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Figur 1. Storsylglaciären i Jämtland. Under de senaste dryga 100 åren har
den nedre glaciärfronten dragit sig tillbaka omkring 160 m i höjdled från
ett läge strax ovanför sjön.
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Smältande glaciärer
och urgamla granar
– nya källor till kunskap om
fjällens vegetationshistoria

Text och foto: Leif Kullman och Lisa Öberg
Kunskapen om de svenska fjällens vegetationshistoria har tills helt nyligen
varit mycket bristfällig. Det beror i stor utsträckning på att förutsättningar
för traditionella paleoekologiska arbetsmetoder, främst pollenanalys, ofta
saknas i dessa miljöer. Fjällens torvavlagringar är vanligtvis tunna eller
saknas helt och det är långt mellan sjöar med lämpliga bottensediment.
Kanske skall vi dock vara tacksamma för dessa svårigheter, då
pollenanalys som den ofta tillämpats, givit upphov till tvivelaktiga
tolkningar som stelnat till svårutrotade dogmer. Paradexemplet är granens
och den sibiriska lärkens invandringshistoria i norra Sverige. Pollen
analysens bild har länge varit att granen invandrade från öster och nådde
fjälltrakterna först för 20003000 år sedan, i vissa områden kanske ännu
senare. Att lärken någonsin vuxit i våra fjäll har länge helt undgått
pollenanalytikerna. Idag vet vi dock bättre och tack vare den nygamla
metoden ”megafossilanalys” står det nu klart att granen fanns på plats i
fjällkedjan redan för drygt 13 000 år sedan och lärken blott några tusen år
senare. Detta öppnar för nya frågeställningar när det gäller trädens och
andra växters ”istidsrefugier”, invandringsvägar samt fjällens
deglaciationshistoria. Den nya kunskapen ger dessutom nya infallsvinklar
till diskussionen om förutsättningarna för människans tidiga utnyttjande av
de marker som idag har karaktären av karga och lågproduktiva högfjäll.
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Megafossilanalys
Megafossilanalysen går ut på att större lämningar av träd (stammar, rötter,
kottar) som vuxit i dagens kalfjällsområden eftersöks i fjällmyrar och
mindre sjöar. De trädrester som påträffas dateras med 14Cmetodik1, vilket
ger en exakt bild av när och var en viss art vuxit under tidigare skeden av
vår nuvarande interglacial, Holocen. Ingen annan metod har den
precisionen. Metoden har framgångsrikt bidragit till att skapa en ny bild av
huvuddragen i trädgränsens och klimatets utveckling efter den senaste
istiden. Fortfarande finns dock kunskapsluckor när det gäller olika arters
absoluta höjdgränser och hur motsvarande växtsamhällen varit
strukturerade i landskapet. Ett särskilt intresse anknyter till de allra första
och varmaste millennierna efter isavsmältningen då temperaturen var
ungefär lika hög som den förväntas bli i framtiden, enligt de
klimatmodeller som flitigt diskuteras idag.

Träden speglar fjällens naturhistoria
I strikt botanisk mening är fjäll höga berg utan trädväxt på toppen.
Eftersom träd i motsats till kalfjäll lämnar tydliga och konkreta spår efter
sig, så blir träden och trädgränserna centrala i försöken att rekonstruera de
stora dragen i de levande fjällens naturhistoria. Förekomsten (eller ej) av
ett trädskikt avgör i mångt och mycket vilka växter och djur som kan
förekomma i ett område. Megafossilanalysen blir det självklara metodvalet
när det gäller att fördjupa vår kunskap om de levande fjällens historia.
Trots megafossilanalysens alla förtjänster har det, som ovan antytts, varit
svårt att skapa en säker och någorlunda allmängiltig bild av trädens allra
högsta gränser och fördelningsmönster, särskilt under den tidigaste delen
av Holocen. Långsiktigt bevarande av trädrester i den öppna
högfjällsmiljön är praktiskt taget en omöjlighet. Därför har klimatets
uppvärmning under senare tid kommit närmast som en skänk från ovan.
Det visar sig nämligen att idag när våra glaciärer och större perenna snöfält
smälter som sällan tillförne så exponeras i vissa fall grova trädrester, som i
tusentals år varit täckta och bevarade av is och snö. På så sätt har ett helt
1 Alla åldersangivelser redovisas i kalibrerad form (interceptmetoden) och avser konventionella kalenderår.
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Figur 2. Rester av en björkstam som exponerats vid Helagsglaciären i
Härjedalen, 1345 m ö.h. Troligtvis har stammen transporterats med
laviner och smältvatten från en högre belägen växtplats. Den har här lyfts
upp ur de vattentäckta sedimenten. Ålder: 7670 år.
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nytt fönster öppnats för paleoekologisk forskning i högfjällen.

Fjällens gömda skogar
De svenska glaciärernas dynamik är i stort en funktion av sommar
temperaturens utveckling. I samband med en första värmepuls kring 1930
talet inleddes en allomfattande avsmältning (Fig. 1), som dock bromsades
upp under några kyligare och snörikare decennier efter mitten av
århundradet. Under den senaste 10årsperioden har glaciärernas tillbaka
gång tagit ny fart och det är nu vi börjat få upp ögonen för de trädrester
som ofta ligger spridda i glaciärnischerna strax framför de retirerande
glaciärfronterna. De första
upptäckterna gjordes för drygt 10 år
sedan i anslutning till glaciärerna
vid Helagsfjället och Sylarna i
Härjedalen/ Jämtland. Här på
träffades vedrester av fjällbjörkar,
som för 97007000 år sedan växte
på 300600 m högre nivåer än
dagens trädgräns (Fig. 2)
Under senare år har mer syste
matiska undersökningar inletts vid
glaciärer längs hela den svenska
fjällkedjan. Det har då visat sig att
för 96004400 år sedan fanns träd
av fjällbjörk och tall i glaciärnischer
belägna 400600 m ovanför nutida
trädgränser (Fig. 35). Därefter
begravdes de tidiga ”glaciär
skogarna” av snö och is, som
kommit att prägla de här miljöerna
under de senaste 34 tusen åren då
klimatet blivit allt kallare och mer
gynnsamt för glaciärtillväxt.

Figur 3. Tallstam deponerad i
blockmarken nedanför Tärna
glaciären i södra Lappland,
1070 m ö.h. Ålder: 9530 år.
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Nivåskillnaden på minst 600 m mellan dagens och den forna högsta
trädgränsen kan tolkas som att sommarens temperatur under den tidigaste
delen av Holocen har varit 3.5 °C högre än idag.
Trädmegafossil har även exponerats i anslutning till krympande större
perenna snölegor (Fig. 5). Åldern på detta material motsvarar
glaciärfynden. Eftersom snölegorna reagerar mer momentant på klimatets
svängningar så borde eventuella vedrester ha brutits ned fullständigt om
snölegorna någonsin tidigare efter bildandet varit lika små eller mindre än
idag.
De allra äldsta trädmegafossil som påträffats under aktuella omständigheter
utgörs av björk, tall och gran, som alla koloniserade höga nivåer (tidiga
nunatakker) i fjällen redan under senglacial tid, för 16 800 till 13 800 år
sedan (Fig. 6). Tidigare trodde man att fjällen och skogslandet närmast
öster om fjällen var helt istäckta vid den tiden, en ståndpunkt som nu fått
revideras. Till bilden hör också att björk växte vid norska ishavskusten för
lite drygt 20 000 år sedan, att döma av 14Cdaterade megafossil från
Andøya. Vi kan nyktert konstatera att megafossilanalysen har inneburit
början på ett paradigmskifte i nordeuropeisk kvartärgeologi och historisk
biogeografi.

Fjällens ”urgranar”
Bilden av fjällens tidiga vegetationshistoria har kunnat förfinas ytterligare
genom en särskild variant av megafossilanalysen. I korthet går det hela ut
på att rekonstruera livshistorien för extremt långlivade växtarter, hittills
främst klonbildande trädarter.
Botanister har länge misstänkt att de låga, mer eller mindre krypande och
vädertuktade granbuskar, som ofta uppträder i den allra översta delen av
fjällbjörkskogen och i kalfjällets lägre delar kan vara extremt gamla. Lisa
Öbergs forskning har med råge bekräftat detta. Vid grävning i marken
under dylika granar händer det att större bitar av granved och kottar
påträffas. I de flesta fall tyder de närmare omstädigheterna på att veden
tillhör samma genetiska individ som idag växer på platsen. Genom 14C
5
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Figur 4. Stam och rotrester av en mindre tall som nyligen spolats fram
under Kårsajökeln i norra Lappland, 990 m ö.h. Ålder: 6790 år.

dating av dessa lämningar får vi en uppfattning om minimiåldern på dessa
granindivider och hållpunkter på granens invandrings och
spridningshistoria.
Det är kutym att riktigt gamla och vördnadsbjudande trädindivider får ett
egennamn. De hittills äldsta kända granarna av ovan nämnda slag har i
6
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överensstämmelse härmed
begåvats med namnen ”Old
Tjikko” och ”Old Rasmus”, efter
två vida berömda fjällhundar
med lokal anknytning. Båda
dessa granar fanns på sina
nuvarande växtplatser i
Fulufjället (Dalarna) och
Sonfällsmassivet (Härjedalen)
för omkring 9500 år sedan
(Fig. 7). Andra liknande granar i
fjällkanten har en ålder som är
nästan lika hög.
En förutsättning för granarnas
höga ålder är frånvaro av mer
dramatiska störningar,
exempelvis brand, insekts och
svampangrepp samt omfattande
markrörelser. Dessutom tycks
det vara så att en hög ålder
uppstår enbart i kärva och
Figur 5. Del av björkstam (upprest)
utsatta lägen där kronan ständigt
som smält fram vid fronten av ett
bonsaitrimmas av väder och
större snöfält på fjället Njulla i norra
vind. Den produktiva barr
Lappland, 1025 m a.s.l. Barken är
skruden blir på så sätt mycket
intakt på stammens baksida Ålder:
tät, samtidigt som tillväxten av
5500 år.
höga, grova och improduktiva
(tärande) stammar hålls tillbaka.
Detta förutsätter en öppen och vindpinad miljö i granarnas närområde. Vi
kan därför sluta oss till att även under den varmaste delen av Holocen, när
trädgränsen här och var nådde 600 m högre än idag, så fanns stora öppna
ytor där den genuina fjällfloran kunde uthärda i det varmare klimatet.
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Figur 6. Grov tall (upprest) som växte nära toppen av den tidigt
framsmälta nunatakken Åreskutan redan under senglacial tid. Fynd
platsen, 1360 m ö.h., har länge varit en permanent snölega, som först
under de senaste decennierna smält fram. Snölegan har möjligtvis
föregåtts av en mindre glaciär på platsen. Ålder: 13 800 år.

Som en parentes kan nämnas att de ovan namngivna granarna har blottlagt
ett förbluffande omfattande och starkt känslomässigt intresse för gamla
träd och tillhörande miljöer. Efter att granarna upptäckts har journalister,
naturfotografer, konstnärer, poeter, låtskrivare och författare från jordens
alla hörn, samt mängder av trädälskande privatpersoner, ”vallfärdat” till
dessa träd (t. ex. Kvant 2011). Intressant är att man upptäckt att de urgamla
träden har ett goodwillvärde, som låter sig utnyttjas kommersiellt av
företag i vitt skilda branscher. Det senaste exemplet är klädföretaget
Gudrun Sjödén, som valt att exponera delar av sin vårkollektion 2012 i
anslutning till granen Old Rasmus http://fjellisabloggen.oldtjikko.se/#post481).
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Figur 7. Granen Old Rasmus växer vid
trädgränsen på Sonfjället i Härjedalen. 14C
datering av tillhörande ved i marken under
kronan vittnar om att samma genetiska individ
vuxit här i minst 9500 år.

9

Smältande glaciärer och urgamla granar

Inte bara i Sverige
Smältande glaciärer som avslöjar trädväxt i högt belägna alpina miljöer har
visat sig förekomma på olika håll i världen, exempelvis på Island, i
Alperna och i Nordamerika. Tidsmässigt så överensstämmer dessa fynd av
megafossil med dem som härrör från den svenska fjällkedjan. Norska
högfjällsområden har utnyttjats av människan mer intensivt och under
längre tid än motsvarande områden i Sverige. Här har arkeologer gjort
remarkabla fynd av föremål med anknytning till jakt och samfärdsel, som
under tusentals år bevarats av isen. Även i Nordamerika och i Alperna
upplever högfjällsarkeologin ”heydays” utan like, tack vare den unika
glaciäravsmältningen.
Inte heller när det gäller flertusenåriga granar är förhållandena i Sverige
unika. Liknande förekomster finns vid den arktiska trädgränsen i
Nordamerika och Ryssland. Frekventa och omfattande skogs och
tundrabränder i dessa områden har dock gjort att riktigt lika höga åldrar
som i våra fjäll inte har rapporterats.

Framtidsperspektiv
Den nya kunskap som här refererats ger viktiga utgångspunkter när det
gäller våra föreställningar om fjällandskapets utveckling i en framtid, som
enligt vissa klimatmodeller förmodas bli lika varm som de första
årtusendena efter den senaste istiden. De växtrester som nu för första
gången exponeras i glaciärernas frontområden bryts hastigt ner vid
kontakten med den fria atmosfären. Det är därför synnerligen angeläget att
mer omfattande och systematiska forskningsinsatser snarast riktas mot
detta område.
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Lerskred
Text och foto: Mauno Lassila
Ovädret Dagmar med kraftiga regn och orkanbyar drog in över mellersta
Skandinavien just efter jul. Mellan 2627 december regnade det 19,6 mm i
Trondheimstrakten, vilket är det tionde nederbördsrikaste tillfället i
december sedan mätningar startade. Förutom detta hade december haft 30
40 % mer nederbörd än vanligt. Temperaturen hade också varit 2,4 grader
högre än normalt. Orsaken bakom den varma förvintern med hög
nederbörd är att det isländska lågtrycket är djupare än förra året.
Tryckskillnaden mellan lågtrycket vid Island och högtrycket vid Azorerna
är stort, vilket skapar en kraftigt utvecklad västvindströmning med milt
väder på skandinaviska breddgrader.
Det nya årets morgon startade med ett stort lerskred vid byn Esp, väster om
Trondheim. Leran mer eller mindre rann ner efter en smal dalgång och det
gjorde att inga bostadshus kom i vägen. Däremot följde två mindre
lagårdsbyggnader med det flera hundra meter långa lerflödet. En person
som steg upp klockan 7 på morgonen såg hur granarna intill började luta
och röra sig ner efter dalgången. Skredsåret arbetade sig bakåt upp efter
dalgången och avstannade till slut. Katastroflarm utfärdades och ett 50tal
familjer evakuerades för säkerhets skull.
De leror som avsattes i slutet och efter istiden i dåtidens hav var snabbt
bildade genom att smältvatten från inlandsisen spolade ut slam samt
svallningen vaskade ut finkorniga partiklar från moräner. Just i salt miljö
klumpar partiklar ihop sig genom flockulation och klumparna faller
snabbare ner till botten än enskilda partiklar. Ju mindre partiklarna är,
desto snabbare sker flockulationen. I en så kuperad miljö som i mellersta
Norge har svallningen varit intensiv och de utvaskade lerorna från höjderna
bildar mäktiga lerlager i konkava bäcken. Lerområdena är också oftast
uppodlade och därför saknas trädrötternas ytstabiliserande förmåga.
Lerorna innehåller mycket vatten. De är uppbyggda av tunna och mycket
12
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små flak, som avlagrats luckert som ett korthus med mellanrum mellan
partiklarna. I dessa små kaviteter ryms mycket vatten. Dessutom har
lerflaken vatten bundet på partiklarna ytor. Allt detta ger hög vattenhalt
som gör att lerorna lätt kommer i rörelse när portrycket i lermassorna blir
för högt. Långvariga regn, i synnerhet på hösten när avdunstningen är
obetydlig, bidrar till det ökade portrycket. Lermassorna kan komma i
rörelse av sin egen tyngd, men även vibrationer av olika slag och
belastning kan utlösa skred.
Om man som kvartärgeolog har haft möjlighet att se hur skredförloppet
startar och utvecklas är man mycket tursam. De flesta skred är relativt
snabba och många sker i höstmörkret eller under natten när få personer är
utomhus. Skredet börjar i med ett smalt sår i ett lägre parti och arbetar sig
bakåt mot högre terräng under det att skredsåret vidgas eller blir flikigt.
Stora lersjok glider eller faller ner i skredgropen och vatten frigörs, som
driver på flödet. Det kan till och med vara så att lerpartier som glider ner
orsakar att vatten stänker upp och åt sidorna och leran blir ögonblickligen
flytande. Skreden breddar sig uppåt sluttningen och får ibland två eller
flera stråk, som sett uppifrån får ett fingerliknande utseende nästan som en
hand. Leran kan flyta ungefär lika snabbt som en moped eller snabb cykel
kör. Hus som faller ner i skredgropen flyter iväg på leran och faller sönder.
Den lera som omrörts på detta sätt dräneras på vatten och rör sig inte mer.
Då har lerflaken lagt sig som spelkort i en kortlek och fått en tätare
packning. Det vatten som då frigörs gör leran flytande.
En förutsättning för att leran vid avsättningen i havet inte rör sig utför
sluttningar är den höga salthalten i porvattnet. Så länge salthalten kan
upprätthållas är risken för skred liten. Alltsedan lerorna lyfts upp ur havet
genom landhöjningen, har perkolerande nederbördsvatten sakta vaskat ut
salt ur lerorna. Detta har långsamt minskat hållfastheten. Under
nederbördsrika perioder stiger grundvattenytan i lerorna och därmed ökar
portrycket. När portrycket blir tillräckligt högt överskrids gränsen för
hållfastheten och leran ger sig iväg. Man säger att leran är kvick
(kvicklera). Processen när lera övergår från fast till flytande tillstånd kallas
liquefaction (flytandegörning).
13
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Flacka lersluttningar är i allmänhet stabila, men om det finns dränerande
skikt i botten kan portrycket öka kraftigt vid långvariga och stora regn och
leran ändå ge sig iväg. Man brukar grovt säga att lersluttningar som lutar
mindre än 1:10 är stabila. De områden som har en högre lutning är i de
flesta fall karterade och finns samlade på kartor som riskområden. Längs
älvarna är älvbrinkarna eller niporna vanligen branta genom älvarnas
erosion, så även om slättytan upptill är flack, finns ändå en viss skredrisk.
Vid byggande längs älvdalar kan man säga att 10 gånger älvbrinkens längd
ger ett mått på minsta tillåtna avstånd till bebyggelse på slättytan räknat
från brinkens kant. Då har man en godtagbar säkerhet.
Skredbenägna leror finns framför allt runt Oslofjorden och i mellersta
Norge och i Sverige på Västkusten, främst i Göta älvs dalgång men även i
norra Halland, Bohuslän och Värmland just norr om Vänern. På Östkusten
är skreden vid Vagnhärad i Södermanland kända. I Svealand och Norrland
är mellersta Dalälven, nedre Indalsälven och Ångermanälvens dalgång
mest utsatta, men ett lerskred har också förekommit i Gideälvens dalgång
just söder om E4 (Fig. 1). I Finland är lerskred inte lika vanliga som i
Sverige och Norge men har förekommit i den sydligaste delen.
Om kornstorleken i jordmassor är något grövre än i lersluttningar kan
skreden ha annat förlopp. Då kan partier med siltig sammansättning glida
mer sammanhållna genom bakåtgripande erosion utan att bli flytande.
Förloppet när partier lossnar kan vara snabbare än vid kvicklereskred. De
senare pågår oftast under minuter till flera tiotal minuter genom att skredet
arbetar sig bakåt successivt.

Större lerskred i Sverige
Sedan 1950 har 11 lerskred inträffat i Sverige. 9 av dessa har förekommit i
västra Sverige. Skredet i Surte 29/9 1950 var omfattande till ytan. 270 ha
mark kom i rörelse under ett par minuter och dödade en person och
skadade 2 personer svårt. 300 personer blev hemlösa. Totalt berördes 118
lägenheter och ett 10tal affärslokaler. Skredet hade kunnat få mycket
vådligare konsekvenser, då ett tåg med 800 passagerare just innan hade
14
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Figur 1. Skredet i Gideälven 1987 nedströms E4bron. Stora sjok av silt
kom i glidning under bakåtrotation, vilket syns på de lutande granarna. Ett
mindre skred inträffade också 2004.

avgått från stationen. Stationshuset och spåren sjönk ner i lermassorna.
Några dagar innan skredet hade pålningsarbeten förekommit i området och
sprickor i marken noterats. Pålningen kan ha varit utlösande orsak.
Förutom detta var det känt att det var dålig stabilitet i området och att det
fanns artesiskt vatten under tryck. Efteråt var det endast ett hus som stod
upprätt.
Tuveskredet 30/11 1977 drabbade endast 27 ha, men 9 personer omkom
och ett 60tal skadades (Fig.2). Skredet bedöms som den största
naturkatastrofen i Sverige. Ca 200 personer fanns i området. Skredet
inträffade 16.05 och hade kunnat få enorma konsekvenser om alla boende
varit hemma. Dessutom var det mörkt och all elektricitet slogs ut. 65 hus
15
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Figur 2. Tuveskredet 1977 drog med sig ett stort antal hus. Lermassorna
trycktes upp mot varandra nere i dalbotten.

följde med i skredet. Orsakerna bakom skredet står att finna i den höga
nederbörden under hösten, en starkt lutande berggrundsyta under lerlagren,
förekomsten av artesiskt vattentryck i områdets nedre del samt möjligen
också vibrationer från trafiken. Förutom en landsväg gick även en järnväg
genom området. Innan området bebyggdes gjordes markundersökningar,
som visade att jordlager motsvarande den planerade bebyggelsens vikt
måste schaktas bort av säkerhetsskäl.

Större lerskred i Norge
I september 1345 gick ett stort lerskred i Gauldalen i SörTröndelag. Minst
250 människor omkom. Det skredet är Norges största naturkatastrof. Skred
16
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förekom också under åren 1625, 1702, 1760, 1768 och 1816. Sammanlagt
82 människor omkom vid dessa tillfällen. Verdalsskredet i Tröndelag 1893
är det näst största skredet (Fig. 3). Verdalen har i alla tider varit utsatt för
skred. Det talas om åtskilliga skred redan under medeltiden. Under åren
1822, 1853 och 1867 förekom skred i dalgången. Det stora skredet 1893
inträffade 19/5 och pågick som mest under ca 90 minuter. Genom
Verdalen rann en älv, som skurit sig ner i sedimentlagren. Skredet startade
på ena sidan av älven men fortplantade sig också över på den andra sidan.
Omkring 65 miljoner m3 lermassor kom i rörelse. Skredet fortgick som ett
s k flaskhalsskred, dvs att närmast älven fanns ett smalt utlopp för de
flytande lermassorna och högre upp på sluttningarna bredde skredsåren ut
sig. Lermassorna dämde upp älven så att en 4 km lång sjö bildades, som
dock började tappas ut efter ett dygn. Nya skred dämde upp på nytt och
måste genomskäras av det rinnande vattnet.
I skredet omkom sammanlagt 116 människor, 111 i själva skredet och
efteråt ytterligare 5, som varit skadade eller kraftigt nedkylda. Omkring
120 hus förstördes. I skredet försvann också 33 hästar, 202 kor, 345
småkreatur och 25 grisar. Militär sattes in i räddningsaktionen och en
insamling av medel startades. Ett större lerskred inträffade också i april
1978 i Rissa i SörTröndelag (Fig.
4). Det skredet filmades av två
personer. 56 miljoner m3 lera rann
ut genom en smal öppning ner mot
Trondheimsfjorden. En
handikappad person omkom. Efter
Rissaskredet 1978 har 23 lerskred
inträffat i Norge. Av dessa förekom
9 under tioårsperioden 20002009.
Räknar man ända från år 1800 så
Figur 3. Verdalsskredet 1893. I
har 260 skred noterats. Den ökande
fonden ser man den ursprungliga
nederbörden under senare årtionden
plana markytan. Efteråt gick det inte
har bidragit till allt fler skred och
att gå på den lösa våta leran.
kommer även i framtiden att göra
detsamma.
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Figur 4. Rissaskredet 1978. Efteråt fanns kvar branta lerrester längs
bergssluttningarna. Dessa branter fick sedan sprängas ner av
säkerhetsskäl.
Lerskred är vanliga i regnrika områden i olika världsdelar. Dels finns gott
om vittringsjordar i tjocka lager och i branta lutningar, dels är också
nederbördsmängderna ofta betydligt större än i vårt land. Det är främst
områden som har monsunklimat med lång regnperiod som är värst utsatta.
I dessa områden är också befolkningstätheten stor, vilket bidrar till att
förvärra katastroferna.

Läs mer i:
Stefan Falemo: Götaälvsutredningen  delrapport 15, 2011.
På internet: Lerskred, Surte 1950, Tuve 1977.
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Rekordregn i Stryn på norska
västkusten i somras
Erland Sköllerhorn
Enligt mätstationen Kroken vid samhället Stryn söder om Ålesund,
regnade det 52,6 millimeter mellan klockan 01.00 och 02.00 på natten till
den 25 juli 2011. Det är extremt även för norska förhållanden, enligt
klimatforskaren Hans Olav Hygen, vid Meteorologisk institutt. Samma natt
kom det dessutom 3,6 mm regn timmen före och 5,3 mm timmen efter.
Detta hällregn orsakade stora skador på vägar, hus och annan egendom.
Kostnaden beräknas till nästan 20 miljoner norska kronor, eftersom bl.a.
tre broar försvann och ytterligare två behöver repareras.
Enligt Hygen räknas 25 mm nederbörd på ett dygn som mycket och nu kom
det dubbla under en timme. Under ett dygn, från kl. 08.00 den 24 juli till
kl. 08.00 den 25 juli, föll 80,9 mm nederbörd. Det är ett nytt rekord för ett
dygn. Hygen är övertygad om att över 50 mm nederbörd på en timme
tillhör det mest extrema någonsin i Norge.
Det kan tilläggas att vi fått mer regn i Sverige. Den 10 juli 1973 föll 130
mm på en timme i Bohuslän. Det svenska dygnsrekordet är 198 mm i
Fagerheden i Norrbotten den 28 juli 1977. Utanför SMHI:s nät fick en
fruktodlare i nordöstra Skåne 260 mm på 14 timmar den 31 juli 1959.

Källa, där man också kan läsa och se mer:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7744627
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Hur bildas nederbörd?
Mauno Lassila
Den globala uppvärmningen kan leda till att mer nederbörd fälls ut i vissa
områden, medan åter andra får mindre än normalt. I de östra delarna av
Australien har det under deras sommar regnat betydligt mer än vanligt och
norra Japan har nästan dränkts i snö. Det har snöat kraftigt även i Algeriet.
I Sverige har de senaste vintrarna varit snörikare än vanligt. Dessutom har
rekorden för årsnederbörd slagits vid några tillfällen. Rekordet från 1954 i
Fröslida i Halland på 1599 mm har slagits tre gånger och ligger nu på 1866
mm, satt i Mollsjönäs nordost om Göteborg 2008.
Troposfären innehåller vatten men bara till ca 3 % av vikten. Det låter lite,
men då ska man betänka att en luftmassa är mycket stor både i höjdled och
i horisontalplanet. Vattnet i troposfären förekommer som vattenånga,
vattendroppar och iskristaller. De allra minsta vattendropparna kallas
mikroskopiska droppar. De något
större dropparna kallas
molndroppar och har storleken
0,010,05 millimeter. De är så små
att de nästan saknar fallhastighet.
Regndroppar har diametern 16
mm och faller med 610 m/s.
För att vattenånga ska kunna
kondensera och bilda droppar,
krävs att det finns mikroskopiska
kondensationskärnor i atmosfären.
Dessa härrör mestadels från havet,
en mindre del från land och en
ännu mindre del från olika
förbränningsprocesser och
vulkanutbrott. Sådana partiklar
20
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kan finnas i ett antal av 10 000 på en kubikcentimeter luft. Riktigt ren luft
innehåller en tiondel av denna mängd, medan förorenad stadsluft kan
innehålla 100 000 partiklar i samma volym luft. Om det saknas
kondensationskärnor är det mycket svårt för vattenånga att kondensera och
bilda droppar. För det krävs en övermättnad på 300400 % av den relativa
fuktigheten. Vattenmolekylerna innanför en sfärisk partikelyta har svagare
bindning än innanför en plan yta. Detta gör att det är svårt för små droppar
att tillväxa och att dropparna ofta kan upplösas till gasfas. Större droppar
kan lättare tillväxa. Processen kallas krökningseffekten.
Bildandet av droppar underlättas om kondensationskärnorna består av ett
ämne som är lättlösligt i vatten, t ex salter. Då kan kondensation ske redan
vid en relativ fuktighet på 70 %. Lösningseffekten är störst för små
droppar, som har större koncentration av salt än större droppar.
Saltkoncentrationen bidrar således effektivt till att små droppar kan
tillväxa. Processen kallas lösningseffekten.
Tillväxten av molndroppar till regndroppar är en process som om den
skedde enbart genom kondensation skulle ta mycket lång tid. I naturen
tillväxer dock molndroppar relativt snabbt. Det kan ske genom att
molndroppar kolliderar med varandra och bildar en större droppe
(koalescens). De större dropparna har lättast att tillväxa, då
vattenmolekylerna hos dessa lättare håller samman och att de dessutom
lättare fångar in små molndroppar. Fallhastigheten för molndroppar kan
räknas i millimetrar till centimetrar per sekund, vilket gör att turbulenser i
troposfären lätt håller dropparna svävande.
Vattnet i molnen är vanligtvis underkylt. I temperaturer ner till 10 grader
finns knappast någon is alls. Vid gradvis lägre temperatur ökar andelen is,
men först vid 40 grader är nästan allt vatten fruset som iskristaller. För att
iskristaller ska kunna bildas krävs att det finns fryskärnor, som i de flesta
fall består av jordpartiklar. När väl iskristaller bildats kring dessa kärnor
sker den fortsatta tillväxten mycket snabbt. Därmed kan partiklarna få en
fallhastighet. Mättnadsångtrycket över is är lägre än över vatten, vilket
bidrar till den snabba tillväxten. Processen när iskristaller tillväxer kallas
BergeronFindeisenmekanismen. Tor Bergeron var en svensk meteorolog
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(18911977). Vattenånga kan genom sublimation direkt frysa till is utan ett
mellanstadium som vatten. Genom samma process kan is också direkt
övergå i vattenånga.
Underkylt regn kan utfällas om det förekommer ett varmare luftlager över
ett kallare, som ofta sker vid ett varmluftsinbrott. Då kan snöflingor i den
varmare luften smälta och falla nedåt som regndroppar. Om det kallare
lagret nära marken inte är särskilt tjockt hinner vattendropparna inte frysa,
trots att de har en temperatur under noll grader. Men eftersom de är
underkylda och saknar fryskärnor har de inte frusit. Så fort regndropparna
når mark eller vegetation, tillfryser de och ger en isbeläggning. Om det
kalla skiktet är tillräckligt tjockt kan dropparna hinna tillfrysa till iskorn
eller trindsnö.
Om det förekommer starka vertikala rörelser i molnen, som i samband med
åska, kan vattendroppar föras högt upp i kallare luftlager och frysa till
iskorn. Dessa pålagras med vattenånga på vägen nedåt genom luften och
tillväxer då ytterligare. Vid lägre fuktighet i molnen pålagras ett vitt
isskikt, medan högre luftfuktighet ger ett isigt skikt. Hageltornen får då en
skiktad uppbyggnad. Hagelkorn upp till en kilos vikt har fallit ner på några
ställen på jorden. Det svenska rekordet är 8 hg.
Normalt regn bildas genom att snöflingor från högre nivå smälter på sin
väg ner mot marken. Det luftlager som har plustemperatur bör ha en
mäktighet av åtminstone 300 m. Regndropparna blir inte större än 6 mm i
diameter, eftersom de vid fallhastigheter över 10 m/s blir instabila och
splittras.
Om temperaturen i molnen är under noll grader kan iskristaller förekomma
tillsamman med regndroppar. Vid temperaturer mellan 0 till 10 grader
bildas små insnålar med låg fallhastighet. Vid intervallet 1216
minusgrader är iskristalltillväxten särskilt stor och dendritiska kristaller i
form av snöflingor bildas. Emellanåt bildas stora snöflingor
“lapphandskar” när flingor smälter perifert och på så sätt klistrar ihop flera
till riktigt stora kristaller. Om molntemperaturen är riktigt låg bildas hellre
plattor och inspelare med större tjocklek.
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Fuktdis är 0,2 mm stora droppar som har obetydlig fallhastighet. Sikten i
luften är åtminstone 1 km. Om siktavståndet är mindre talar man om
dimma. I mycket kallt väder kan dimman bestå av iskristaller. Torrdis har
samma siktbarhet som fuktdis, men diset orsakas av stoftpartiklar, typiska
för tropikluften. Dis och dimma kan vara vätande eller icke vätande.
Vätande menas att dropparna är så stora att de fastnar på föremål. De icke
vätande dropparna är så små att de följer med luften när den strömmar runt
ett föremål.

BERGGRUNDS OCH JORDARTSKARTOR
Med SGU:s nya kartgenerator (gratis) kan man
plocka fram och skriva ut, eller eposta,
jordarts och berggrundskartor från nästan
hela länet,
tipsar Erland
http://www.sgu.se/opencms/export/download/ny
hetsbrev/produkterdec2011.pdf
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv
.html
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Bekkenesholmen – Norges
första naturreservat
Text och foto: Tordleif Hansson
Sträckan SkarbergetBognes är det enda färjesambandet längs E6:an i
Norge. Under den 25 minuter långa överfarten har man under en stund
Bekkenesholmen i blickfånget.
Blickfång är kanske att ta i. Den ser ganska oansenlig ut där den ligger i
den yttre delen av Tysfjorden, Nordland fylke, ungefär åtta mil söder om
Narvik. Icke desto mindre betraktas den 435 hektar stora holmen som
Norges första naturreservat, fredat genom en kunglig resolution från den
24 februari 1928. I resolutionen sades ingenting om skyddsformen men
Bekkenesholmen räknas som landets första naturreservat och har tidigare
kallats nationalpark. Det ursprungliga skyddet från 1928 upphävdes
formellt när området år 2000 blev skyddat som naturreservat.
Syftet med reservatsbildningen är att bevara en mager, lågväxt och gles
kusttallskog med sitt naturliga växt och djurliv och sina naturliga
ekologiska processer. En speciell kvalitet är att området är ganska
opåverkat och representerar en typisk karg kusttallskog.
Berggrunden består av folierade (bandade) sura djupbergarter, som granit
och granodiorit som ger en mager och föga varierad vegetation.
På den östra sidan av den 64 meter höga Bekkenesholmen finns resterna av
en gammal överväxt husgrund med tillhörande båtbrygga. I en anmärkning
till reservatsbeskrivningen som Fylkesmannen i Nordland har gjort noteras
det att Bekkenesholmen inte helt passar in i dagens klassificeringssystem
och de kriterier som är grund för skydd av barrskog. Det konstateras dock
att då området varit fredat alltsedan 1928 bör det skyddet kvarstå även i
fortsättningen.
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Bekkenesholmen
25

Välkomna till årsmöte!

Välkomna till årsmöte!
för Västerbottens geovetenskapliga förening, onsdagen den 25 april,
i naturvetarhuset, Umeå universitet, kl. 1900. Föreningen bjuder på fika.
EXTRA: William Lidberg visar bilder och berättar
om sina geomorfologiska studier på Grönland
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