta 

endast för nederbörd året därpå. 1969 är en topp för både nederbörd och tall. Perioden 

1970–1975 visar både tall och ek en ökad årsringsbredd, nederbörden visar en topp 

1974. 

 

Än en gång visar nederbörden på en ”platå” av ökad nederbörd samtidigt som eken visar 

en liknande platå av minskad årsringsbredd. Liknande platå syns mellan perioden 1980–

1982 då nederbörden ökar men också tallens årsringsbredd ökar med en liknande platå. 

1990–1991 visar en minskning av nederbörd och en minskad årsringsbredd för ek. 1999 

visar nederbörd och trädslagens årsringsbredd på en sänkning. 2004–2005 uppvisar tall 

och ek lika årsringsbredd och nederbörden visar en topp. 2008 är ett år med ökning för 

nederbörd och tall. 2011 visar nederbörd en ökning och ek en sänkning. 2012–2013 är 

årsringsbredden densamma för ek och tall med en ökning av nederbörd. 2014 visar en 

topp för alla tre linjer. 

Gleichläufigkeit för tall och nederbörd var samma håll 60%, olika håll 24% och tall är 

oförändrad 16% (mellan åren 1975–2015). 

 

Gleichläufigkeit för ek och nederbörd var samma håll 42%, olika håll 24% och ek är 

oförändrad 33% (mellan åren 1975–2015). 
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Figur 11. År 1880–2015. Nederbörd uppdelat på trädslag (medelvärde för brösthöjdsträd) och 

nederbörd från väderstationen på Ölands norra udde. 
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Figur 12 visar klimatdata (nederbörd och temperatur) och trädslagens 

årsringsbredd under en fem årsperiod. Perioden 1891-1895 visar nederbörd och 

tall en ökning fram till perioden 1901-1905. Samma kurvor visar en gemensam 

sänkning 1921-1925, därefter ökar samma kurvor fram till perioden 1941-1945. 

Senare delen av 60-talet fram till slutet av 80-talet visar tall och nederbörd en 

ökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. År 1881–2015.En sammanställning över en 5 års period.  
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3.7 Störningar 
 

Störningar på ön har delats upp mellan människor och klimat samt tillväxtkurvor 

för ek och tall (Figur 13). Se bilaga 6, tabell 5 för detaljer om störningar 

(Abrahamsson, 2016).  Stenhuggeriet pågick mellan 1904-1925, samma period 

visade tallen en sänkning, därefter etablerades skyddet av nationalparken. Ek 

gallrades i viss mån år 1905, eken visar en ökning under perioden 1904-1906. 

Det går dock inte att belägga en tydlig gallringseffekt. Gallringen utfördes också 

lokalt och inte över hela Sydön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 13. År1855–2015. Störningar visas som prickar längst ner på den vågräta axeln. 

Linjekurvor är för ek och tall. 
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4. Diskussion och slutsatser 

 

4.1 Borrkärnor 
Metod för preparering har tagits fram och diskuterats med stöd från Rikard 

Jakobsson och Håkan Abrahamsson (2019) samt litteratur från Sihlberg (2012).  

Inskannade bilder var av kvalitén 1200 dpi och blev suddiga om borrkärnan var 

krökt, rekommenderat är 2400 dpi (Regent instruments, 2019). I efterhand är en 

högupplöst bild av stor vikt för att kunna urskilja otydliga borrkärnor med sämre 

kvalité. Kvalité på borrkärnorna skiljde sig åt och tallen hade mer synliga 

årsringar och kompletta borrkärnor än ek. Efter urval av borrkärnor var det stor 

andel som föll bort pga. saknad märgträff, bruten borrkärna eller röta (Bilaga 3, 

bild 4). Dock användes borrkärnor utan bark men där förmodades att änden var 

bark. Alternativ vore att skanna samma borrkärna med otydliga årsringar i 360 

grader, sedan klistra ihop till en komplett dataserie. 

Avvägningen i Windendro var att urskilja årsringar och placera ut linjer längs 

med centrumlinjen, detta ansågs som en subjektiv process och kan leda till 

systematiska felkällor. Valet av vinkel på årsringslinjen har diskuterats med 

handledaren och två olika vinklar testades för att se vilken som ger mest korrekt 

avstånd mellan årsringarna. Att lägga linjer vinkelrät mot varandra istället än 

tangerat med årsringen valdes (bilaga 5, bild 6).  

Slumpmässiga fel och grova mätfel kan uppstå i avvägningen vad som är falska 

årsringar och hela årsserien kan påverkas och förskjuts fel. Ett alternativ, som 

inte har gjorts i denna studie, för att förhindra eller minska risken för detta vore 

att notera årsringar misstänkta som falska. Sedan jämföra med klimatdata och 

torrår som kan ge en falsk årsring. Ivarsson (2009) nämner att högre antal 

borrkärnor ger bättre validitet för resultatet och talar för denna studie då flera 

borrkärnor, minst fem stycken, har kunnat studeras.   

 

4.2 Analys 
Metoden som använts är en årsringsanalys med en korsdateringsmetod där flera 

borrkärnor jämförts sinsemellan.  

Ett alternativ för att minskar felkällor nämns av Biondi & Qeadan (2008), en 

metod för att standardisera årsringsmönster, genom att granska den naturliga 

tillväxtrytmen som alla träd har. Träd som ökar i storlek och ålder har en 

minskad årsringsbredd. Det finns flera felkällor i den metoden, men för att få en 

korrekt regional tillväxtkurva krävs stor mängd årsringsdata med flera 

olikåldriga träd av samma art och från ett relativt litet område. Och med de 

nämnda kraven så har Blå jungfrun bra förutsättningar. En annan nackdel som 

kan uppträda vid analysen är om materialet har olika antal borrkärnor av olika 

ålder, då blir tillväxtavtagandet i medelårsringsserien inte konstant. Om 

vidarestudier görs på borrkärnorna från ön kan ett alternativ vara att räkna bort 
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tillväxtvariationen och vidare se vilka mönster som passar in med nederbörd-och 

temperaturkurvor. 

Kritik mot studien är antagande att tillväxtresponsen är detsamma som 

årsringarnas tillväxtmönster. Det finns flera faktorer till trädens tillväxtmönster – 

konkurrerande träd bredvid kan falla eller gro, öns utsatthet för hårda vindar och 

torrt klimat. Också problematiken med trädens olika tillväxtmönster, att en 

överståndatall inte växer samma som en undertryckt tall eller skillnaden på ekens 

sekundära egenskaper och tallens pionjära egenskaper (Ivarsson, 2009).  I 

studien är inte heller faktorn av juvenilved inräknad som har andra egenskaper 

(Biondi & Qeadan. s, 86. 2008). Detta är en nackdel i den här studien, där det i 

efterhand skulle ha varit möjligt att exkludera de första 30 årsringarna från 

medelårsringsberäkningar. På så vis exkluderas juvenilveden som är den mest 

volatila delen av årsringsutvecklingen. 

Vad som talar för studien är hur tillväxtkurvorna mellan Riksskogstaxering och 

träden på Blå jungfrun överensstämmer. Figur 8 visar att tallens kurvor har 

gemensamma toppar och dalar, ex 1969–1974, samma period är inte lika tydlig 

för ek. Gleichläufigkeit visar att tallarna överensstämmer mer (54%) än ekarna 

(52%). Som tidigare nämnt påverkar juvenilveden årsringsutvecklingen och 

Gleichläufigkeit-värden kan blir missvisande.  

 

4.3 Trädslag 

Jämförelse mellan trädslagen (Bilaga 7, figur 6) på ön visar en överenstämmelse 

till 56% med Gleichläufigkeit-metoden. Flera gemensamma toppar och dalar 

finns 1930,1946, 1969–1975, 1998, 2014. Det visar en likhet i tillväxtmönstret 

för ek och tall på ön.  

 

4.4 Lufttemperatur, Nederbörd och Riksskogstaxeringen 

Vid jämförelse av ek och tall med nederbörd och temperatur överensstämmer 

ekens tillväxtkurva med temperaturvariationer mer än tallen. Ekens tillväxt 

verkar därmed svara mot varma/kalla perioder mer än vad tallens gör. Tallen 

visar 60% överensstämmelse med nederbörd och eken endast 42%. En tydlig 

skillnad varav går att anta att tall påverkas mer av nederbörd än ek. 

 

Ivarsson (2009) nämner också att om en period av svag tillväxt ligger mellan två 

perioder av högre tillväxt kan detta tyda på en period av torka och liknar en 

reaktion av huggning eller annan störning. Det går att tyda i kurvan för 

nederbörd (figur 11) där en sänkning mellan 1916–1925 återfinns hos tallen som 

för samma period har en minskad årsringsbredd. Liknande kurvor går att se hos 

eken mellan 1923–1925. Det går att tolka det som att torka påverkar trädens 

tillväxt negativt, likt det Ivarsson (2009) påstår.  
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Abrahamssons (2016, s. 2) beskrivning av klimatet på ön jämfördes med 

framtagna klimatdata från SMHI (2019). Det visade att årsmedeltemperaturen är 

högre för perioden 2001–2015 jämfört med 1961–1990, också visar det en 

sänkning under 2010, likt det Abrahamsson (2016) skriver. 

 

Stressas tallen på Hällmarken i högre grad och är mer känslig mot torka än tall i 

Sydskogen? Enligt figur 13 är 1955 ett år av mindre nederbörd och tallen på 

Hällmarken minskar medelårsringsbredden, flera liknande år är 1959, 1964, 

1969,1971–72, 1978, 1982,1986, 1991–93, 2008, 2011 och 2013.  Perioden 

1968–1980 är det en extrem ökning för tallen på hällmark, men perioden visar 

ingen extrem ökning av nederbörd för samma period.  

 

Dock kan en temperaturökning synas 1970–1977 och det går att anta att tallen på 

Hällmarkskogen svarade mot temperaturen under den perioden. Perioden för 

cirka 1969–1975 pekar alla kurvorna mot toppar (ökning i temperatur, nederbörd 

och årsringsbredd), förutom tallen i Sydskogen (Figur 7).  

 Under perioden 1969–75 sker en ökning temperatur och minskad nederbörd. 

Tallarna på Hällmarkskogen svara med en ökad årsringsbredd och Sydskogen 

minskad årsringsbredd.  I perioden tillkommer borrkärnor från yngre träd på 

Hällmarken med bredare årsringar som påverkar medelvärdet och den stora 

ökningen i medelårsringsbredd kan förklaras med det.  

 

Öns markskikt med ris, örter, lavar och mossa kan säga något om klimatet i 

området (Josefsson et al. 2010). Enligt Abrahamsson (2016) var det på 

Hällmarken mycket fattigris (kråkbär) och lavar, annars mestadels häll i dagen. 

Speciellt för Blå jungfrun är att det är en granitsten som är belägen i Kalmar 

sund med hårda vindar, högre salthalt samt torka på somrarna. Silhberg (2012) 

nämner att hårda vindar kan deformera trädens kronor och därmed har en 

uttorkande påverkan. Flera tallar på ön karakteriseras som ”vindpinade” och 

troligen kan bli stressade pga. det.   

 

Riksskogstaxeringens årsringsdata från borrkärnor hade tydligt högre 

årsringsbredd än Blå jungfruns, en förklaring till det kan vara bättre bonitet samt 

yngre träd med högre andel juvenilved. Att tallens medelvärde för 

riksskogstaxeringen ökar gradvis kan förklaras med olika aktiva skogliga 

åtgärder som markberedning, röjning, gallring, eller askåterföring och 

plantförädlingsarbetet.  

 

4.5 Mänsklig påverkan  

 
Ön har haft begränsade störningar av människan innan nationalparken bildades 

1926. Då förekom stenhuggeri (1904–1925) som påverkade skogen i form av 

bränsleuttag i Sydskogen samt mindre gallring av ek i Sydskogen (Abrahamsson, 

2016). Josefsson et al (2010) skriver att naturens dynamik och struktur skiljer sig 

mellan skogar som är opåverkade kontra påverkade av människan och att 

perioder med ökad tillväxt kan indikera på en diskret störning som korrelera med 

mänsklig aktivitet och att endast titta på temperatur inte förklara tillväxtmönstret.  
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Figur 13 visar jämförelse mellan träden och störningar och tallen visar en 

sänkning från 2 millimeter till 1,1 millimeter i årsringsbredd mellan perioden 

1904–1907 och denna lägre tillväxt håller i sig fram till 1926 och gör en tydlig 

ökning från 1,14 till 2 millimeter mellan perioden 1926–30. Att tallen 

påverkades med mindre årsringsbredd under perioden av stenhuggeriet är 

svårtolkat då en gallring vanligtvis ger en tillväxtökning för träd i närheten. Dock 

är det svårt att kontrollera uppgifter om exakt vart gallringen utfördes. Vid 

bildandet av nationalparken ökade tillväxten för tall igen.  

I diagrammet (figur 13) för störningar har eken under perioden 1904–1906 ökat 

årsringsbredden från 0,5 millimeter till 0,7 millimeter. Det finns antydan att eken 

har påverkats av denna gallring, men för mer säkra slutsatser krävs exakt område 

för gallringen och att jämföra det med närliggande provytor.  

Avslutningsvis finns det flera vidarestudier som går att utföra på ön. T ex. en 

fördjupad kvantitativ undersökning på tillväxten, validera falska årsringar, 

identifiera torrår i relation till tallen på Hällmarken.  

Förutsättningen för dendrologiska undersökningar på Blå jungfrun är goda, flera 

äldre levande träd på utsatt isolerat läge. Studien visade att träden på ön har 

liknande tillväxtmönster med kringliggande områden och att klimatet påverkar 

tillväxtmönstret. En utgångspunkt var torkstressen. Trots det utsatta läget och 

ringa nederbörden verkar träden inte bli extra torkstressade.  Detta vore positivt 

för södra Sverige som helhet, men resultaten från den hårda granitklippan kan 

inte generaliseras till moräner och rullstensåsar på fastlandet. En viss indikation 

finns i alla fall att båda trädslagen tål ganska hårda förhållanden, även om 

tillväxten också blir hårt nedsatt. 

 

4. 6 Slutsats 

 

• Årsringsbredden visade liknande utveckling för båda trädslagen vid 

temperaturförändring och gick att tyda vid gemensamma toppar och 

dalar. 

 

• Det fanns ingen tydlig skillnad i tillväxtmönstret mellan växtplatserna 

(tall) Sydskogen och Hällmarken.  

 

• Tallen visade högre överensstämmelser i ökad årsringsbredd med 

ökad nederbörd än ek. 

  

• Eken hade en högre överensstämmelse i ökad årsringsbredd vid ökad 

lufttemperatur än tallen. 

 

• Tillväxtnivåerna var lägre för träden på ön än fastlandet men hade 

samma tillväxtmönster.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 1. T.h. De fyra äldsta träden, inkl. rot-träd. T.v. De 4 yngsta träden inkl. rot-träd. 

Punkterna visar provytors placering 
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Bild 2. Ortofoto över Blå jungfrun visar indelningen av Hällmarken i 

övre halvan och Sydskogen i nedre halvan av det horisontella 

vitprickiga strecket. (Abrahamsson, 2016) 

 

 

 

Bilaga 2 
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Bild 3. Plaströr med ID-märkning. 

Bild 4.  

Ö.v. För slipning användes nagelfil.  

Ö.h. Torkspricka i tallmärg. 

N.v. Hål i ekens vårved, bark syn på bilden. 

N.h. Framslipade årsringar av ek.  

 

 

 

Bilaga 3  
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Bild 5. Uppmätning innan vattenbad. Knivlådor 

användes till fixering av borrkärnor i vattenbadet.  

Tabell 4. Subjektiv valda borrkärnor för svällningseffekt efter vattenbad. Högra spalten visar 

3 stycken tallar och vänstra spalten 5 stycken ekar. Ner visar tidsförloppet och hur mycket 

borrkärnan svällde i längden.  

Bilaga 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID_Tall mm tid ID_Ek mm tid 

Hällmark_T6 2,2% 179 13.15 Sydskogen_E3_brh 220 8.30  
180 14.40 1% 222 11.30  
181 16.15 Sydskogen_E2_brh 101 8.30  
181 17.15 1% 102 11.30    

   

Sydskog_E11_brh 2,8% 167 13.15 Sydskogen_E4_träd_brh 185 8.30  
170 14.40 3,2% 189 11.30  
170 15.15     
170 16.15 Sydskogen_E6__rot 123 8.30  
170 17.15 2,6% 125 12.00    

Sydskog_E3_brh 3,2% 179 11.38 

Hällmark_T4_brh 1% 198 13.15  181 12.37  
200 14.35  182 13.35  
200 15.15  183 14.40  
200 16.15  183 15.35  
200 17.15  183 16.35 
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Bild 6. Arbetsgången i Windendro. visar manuellt 

placerade gröna årslinjer. Också två path lagda pga. 

kraftig krök. 

Bilaga 5  
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Tabell 5. Kända störningar (Abrahamsson, 2016)  

Bilaga 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Störning 

1850-tal Utplantering av kaniner 

Ca 1900 Utplantering av kaniner 

Ca 1900 Skogsbrand, ej belagd i skrift 

Ca 1905 Viss gallring av ek 

1904–25 Stenhuggeri 

1926 Nationalpark 

1940 Räv på ön 

1940–42 Kalla vintrar, kaniner frös ihjäl 

1940–55 Betesfred 

1955 närvaro av hare på ön 

1958 Ca 25 harar på ön, 

1960 128 harar skjuts på ön 

1969 Torr sommar, påverkar vegetation 

1969 Höststorm 

1973 Torr sommar, påverkar vegetation 

1975 Torr sommar, påverkar vegetation 
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Bilaga 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. År 1861–2015. Tall borrade i brösthöjd, medelvärde för 5 års perioder.  
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Figur 5. År1861–2015. Ek borrade i brösthöjd, medelvärde för 5 års perioder.  
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Figur 6. År 1855–2015. Visar medelvärde för årsringsbredd på brösthöjdsträd uppdelat på 

trädslag. Grön färg visar för tall, orange för ek.  
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