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ABSTRACT 
 
This report aims to establish the age of podzol profiles on Avanäs, Fårö using  known post-
glacial landrise rates and to correlate age with base depth and thickness of podzol horizons 
(soil chronosequence). The study was executed by a group of twelve Geography C-students, 
Dept Social and Economic Geography, Uppsala University, all of whom dug profiles in pairs 
and collected data from a total of 44 observation points. Podzolation only occurs in acidic 
environments with mainly pine forest which is the case for the studied area. Pedons was fur-
ther restricted to depressions between primary beach ridge and/or dune lines composed of 
fine-to medium sand, ignoring areas with secondary landforms. When defining different ho-
rizons in a podzol we used the Soil Survey Manual (1993) classification, Boundaries were 
defined based on when the colour transition between horizons reached more than 50% colour 
change to facilitate an easy field method that does not rely on chemical lab analysis. 
The results show that pedons can be dated based on the rate of land rise. Simply relying on 
the rate of land rise itself is not sufficient to date the age of podzol profiles in the studied ar-
ea but the altitude at which the vegetation starts had to be taken to account. When comparing 
the age of the pedons with the thickness and depth of the different horizons we used a re-
gression analysis to examine the relationship between horizon characteristics and time. The 
thickness of the O-horizon shows a weak but positive correlation with age (R2 = 0,3). How-
ever the thickness of the A, E and B-horizons does not correlate with age (R2 < 0.1). The 
base depth of the A-horizon is weakly positively correlated with age (R2 = 0,261). In conclu-
sion, even in a landscape with uniform soil texture and good age datum it was not possible to 
establish to use profile characteristics as a proxy for landscape age based on visible horizon 
characteristics in the field. Results may be improved with more accurate GPS-height deter-
minations and stricter application of horizon definitions, as discussed in the text.  

  



2 
 

1. Inledning 
Studier i utvecklingen av podsoljordmånens egenskaper över tid (eng. ’soil chronosequence’) 

har visats en relativ stor variabilitet i absolut datering av morfologiska horisonter mellan olika 

regioner och lokalt (Mokma et al, 2003). Denna undersökning ämnar skapa en korrelation 

mellan podsol horisontutveckling i en sandig jordart och landskapsåldern. Undersökningen 

tog plats på Avanäset, beläget på de nordöstra delarna av Fårö, en ö strax nordost om Sveriges 

största ö Gotland. Avanäset skiljer från resten av Fårö då vi endast här finner ett flygsands-

landskap. På Avanäset är tallskog den dominerande vegetationen och då podsolprofiler kräver 

barrskog för att utvecklas är detta en optimal plats för denna undersökning. 

 

Denna rapport redovisar för fältarbetet som gjordes på Avanäset under hösterminen 2016, de 

deltagande i fältarbetet och författarna till rapporten är geografi C-studenter från Kulturgeo-

grafiska institutionen vid Uppsala universitet. Rapportens handledare är Jan Boelhouwers.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att försöka åldersbestämma olika områden av Avanäsets landskap ge-

nom att studera variationer i podsolhorisonters egenskaper. Vidare är syftet att med hjälp av 

den nya åldersbestämningen undersöka hur podsoljord och dess horisonter utvecklas över tid.  

1.2. Hypoteser 
1. Avanäsets ålder kan bestämmas med hjälp den kända landhöjningstakten och topogra-

fiska höjd över havet. 

2. Podsolprofiler och horisonternas tjocklek ökar med ålder och kan kvantifieras. 

3. Basdjupet av A och E-horisonten ökar med ålder och kan kvantitativ korreleras. 

 
1.3. Avgränsningar 
Studien har skett under ett spann av 11 dagar varav tre dagar i fält. Då studien syftar till att 

undersöka podsolprofiler har avgränsningar gjorts till barrskog vilket på Avanäset består av 

tall. För att effektivisera fältarbetet har specifika områden på Avanäset har valts ut i förhand 

efter en topografisk karta. Eftersom flygsand påverkar åldersbestämningen har observations-

punkterna begränsats till sänkor i primära avlagringsområden som inte visuellt (landform eller 

begravda profiler (paleosols)) har utsatts för sekundära eoliska processer. I dokumentationen 

har fokus lagts på horisonternas färgnyanser och kornstorlek. Sammansättning av olika ke-

miska ämnen samt fuktmätningar av jordmånen har uteslutits från undersökningen.   
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  2. Bakgrundsteori 

I avsnittet redovisas tidigare teorier och forskningar angående jordmånsutvecklingen i 

podsolprofiler.  

2.1. Principer av utveckling och åldersbestämning på Avanäset 
Berggrunden på Avanäset är av silurisk kalksten som finns begravd cirka åtta meter under ett 

täcke av sand och jord (Nahringbauer, 2000, s.18). Norr om Fårö finns, under vattnet, en cirka 

tio kilometer lång åsliknande isälvsavlagring (SGU, 1988). Det är från den sedimentryggen 

som det sediment som numera täcker Avanäset kommer (SGU, 1988; Nahringbauer, 2000, s. 

19). Idag består Avanäsets topografiska landformer av sanddyner och strandvallar som skap-

ats av vindars, strömmars och vågors förmåga att transportera sanden, tillsammans med vege-

tationens sedimentbindande egenskaper (Nahringbauer, 2000, s. 17).  Det sediment som 

transporteras och deponeras av vågor längs stränderna bildar tillsammans med landhöjningens 

effekt sedimentära ansamlingar, strandvallar, som efter tusentals år skapar ett böljande topo-

grafiskt landskap. Förklaringen till att strandvallar bildas ligger i att vågornas transportför-

måga är direkt kopplad till dess hastighet; vågor med hög hastighet kan transportera mer se-

diment än vågor med låg hastighet. Detta gäller i grunda vatten där vattendjupet är mindre än 

halva våglängden (Nahringbauer, 2000, s. 3). Vågornas hastighet avtar när de träffar land och 

då deponeras materialet (Nahringbauer, 2000, s. 4f.). När marken höjts så pass att vågorna 

inte längre når en viss del av stranden kan sediment transporteras med vinden, flygsand, för 

att bidra till att strandvallarna växer. Alternativ bildas det också sanddyner parallellt med vik 

kuster (Sudersand, Ekeviken, Norsta Auren) som med landhöjningstakt förflyter sig inom-

lands. Vid den plats där vegetationen tar vid binds mer av flygsanden vid den sedimentära 

ansamlingen (Masselink et. al, 2003, kap. 9.1). 

När marken med tiden stiger ur havet uppstår nya strandvallar som över tid blir bevuxna med 

vegetation. Detta skapar rader av parallella topografiska toppar och sänkor i landskapsbilden, 

som på Avanäsets. Dessa rader är alltid parallella från kusten, beroende av vågors refraktions-

egenskap (Nahringbauer, 2000, s. 8), men kan vara mycket svårt att åtskilja från likadana 

kustparallella linjära stranddyner, speciellt när båda har samma kornstorleksammanställning. 

Om sandrygger inte är parallella men parabel formad finns misstanke att tro att det istället är 

sekundära sanddyner. Detta kan exempelvis uppstå när vegetationen skövlas och vegetation-

ens sedimentbindande egenskap försvinner. 
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Vindens förmåga att transportera sediment bygger på hastighet, ju starkare vind desto mer 

material kan transporteras. Vindens styrka avtar när den träffar en strandvall så att sediment 

deponeras. Det är alltså bara aktuellt att mäta åldern genom höjddatametoden i de skyddade 

sänkorna mellan vallarna. Detta är inte heller möjligt att datera med den här metoden i sekun-

därområden. 

2.2. Jordmånsutveckling över tid  
Jordarter bestäms av olika faktorer såsom texturen (vilket är storleksfördelningen) mineralpar-

tiklarnas sammanställning och mängden organiskt material. Mineraljord kan delas upp i två 

typer; sorterat (sediment) och osorterat (morän) (Skogsvårdsverket 2016). Jordmåner utveck-

las genom att marken blir påverkad av till exempel; vittring, temperaturväxlingar, levande 

organismer och vattengenomströmning (markinfo.slu.se). Vad som också påverkar jordmåns-

utvecklingen är det geologiska underlaget, vilket sker genom mineralsammansättning, korn-

storleksfördelning och jordarten. Markens mineralsammansättning avgörs av vilken mineral-

sammasättning bergarten har (markinfo.slu.se). Urlakning, vittring och nedbrytning av orga-

niska material är processer som påverkas av klimatet, som i sin tur påverkar jordmånsutveckl-

ingen.  

Avanäset är ett område som började stiga upp ur havet för cirka 5000 år sedan vilket är rela-

tivt nyligen, detta betyder att det inte funnits mycket tid för jordmånerna att utvecklas (Bresjer 

2016. s. 9). I Avanäsets äldre delar är jorden mer utvecklad än i de yngre delarna då den har 

ett åldersförsprång i utvecklingen (Bresjer, 2016. s. 12). Att Avanäset har områden som for-

mats eller stabiliserades vid olika ålder resulterar i att jordmånerna kommer variera över om-

rådet. Har ett område mycket vegetation och djupa podsolprofiler är det en antydan till att 

detta område under en längre tid varit stabilt, medan mindre vegetation och lite utveckling i 

jorden visar på ett yngre område (Bresjer, 2016. s 12).  

Mänsklig påverkan som avskogning har haft en påverkan på markens utveckling och denna 

påverkan kan orsaka begravda horisonter. Jordmånsutvecklingen har påverkats av faktorer 

som att jordmassor har förflyttat sig, till exempel att ostadigheter i sluttningar som bildat de-

positioner (Bresjer, 2016.  12). Detta påverkar jordmånen på så sätt att marken blir utsatt och 

skapar mindre stabilitet på ytan, vilket bidrar till att erosionen av marken ökar. Denna process 

gör det möjligt för ny jordmån att utvecklas ovanpå den begravda jordmånen (Bresjer, 2016, 

s. 12).  
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2.3. Tidigare studier av jordmånsutveckling 
I sin studie om podsolutveckling i sandiga jordmåner i Finland skriver Mokma, Yli-Halla och 

Lindqvist (2003) om termen “soil chronosequence”. ”Soil chronosequence” fokuserar på 

jordmånsutveckling över tid där olika stadier av podsolprofilers horisontutveckling kopplas 

till platsens ålder. De parametrar som mäts för att bestämma jordmånsutvecklingen är hori-

sonternas djup, textur, organiska sammansättningar, kemiska sammansättningar samt kulör. 

Ålder bestäms av platsens höjd över havet som därefter kopplas till landhöjningen.  Detta för 

att undersöka hur podsolprofiler utvecklas över tid längs den södra kusten i Finland i närheten 

av Siuntio Pickala (Mokma et. al, 2003).  

Podsoljordartens morfologi består traditionellt av ett ljusare lager med en eluvial horisont, 

vilken kallas för E-horisont. Denna efterföljs av en mörkare och rödaktig illuvial horisont, 

kallat Bhs- eller Bs-lager, vilka i den egna studien har slagits samman till en B-horisont. Lag-

ren innehåller ackumulerade organiska material såsom kol (Mokma et.al, 2003, s. 259). In-

samlingen av data skedde på olika platser från havsnivå till längre in mot landet. Representa-

tiva punkter genomgick även kemiska analyser där PH-värde, samt eventuella halter av alu-

minium och järn mättes (Mokma et. al, 2003, s. 262).  

För att analysera resultaten använde de sig av klassificeringar från tidigare studier inom ob-

servationsområdena (Mokma et.al, 2003, s. 270). Resultatet påvisar att C-horisontens utveckl-

ing till störst del styrdes av processer och inte av materiell påverkan. De sju yngre profilernas 

resultat visade antydningar till translokation av mineraler i C-horisont. Dessa hade ett ljusare 

lager av E-horisont efterföljt av ett mörkare och rödare lager av B-horisont.  De äldre sanddy-

nerna visade tydligt distinkta spår av urlakning och berikning i horisonterna. E-horisontens 

och B-horisontens tjocklek tenderade att öka över tid, dock utan en tydlig enhetlighet (Mokma 

et. al, 2003, s. 262). Kemiska translokationer var inte tydliga vid 900-års ålder. Genom att 

enbart använda ett färgkriterium utan att undersöka kolhalterna i horisonterna formades tyd-

liga horisonter efter ungefär 230 år i Finland (Mokma et. al, 2003, s. 269). Detta menar fors-

karna bör vara nog för mätningar av jordmånsutveckling då åldersbestämningen blir väsentligt 

högre vid addering av andra kriterier såsom kemiska sammansättningar och pH (Mokma et.al, 

2003, s. 271).  
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  4. Metod 
I avsnittet redovisas undersökningens arbetssätt, de klassificeringar som gjorts samt efter 

vilka kriterier undersökningen baseras på. Avsnittet behandlar även de material som använts, 

hypotesprövningar som gjorts samt felkällor som stötts på och hur de har hanterats.  

4.1. Fältarbete 
Observationerna ägde rum i området Avanäset på Fårö. Fältarbetet började med teoretisk in-

läsning om ämnet jordmånsutveckling med fokus på podsolutveckling för att skapa en förstå-

else och bakgrund till vårt fältarbete. Eftersom vi var 12 personer som genomförde studien 

delade vi upp oss i sex grupper två och två. Det för att ha någon att diskutera profilen med väl 

ute i fält, för att bättre kunna föra dokumentation av observationspunkterna och området run-

tomkring samt för att underlätta det fysiska arbetet som grävandet av profiler innebar. Att dela 

upp oss innebar även att vi kunde täcka ett större observationsområde än om vi genomfört 

studien i samlad grupp. Utöver den teoretiska inläsningen hade vi en praktisk genomgång med 

våra handledare av podsolsprofilers utveckling och bedömning av dessa. Vi fick gräva en pro-

fil för att sedan enskilt fylla den mall vi använde oss av i fält (se Bilaga 8) Genom detta mi-

nimerades risken att tolkningarna av profilerna blev olika. Efter att vi enskilt fyllt i mallen 

hade vi en gemensam genomgång över hur vi tolkat profilen för att på så sett skapa en gemen-

sam tolkning av det vi observerat. Vid slutet av varje observationsdag förde varje minigrupp 

in sina resultat i ett gemensamt Excel-dokument (se bilaga med Excel dokument). 

Dagen efter vi gjort klart våra fältobservationer (oktober 4/10-16) samlades vi för att gemen-

samt gå igenom våra resultat från vårt fältarbete. Över 80 bilder föreställande våra observat-

ionspunkter visades under denna fyra timmars diskussion (Fig.1). Under den gemensamma 

analysen av våra observationer fick varje minigrupp redovisa sina observationspunkter visu-

ellt med bilder och anteckningar från varje observationspunkt. Under denna analys låg fokus 

på hur vi tolkat horisonterna i våra grävda profiler. Det framgick under diskussionen att vi 

trots tidigare genomgång inte tolkat våra resultat på exakt samma sätt. Vi började med att dis-

kutera de olika kriterierna för vad de olika horisonterna skulle innehålla för att få kallas O, A, 

E, B och C (se avsnitt 3.3).  Dessa kriterier utgår från Soil Survey Manual definition av vad 

som utmärker de olika horisonterna i markprofiler (Soil Survey Manual 1993, Ch3 s. 46ff).  

Efter klargörandet av kriterierna så applicerade vi dessa på bilderna från våra observations-

punkter. Genom att göra på detta sätt skapade vi en gemensam tolkning av markprofilerna, det 

för att få bort subjektiviteten i våra egna tolkningar och nå en mer nyanserad bild av resulta-

ten. Våra tolkningar gjordes framförallt utifrån de olika horisonternas färgkulör. Det ledde till 
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en lång och intensiv diskussion om när en horisont började och slutade. Vi enades om att detta 

skedde först när en horisont skiftade till en annan bestämdes att denna först blev en ny hori-

sont när den först blev dominerande det vill säga utgjorde mer än 50 %. Undantag gjordes 

dock för C horisonten som vi bestämde att den måste vara helt orörd. Det för att kriterierna 

för C horisonten säger att denna måste vara helt orörd från de andra horisonterna för att få 

kallas C horisont (Soil Survey Manual 1993 s. 49).  Detta ledde till en omtolkning till vissa av 

våra tidigare resultat. 

 

Figur 1: Observationspunkt 9 från grupp 3 och har gemensamt klassificerats. O-horisont 0-6, A-horisont 6-9 (9 

basdjup), E-horisont 9-18, B-horisont 18-60 

4.2. Material  
För att samla in data brukades vissa redskap. En spade användes för att gräva gropar, en 

skrapa för att få bättre sikt på horisonternas lager, ett måttband för att mäta horisontlagrens 

tjocklek, kamera för att dokumentera profil och omgivning, stickprov för att avgöra kornstor-

lek, kompass för att avgöra riktning av sanddyner och fotografiernas riksting samt en GPS, 

Garmin Oregon, för att få observationspunktens koordinater.  

4.3. Åldersbestämning 
Den historiska landhöjningstakten på Fårö har inte varit densamma på alla delar av ön men 

var högst i NV och minskade i en SÖ riktning. Samtidigt har landhöjningstakten minskad från 

c. 3mm/år för 9ka BP till 2mm/år idag. Avanäsets strandlinjeförskjutningen har laddads ner från 
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SGU kartgenerator (www.sgu.se). För att kunna besvara frågeställningen hur höjd över havet 

kan kopplas till åldersbestämningen av landskapet, använder vi oss utav formeln 

 y = 0,3778x3 - 17,105x2 + 515,88x vilken beskriver den tredjegrads polynom trendlinje  av 

landhöjningstakten på Avanäset med skärning genom (0,0) (Fig. 2). 

 

Figur 2. Beräkning av landhöjningstakten med hjälp av SGU strandlinjeförskjutningsdata för 

Avanäs. 

 För att kunna använda denna formel måste alla observationspunkters koordinater föras in i 

GIS för att få fram höjdarna från alla punkter. De resultat vi då får är åldern på observations-

punkten från det att landet steg upp över havsytan, men detta visar inte på när podsolprofiler 

började utvecklas. 

Utan när vi bestämmer jordmånsutvecklingens ålder måste vi använda en formel som tar i 

beräkning när en podsolprofil börjar utvecklas (Se Bilaga 1). Undersökningen visar på vilken 

höjd över hav vegetation börjar växa och stabilisera sanden, och en podsolprofil börjar ut-

vecklas (Se bilaga 1). Ett medelvärde av höjden var vegetation börjar växa runt kustområdena 

är 0,771 +/- 0,3m, motsvarande 386 +/- 150 år och använts för att skapa en ny formel y = 

(0,3778x3 - 17,105x2 + 515,88x) - 386 för att bestämma åldern på när observationspunktens 

podsolprofil började utvecklas.  

Avanäs landhöjningstakt 
y = 0,3778x3 - 17,105x2 + 515,88x 

R² = 0,9985 
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4.4. Definitioner 
Horisonternas lager dokumenterades med versalerna O, A, E, B samt C. Med tydliga kriterier 

för klassificering av horisonter minskades risken för felmätningar. Kriterierna i studien utgår 

från Soil Survey Manual’s definition av vad som utmärker de olika horisonterna i markprofiler 

(Soil Survey Manual, 1993 s, Ch.3 46ff). Till det organiska lagret (O) räknades ej förna, end-

ast det nedbrutna materialet. A-horisonten karaktäriserades av en mineraljord med mörk färg 

av organiskt material som inte längre var igenkännbart, E-horisonten består oftast av en blek 

färg i en urlakningsprocess av mineraler och B-horisonten av en rostbrun färg som berikats av 

mineraler. Vid en fläckig horisont bestämdes klassificeringen mellan E och B efter vad som 

dominerat. Otydliga övergångar mellan lagren över observationspunkten bestämdes utifrån ett 

snittvärde. C-horisonten klassificerades efter en ej utvecklad jordmån och karaktäriserades 

som enfärgad utan vare sig urlakning eller berikning då lagret var opåverkat.  

Definitioner för vegetationen i undersökningsområdet var Pine forest (P), Deciduous forest 

(L), Wetland (V), och Grass (G).  

Definitioner för landformen hos primära sanddyner var Dune top (Dt), Dune slack (Ds), Be-

ach ridge top (Bt) samt Beach ridge slack (Bs). Sekundära sanddyner klassificerades som 

deflation surface (2Ds) och Dune top (2Dt). Sanddynernas sluttningar definierades som Slope 

(Sl). Slack (S) och Ridge top (T) användes då det inte gick att avgöra om det var primära san-

dyner eller strandvallar.  

Horisontlagrens textur definierades efter materialets kornstorlek. Kriterierna för kornstorlekar 

var Very fine sand (VF 0,064-0,125mm), Fine sand (F 0,125-0,25mm), Medium sand (M 

0,25-0,5mm), Coarse sand (C 0,5-1mm) och Very Coarse sand (VC 1-2mm). I de fall där de-

finitionen för textur var svårtydlig används en kombination av de två (VF/F, F/M, osv).   

4.5. Kvantitativ hypotesprövning 
Eftersom landhöjningstakten för Avanäset idag ligger på en konstant nivå på 2mm/år 

(www.sgu.se) bör det vara möjligt att åldersbestämma landskapet genom att använda höjd-

data. Detta görs genom en formel som åldersbestämmer observationspunkter utifrån dess höjd 

angett i meter över havet: y = 0,3778x3 - 17,105x2 + 515,88x (Fig. 2, s.7) 

Vidare bör det vara möjligt att bestämma åldern på Avanäsets podsolprofiler genom att an-

vända en korrigerad form av ovanstående formel: y = (0,3778x3 - 17,105x2 + 515,88x) -386 
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Den andra hypotesen testas genom att mäta korrelationen mellan djupet av A och E-

horisonten ställt mot åldern av jordmånen. Jordmånens ålder bestäms med formeln som 

nämns ovan. Detta resultat redovisas också visuellt med tabeller gjorda i Excel.  

Den tredje och sista hypotesen testas genom att mäta korrelationen mellan jordmånens ålder 

och horisonternas tjocklek. Med åldern blir profiler generellt lättare att urskilja i fält (Soil Survey 

Manual, 1993). Jordmånens ålder baseras på landhöjningstakten och vegetationens start, se 

bilaga 1. Detta sker genom att separera horisonterna O, A, E samt B och skapa diagram i Ex-

cel för att se trendlinjer av horisonterna tjocklek i förhållande till ålder. Det blir således fyra 

diagram samt en tabell som visar korrelationen för trendlinjerna. Hantering av eventuella fel-

källor för samtliga hypoteser redovisas nedan. 

4.6. Felkällor 
Under arbetets gång har möjliga felkällor stötts på som i slutändan kan ha stor inverkan på 

undersökningens resultat. I detta avsnitt kommer dessa felkällor samt vilka åtgärder som vid-

tagits för att så gott som möjligt förebygga dessa felkällor presenteras.  

4.6.1. GPS 
En felkälla är GPS:ernas precishet som har en felmarginal som rör sig från ca 0-3 meter. 

Denna felmarginal kan ge punkten en annan höjd än den faktiskt har och det påverkar i sin tur 

åldersbestämningen i hög grad samt att punken kan illustreras på felaktig plats på karta än där 

den faktiskt är lokaliserad. Vid ett tillfälle i undersökningen har felmarginalen visat sig genom 

att en observationspunkt i en sänka var på högre altitud än observationspunkten i sluttningen 

ovan (se Bilaga 5). För att minimera riskerna av felmätning är det viktigt att observations-

punktens koordinater tas direkt ovan markprofilen som undersöks. 

Höjd av observationspunkterna har extraheras i ArcGis från en LiDAR höjdmodell med verti-

kalt precision av c. 20cm (Besjer, 2016) och inte från GPS:erna. 

4.6.2. Operationsfel 
Subjektiviteten är en stor påverkande faktor på resultatet. Data i denna undersökning har sam-

lats in av sex grupper om två och tolkningar av horisontlager kan då ha skilt sig åt mellan 

grupperna. På grund av olika uppfattningar på kriterier mellan grupperna kan exempelvis 

kornstorlek, övergångar mellan horisonterlager och vegetation ha klassificerats olika. För att 

minimera riskerna av skilda tolkningar har samtliga deltagare granskat bilderna i efterhand 

och gemensamt reducerat klassificeringarna efter diskussion av kriterier. Bilderna som doku-

menterat podsolprofilerna kan dock vara missvisande då de fotograferats i olika vinklar vilket 
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ger förvrängning av måttbandets position. Det skiljer sig även mellan ljussättningar som kan 

vara svåra att bedöma genom granskning av bilder. Var måttbandet placerats i profilens topp 

kan även variera mellan grupperna.  

4.6.3. Data filter 
I resultatet fanns en hel del variationer vad gäller förutsättningar för podsolutveckling. Dessa 

variationer gäller främst vegetationen runtom observationspunkten samt vilken typ av land-

form punkten befinner sig i. Klasserna för vegetation och landformer är de som nämns ovan i 

avsnitt 3.2. Definitioner. Barrskogsområden är främjande för podsolutveckling. Detta i och 

med att det material som deponeras på marken är surt och ger bra förutsättningar för podsolen 

att utvecklas (Mokma et. al. 2003, s. 259). På grund av detta har alla observationspunkter som 

är omgivet av annan vegetation än barrträd exkluderats från resultatet. Detta betyder förstås 

inte att området har haft barrskog under hela sin utveckling. 

Variationer i landformer har varit förekommande i resultatet. Som nämnt i avsnitt 3.2 Definit-

ioner så har en del olika landformer förekommit ute i fält. Fokusområdet för denna studie 

kommer ligga på de observationspunkter som befinner sig i sänkor mellan primära landfor-

mer. Det gäller alltså observationspunkter som legat vid Dune Slack (Ds), Beach Ridge Slack 

(Bs) och Slack (S). Vi har avgränsat oss till sänkor vid primära landformer för att med hjälp av 

landhöjningsformeln kunna bestämma åldern av observationspunkterna. 

Vid fältarbetet har också några exempel av begravda jordlager (paleosols, buried soils), på-

träffats. De jordmåner som har ett gammalt lager begravt under ett nytt så att en ny jordmån-

process startat filtreras bort i analysen då de ger felmätning i åldersbestämningen (Bresjer, 

2016, s. 12). Samtliga felkällor har filtrerats bort i Excel.  

  5. Resultat  
I följande del presenteras det samlade resultatet av alla gruppers observationspunkter i flera 

diagram (Fig. 3). Åldern av de observerade punkterna baseras på landhöjningstakten samt 

medelvärdet -386 år för vegetationens första uppkomst längs kustlinjen på Avanäset. Denna 

ålder kan variera med ±150 år (se Bilaga 1). 
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Figur 3: Observationspunkter för den 30:e september samt 1:a oktober. Baskarta: höjddata 30m (5 meter ek-

vidistans) © Lantmäteriet i2014/00601. 

 

 

Figur 4: Sambandet mellan O-horisonternas tjocklek och ålder 
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Figur 4 presenterar på vilket sätt tjockleken mellan O-horisontens förhåller sig till jordmånens 

ålder. Sambandet tyder på en positiv korrelation mellan dessa variabler. Tydligt framgår 

också av diagrammet att punkterna inte är centrerade kring trendlinjen utan att det finns en 

stor variabilitet inom insamlad data. Med ett resultat från regressionsanalysen på 30,4% ser vi 

ett svag-medelstark samband mellan O-horisontens tjocklek och jordmånsålder. 

 

 

Figur 5: Sambandet mellan A-horisonternas tjocklek och ålder 

Figur 5 Visar vilket samband som går att urskilja av A-horisontens tjocklek och jordmånens 

ålder. Även om trendlinjen visar på ett negativt samband är dock tjockleken på horisonterna 

alldeles för utspridda för att något säkert resultat ska kunna presenteras. Med en regressions-

analys som ger ett resultat på 0,0036 presenteras detta tydligt. Eventuella felkällor till detta 

kommer att diskuteras i efterföljande kapitel. 

 

Figur 6: Sambandet mellan A-horisonternas basdjup och ålder 
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Den positiva trendlinje som presenteras i Figur 6 påminner om den trend som går att återfinna 

i Figur 4. I detta fall gäller det dock basdjupet för A-horisonten, alltså var A-horisonterna slu-

tar vid de olika observationspunkterna. Resultatet av regressionsanalysen beskriver endast 26 

% av sambanden. De uppmätta basdjupen av A-horisonterna sträcker sig mellan 6 och 32 

centimeter. 

 

Figur 7: Sambandet mellan E-horisonternas tjocklek och ålder 

Med en trendlinje som knappt påvisar någon utveckling och med ett resultat av regressions-

analysen på 0,0 kan vi med säkerhet säga att resultatet inte påvisar något som helst samband 

mellan tjockleken på E-horisonten och jordmånens ålder (Fig. 7). Även om detta resultat inte 

överensstämmer med de hypoteser som ställts upp i studien är resultatet intressant och någon-

ting att föra studier vidare kring. 

 

Figur 8: Sambandet mellan B-horisonternas tjocklek och ålder 
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Det samband som presenteras om B-horisontens tjocklek och ålder är en positiv trend, vilken 

innebär att ju äldre profil desto tjockare B-horisont (Fig. 8). I diagrammet framgår också vissa 

punkter som utmärker sig så tillväga att de inte har någon tjocklek alls, medan de äldre hori-

sonterna har variabler för tjockleken på horisonten som knappt visar något samband alls. 

Detta kommer sig av en felmarginal vilken kommer sig av att gropdjupet inte sträckte sig lika 

långt som botten på B-horisonten. Detta beskrivs närmre under rubriken diskussion. 

 

Figur 9: Sambandet mellan E-horisonternas basdjup och ålder 

För att sammanfatta våra resultat kan vi se ett kontinuerligt svagt resultat på regressionsana-

lysen. Detta innebär således att de trendlinjer som presenterats inte är tillförlitliga ur ett stat-

istiskt perspektiv, men att de istället visar oss att det inte är möjligt att skapa en generaliserad 

bild av en jordmånsålder baserat på en horisonts tjocklek eller basdjup. 

  6. Diskussion 
Den positiva trendlinje som presenteras i Figur 6 kan liknas med den trend som går att åter-

finna i Figur 4. En möjlig förklaring till detta är det förhållande som finns mellan hur smala 

A-horisonterna i den samlade data är (se Figur 5) samt tjockleken på O-horisonterna. Det 

högsta måttet för A-horisontens basdjup (32cm) kan förklaras i relation till O-horisontens 

tjocklek (26cm) vid samma observationspunkt (Bilaga 7, grupp 1, punkt 3). Den stora variat-

ionen i A-horisonternas basdjup beror på att tjockleken av O-horisonten varierar stort. O-

horisonten tenderar att bli tjockare vid observationspunkter mer centralt belägna på Avanäset. 

Eftersom att det finns en stor variation i O-horisonters tjocklek mellan observationspunkter 

belägna i närliggande områden, kan även andra faktorer behövas ta in för att förklara detta. En 

faktor till detta är hur tätheten av vegetation påverkat horisonters tjocklek vid de olika obser-

vationspunkterna  
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I stora drag är samtliga studerade samband i studien relativt svaga utifrån de hypoteser som 

presenterats. Likt de resultat Mokma et al. kommer fram till i sin studie visar resultatet att E- 

och B-horisonterna tenderar att berikas och bli tjockare över tid (Mokma et al. 2003, s. 262). 

Däremot kan inte enbart kriterierna tjocklek och färg användas för att fullständigt förklara 

utvecklingen av podsolprofiler, trots att kriteriet för vegetationens start inräknats i resultatet. 

Genom att inkludera aspekter som den kemiska sammansättningen och pH-värden hade 

kanske bedömningen av profilernas ålder sett annorlunda ut vilket också stärks av resultatet i 

den finska undersökningen (Mokma et.al, 2003, s. 271). Dessutom krävs det ytterligare för-

klaringar kring klimatstyrda förutsättningar som urlakning, vittring och takten för nedbrytning 

av organiska material vilka också är processer som påverkar hur podsolprofilerna utvecklas.  

De två översta horisonterna, O och A, består helt eller delvis av organiskt material och det är 

först vid en tillförsel av detta som en utveckling av podsolprofiler kan ske (Soil Survey Ma-

nual 1993, Ch3 s.46). Det är alltså först vid vegetationens start som podsolprofiler kan börja 

bildas och därmed studeras. Vid vissa av observationspunkterna kan ingen tydlig utveckling 

av E- och B-horisonter observeras. I tabellerna har därför dessa ett värde av noll och påverkar 

det samband som framkommer.  

Ett problem i resultatet är att det uppmätta basdjupet för B-horisonten i många fall är samma 

som hålets djup. Detta beror på de grävda hålen i dessa fall inte varit tillräckligt djupa för att 

bedöma var B-horisonten övergår i C-horisonten. Vid åtta observationspunkter kan ett riktigt 

basdjup av B-horisonten observeras där C-horisonten börjar. Det är även vid dessa åtta obser-

vationspunkter som håldjupet varit störst (se Bilaga 7).  

I resultatet redovisas en tydlig skillnad mellan sambandet för A- och E-horisonternas basdjup 

över tid. En anledning till denna skillnad kan möjligtvis vara den unga åldern på landskapet 

och därför även profilerna. Som Mokma med flera lyfter i sin studie tenderar B- och E-

horisonterna att bli djupare med tid (Mokma et. al, 2003, s. 262). Det tydligaste sambandet vi 

observerat i denna studie är dock utvecklingen av O-horisontens tjocklek och därmed förflytt-

ningen av A-horisontens basdjup.  

  7. Slutsatser 
Utifrån den studie som bedrivits på Avanäset och med efterföljande analys kan vi se att vissa 

slutsatser är möjliga att nå. Med hjälp av landhöjningen är det möjligt att åldersbestämma 

marken vid en specifik observationspunkt. Vidare har vi sett att det med hjälp av altituden där 
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vegetationen börjar går att åldersbestämma den jordmånsbildning som börjat ske. I och med 

att vi har lyckats åldersbestämma dessa platser har således en hypotes kunnat skapas vilken 

jämför tjockleken på OAEB-horisonterna över tid. De resultat vi fann gällande denna punkt 

är, om än knappt statistiskt försvarasbart, att det finns en positiv trend mellan horisontlager E 

och B och dess tjocklek. Men med de regressionsanalyser som gjorts kan det snarare argu-

menteras för, med O-horisontens tjocklek över tid som undantag, att det inte finns något sam-

band mellan en podsolprofils horisonttjocklek över tid.  

I undersökningen har vi också studerat sambandet mellan A-horisonterna och E-horisonternas 

basdjup samt deras utveckling över tid. I analysen av båda dessa samband visas en tydlig po-

sitiv trend med ett relativt positivt resultat av regressionsanalysen, åtminstone i sambandet 

mellan A-horisontens basdjup och ålder. Detta innebär alltså att vi funnit samband mellan 

dessa variabler på ett sådant vis att det överensstämmer med våra förväntningar och kan dra 

slutsatsen att A-horisonten ökar desto äldre jordmånsprofilen är.  

Även om vi nått slutsatsen att det finns en positiv trend mellan horisonters basdjup, tjocklek 

och ålder kan det inte säkerställas någon funktion för att räkna ut åldern på jordmånen baserat 

på dessa variabler. Trotts att detta resultat innebär att vi inte har lyckats försvara samtliga hy-

poteser har istället ett annat resultat uppnåtts, vilket innebär att det inte finns ett samband mel-

lan dessa variabler och därmed inte en möjlighet datera en jordmånsprofil baserat på basdjup 

och tjocklek på dess horisonter. Resultatet innebär för oss att vidare studier kring detta sam-

band är nödvändiga för att se om något specifikt samband är möjligt att finna på en annan 

plats.  

Vi vill avsluta denna rapport med att säga att landskapsförändring, i termer av podsolerings-

processer, är ett forskningsområde som är väldigt intressant och som bör studeras vidare. Med 

alla de felkällor som diskuterats och de resultat som presenteras hoppas vi att någon tar vid 

där vi slutade.   
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Bilaga 1: vegetation- och podsolutvecklingens initiering längst Avanäs kust 
 

Inledning och teoretisk grund 

Halvön Avanäset på Fårö är av SGUs (Sveriges Geologiska Undersökning) jordmånskarta 

klassad som ett flygsandslandskap. Under våra fältstudier fann vi en tydlig jordmånsutveckl-

ingsprocess, vilken pågått under en längre tid i detta landskap. Majoriteten av träden som 

växer på Avanäset är tall vars barr skapar en sur miljö, en förutsättning för bildandet av 

podsoljordar. För att kunna åldersbestämma en podsolprofil eller ett tidigt skede av en podso-

lutvecklingsprocess är det grundläggande att inte bara veta hur länge sen det var marken reste 

sig ur vattnet, utan även när det var den första vegetationen bildades. Dels för att vegetationen 

som faller till marken bildar ett organiskt lager och därigenom skapar starten till en jordmåns-

utveckling, och dels för att vegetationen står emot transport av vindburet sediment och genom 

det binder sediment i marken. Med avstamp i Nahringbauers (2000) studie kring landhöjning-

en på Fårö och våra beräkningar baserad på data från SGU (Fig. 2), kan vi utläsa markens 

ålder med hjälp av att mäta altituden på den plats vi befinner oss, med förbehåll för att det inte 

skett någon form av sekundär sedimentär transport just vid platsen i fråga.  

 

Hypotes och frågeställning 

Denna studie syftar till att undersöka följande frågeställningar: 

• Vid vilken altitud börjar vegetationen växa längs Avanäsets tre stora stränder 

och hur förhåller sig de olika strändernas vegetationsaltitud till varandra? 

• På vilket sätt förhåller sig vegetationens startpunkt till jordmånens ålder i be-

räkningsmodeller? 

Dessa frågeställningar har mynnat ut i en hypotes vilken följer: 

Det går att konstruera en funktion för att åldersbestämma starten av jordmånsutveckl-

ingen baserat på Avanäset landhöjning i kombination med strändernas olika vegetat-

ionspunkter.  

 

Metod 

Datainsamling 

För att bestämma på vilken altitud vegetationen inleds på Avanäset har vi med en GPS-enhet 

lagt ut punkter längs stränderna där vegetationen börjar. Vi har försökt hålla ett jämnt avstånd 

mellan punkterna genom att uppskatta avståndet från förra punkten på GPS-enheten. Vid varje 
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punkt har GPS-enheten lagts ned på det ställe där vegetationen är närmast vattnet. Punkterna 

har sedan överförts till en dator. 

 

Data-analys 

De insamlade GPS-punkterna har bearbetats i GIS, Arc Map, där de lagts som ett lager på en 

LiDAR baserad höjdkarta av Avanäset. Utifrån detta får varje punkt en altitud (m.ö.h.). Ge-

nom analysen i Fig. 2 har vi tillgång till de olika landhöjningarna på Avanäset och kan på så 

vis åldersbestämma punkterna, i den mån det inte skett någon stor landskapsförändring som 

förhindrar vegetationen från att binda sedimentet till marken, exempelvis en så kallad ”blow 

out”.   

 

Tre t-tester har gjorts för att undersöka vilken statistisk signifikant skillnad (och därmed vilket 

förhållande) som går att utläsa mellan de tre olika stränderna. För att ytterligare ge en tydlig 

bild av förhållandet mellan stränderna har ett diagram skapats, vilket visar normalfördel-

ningskurvorna av vegetationsaltituden mellan undersökningsområdena.Genom t-test och da-

tapresentation i form av diagram har möjliga felkällor identifierats, dessa finns beskrivna un-

der rubriken Felkällor och Diskussion.  

 

Resultat 
När GPS-punkterna fått sina respektive altituder kan vi se hur lång tid det tar mellan att land 

stiger ur havet till dess att vegetationen tar vid, och därmed att jordmånsbildningsprocess in-

leds. Figur 1 presenterar en frekvens histogram av den uppmäta altituden längst Suderand, 

Skär-Ekeviken och Norsta Aurens stränder. I diagrammet ser vi att alla stränder följer en snar-

lik trend. Vi kan urskilja att vegetationen börjar någonstans mellan 0-1,75 m.ö.h. 

 
Figur 1. Frekvens av altituder med vegetationsinitiering längst Avanäs stränder. 
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För att undersöka huruvida det finns en statistisk signifikant skillnad mellan de olika stränder-

na har vi skapat ett t-test. I detta t-test kan vi se att det inte finns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan Avanäsets stränder. 

T.test Avanäsets stränder - modifierad 

 

Sudersand Ekeviken + Skär Norsta 

Sudersand - 0,213 0,192 

Ekeviken + Skär 0,213 - 0,066 

Norsta 0,192 0,066 - 

 

Nedan följer en tabell för minimala, maximala, medelvärde och standardavvikelse för de olika 

stränderna. Kort kan sägas att detta är de data som finns kvar efter att diverse felmarginal är 

borträknade. Hur och vilka av dessa data som är bearbetade står mer om under diskussion. 

 

 

Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Total 0,220 3,250 0,936 0,634 

Total <1.75 0,220 1,460 0,771 0,301 

Sudersand 0,390 1,060 0,779 0,219 

Skär+Ekeviken alla värden 0,220 1,900 0,720 0,368 

Skär + Ekeviken värden <1.75 0,220 1,330 0,678 0,296 

Norsta alla värden 0,660 3,250 1,623 0,951 

Norsta värden <1.75 0,660 1,460 1,048 0,302 

 

Det tas upp att de felkällor som blivit identifierade är över 1,75 m, detta finns beskrivet under 

rubriken felmarginal och diskussion. Vi har genom bearbetning av data fått fram ett medel-

värde för alla stränder där alla värden är under 1,75, det medelvärdet är 0,771m med en stan-
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dardavvikelse på 0,301. Detta betyder att vi kan med säkerhet säga att vegetationen börjar 

någonstans mellan 0,407 m och 1,072 m. Beräknat med en nuvarande landhöjningskonstant 2 

mm/år (Fig. 2, s.7) får podsolutvecklingens startpunkt ett åldersspann på 386 ± 151 år.  

 

Felkällor och diskussion 

Från den ursprungliga data som insamlats visar ett t-test att det finns en statistiskt signifikant 

skillnad mellan Norsta Auren och de två andra stränderna, t-testet illustreras i Tabellen nedan: 

T-test Avanäsets stränder 

  Sudersand Ekeviken + Skär Norsta 

Sudersand - 0,250 0,004 

Ekeviken + Skär 0,250 - 0,003 

Norsta 0,004 0,003 - 

 

De ursprungliga data som insamlats finns illustrerade i Figur 2. Det kan i diagrammet obser-

veras att Norsta Aurens punkter ligger utspridda över flera höjder medan Ekeviken+Skärs och 

Sudersands punkter är centrerade runt 0,5-1m. Det går att utläsa att Norsta Auren har flera 

punkter som ligger omkring 3,25 m.ö.h., något som inte förekommer på de andra stränderna.  

 
Figur 2. Frekvens av altituder med vegetationsinitiering längst Avanäs stränder - rådata 

 

En möjlig förklaring till varför Norsta Auren har punkter på över tre meter skulle kunna vara 

de observerade sanddyner som tydligt blivit eroderade av vatten (se Fig. 3). På dessa vallar 

växer gräs som inte alls är nybildade utan redan har haft tid att initiera en podsoleringspro-
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cess. Detta resultat, vilket är intressant i termer av landskapsutveckling, kan ge oss en missvi-

sande bild i den undersökning vi ämnat undersöka och således sänka studiens validitet. Dessa 

punkter har därför sorterats bort för att få ett mer precist medelvärde för den altitud där vege-

tationsprocessen inleds.  

 

 
Figur 3. Modell av kusterosion av stranddyner längst Norsta Aurens strand. 

 

Norsta Auren utmärker sig statistiskt från de två andra stränderna. Någonting som observera-

des endast på Norsta Auren var att det fanns mer etablerad vegetation innan den första strand-

vallen/sanddynen började (Fig. 4).  

 

 
Figur 4. Strandvegetations utveckling vid snabbt kustregression i frånvarande av stranddyner. 
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En förklaring till detta skulle kunna vara att landhöjningshastigheten är snabbare här vilket 

skapar en lägre frekvens mellan strandvallar/sanddyner. Om det bildas ett längre avstånd mel-

lan vallarna så kommer det finnas en större yta av mark som inte nås av vågornas erosion. En 

miljö utan vågerosion kan vara grundläggande för den ekologiska successionens början.   

 

Slutsatser 

I och med den icke-existerande statistiskt signifikanta skillnad som går att återfinna mellan 

Avanäsets stränder kan vi utläsa en vegetationsinitiering och därmed jordmånsinitiering, på en 

höjd av 0,771 +/- 0,3 m.ö.h. Med detta som grund anser vi således att en funktion för att ål-

dersbestämma jordmånsprofilerna på Avanäset med hjälp av landhöjningstakten måste minska 

åldern med en konstantvärde på 386±151 år. 
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Bilaga 2: mikroklimats påverkan på podsolprofiler i strandvallar 
 

Inledning 

Avanäset är beläget på nordöstra Fårö och har ett unikt landskap, Avanäset består mestadels 

av tallskog och det området vi har undersökt har primära strandvallar med riktning från syd-

väst till nord-ost. 

Syfte  

Syftet med vårt fältarbete var att undersöka den lokala variabilitet i jordmånshorisonter på 

primära strandvallsslutningar.  

 

Metod  

Fältarbetet gjordes på en yta av ca 50*50 m i Avanäset. Området på 50*50 m som undersök-

tes bestod av primära strandvallar. Undersökningen började vid botten på den första vallen, vi 

gick i sydöstlig riktning. Vid botten av den första vallen grävdes första gropen, där efter tog vi 

observeringspunkter över gropen, skrev ner koordinaterna, beskrev området, mätte djupet på 

gropen och horisonternas tjocklek. Sedan studerade vi och bestämde kornstorleken på de olika 

horisonternas jordmån. Bilder togs på gropens podsol och omgivningen runt gropen, koordi-

naterna på gropen och omgivningen dokumenterades. Detta arbete upprepades 13 gånger. 

Groparna grävdes på botten, sluttningarna och toppen av vallarna.  

 

Arbetet efter fältarbetet bestod av att föra in allt resultat i excel, det villsäga djupet på gropar-

na, vilken kornstorlek de olika horisonterna hade och hur lång varje horisont var. GIS använ-

des till att föra in groparnas position och med hjälp av excel räknades höjdatan ut och åldern 

på vallarna. Excel användes för att skapa diagram på horisonterna i vallarna i syd-västlig 

och  nord-ostlig riktning, det som visades i diagrammen var horisonternas tjocklek och gro-

pens djup. T-test användes för att räkna ut om det fanns några markanta skillnader mellan 

horisonterna  

 

Frågeställning  

Finns det tydliga lokala skillnader mellan horisonternas nord-västlig och syd-ostlig riktning? 

Har det lokala klimatet någon påverkan på vallarnas horisonter beroende på nord-västlig eller 

syd-ostlig riktning? 
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Resultat 

Det resultat som vi kommit fram till angående den lokala skillnaden på jordmånerna är att det 

inte finns några markanta skillnader i jordmånsutvecklingen beroende på vart i det lokala om-

rådet vi valt att titta på jordmånerna. Det t-test som utfördes visar inte på några signifikanta 

skillnader  av horisonterna i de nord-västliga eller syd-ostliga riktningarna.  

I diagrammen och tabellen nedan visas den data som samlades ihop på båda sidorna av de tre 

vallarna som undersöktes och sammanställdes i två olika diagram beroende på vart dessa hori-

sonter hade för plats på vallen.  

  

Att  
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 Syd-ost profil  
nr  O A  E  B  

Nord-väst profil 
nr O  A  E  B  

4 10 4 16 35 2 17 2 13 35 
8 13 1 21 25 6 13 2 15 30 
12 23 3 14 30 10 13 4 9 32 
                    
Medel 15,3 2,7 17,0 30,0 Medel 14,3 2,7 12,3 32,3 
Standav.p 5,6 1,1 2,5 3,5 Standav.p 1,6 0,8 2,2 1,8 
 

T-test resultat mellan horisonterna på strandvallslutningar med SÖ och NV orientering: 

O: p= 0,41; A: p= 0,5;  E: p=0,08. 

 

I dessa diagram och tabell kan vi se att horisonterna inte har några stora skillnader med un-

dantag av E-horisonten. Dessa jordmåner ser någorlunda lika ut medan det finns en tecken att 

urlakningsprocesser kan vara mer effektiv på SÖ sidan av denna tre strandvallar. 

 

Diskussion 

Vårt resultat visar på att riktningen på vallarna och det lokala klimatet inte har haft någon 

påverkan på jordmåneras utveckling, detta för att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan horisonternas värden. De vi kan räkna med i vår undersökning är att dessa vallar var 

belägna i ett tallskogs område och därför kan vara skyddade mot eventuell vid eller sol in 

strålning och därför inte påverkat jordmånen. 

 

 Det området vi blev tilldelade först hade faktorer som lövträd och våtmark, vilket är något 

som skulle uteslutas när i fältarbetet, därför förflyttade vi vårt arbete med ungefär 50-100 m.   

Vi har valt att inte ta med B horisonterna i T-testet resultat då vi aldrig fick någon data om 

vart någon av B horisonterna slutade och därför inte kan vara säkra på deras tjocklek. Dock är 

B horisonterna redovisade i tabellen och de diagram för att visa på att det fanns en B horisont 

vid varje observeringspunkt.  
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Bilaga 3: Podsolutveckling i sekundära sanddynsområden 

 
 

Inledning 

Denna studie har genomförts i ett område av sekundära sanddyner på Avanäset på ön Fårö, 

nordost om Gotland. Detta område lämpar sig för utvecklingen av jordmånen podsol, vilket 

har studerats i relation till topografisk variation. Genom att jämföra tjockleken hos jordmå-

nenslagren i olika topografiska lägen har studien sökt besvara huruvida det finns en skillnad 

mellan dessa. Mer specifikt har vi studerat fem stycken blowouts vid sekundära sanddyner. 

Vid dessa blowouts har både deflations- samt depositionsytan studerats. Vi vill också med 

denna studie försöka fastställa om de olika blowoutområden vi studerat stabiliserats vid unge-

fär samma eller olika tidpunkt, trots höjdskillnader som förekommer. För att få en överblick 

över studieområdet, se Figur 1. 

 

Bakgrund 

En blowout är en landform som skapas genom eoliska processer och består av två huvudsak-

liga formationer. Dels en topografiskt lägre deflationsyta som bildas av att vinden transporte-

rar iväg sediment och dels en topografiskt högre depositionsyta som bildas när vinden avsätter 

det sediment den burit med sig (Masselink 2003, s. 287-288). 

 

En podsol utvecklas över tid genom en process kallad podsolering, i vilken vatten sipprar ned 

genom organiska material och sediment med inverkan på sammansättningen av mineral och 

näringsämnen i jordmånen. Som ett resultat av processen tillkommer ett antal horisonter, vars 

tjocklek indikerar hur länge marken varit stabil och jordmånen har hunnit utvecklas (Mokma 

et. al. 2003, s. 262-265). Överst påträffas ett lager av organiskt material som är en förutsätt-

ning för att en podsol ska kunna utvecklas - detta är O-horisonten. Inunder den kommer A-

horisonten följt av E-horisonten som båda är urlakningshorisonter, det vill säga där vattnet 

fört med sig näringsämnen från dessa nedåt i marken. A-horisonten åtskiljs från E-horisonten 

på grund av ett högre organiskt innehåll och därmed mörkare färg. Därefter kommer B-

horisonten, en anrikningshorisont där näringsämnen som urlakats från horisonterna ovan an-

samlas vilket ger B-horisonten en mer orange eller rostaktig färg. Till sist har vi en C-horisont 

som består av ett opåverkat ursprungsmaterial (United States Department of Agriculture 1993, 

s. 47-49). 
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Syfte 

Den här studien ämnar undersöka skillnader i podsolutvecklingen mellan deflations- och de-

positionsytor i ett sekundära sanddynskomplex för att se om podsoleringsprocessen påbörjats 

vid olika eller vid ungefär samma tidpunkter. 

 

Frågeställning 

● Hur stor är skillnaden i jordlagrens tjocklek på deflationsytorna respektive deposit-

ionsytorna i studieområdet? 

● Hur kan resultatet ställas i förhållande till stabiliseringen av de studerade sanddyner-

na? 

 

Metod 

Utifrån utvalda punkter har både deflationsytans och depositionsytans podsolutvecklingen 

studerats vid fem stycken blowouts. Dessa kallar vi för blowouts 1-5, vardera med två tillhö-

rande observationspunkter. Studien genomfördes genom att vi grävt två gropar (observations-

punkter) vid varje blowout för att synliggöra podsolprofilen och gränserna mellan horisonter-

na. Därefter användes en skrapa och måttband för att på bästa sätt kunna urskilja och mäta 

tjockleken på dem. Profilerna dokumenterades med mobilkamera för att kunna återgå till 

dessa för omanalys samt för att visualisera våra resultat. Dessutom används gps för att i 

ArcMap 10.3.1 kunna visa var vi har grävt någonstans i kartformat (Bilaga 1 & Figur 1). Dju-

pet på groparna varierar då horisonterna förekommer på olika djup, och målet med grävandet 

har varit att åtminstone få syn på B-horisonten - om en sådan finns.  

 

Resultatet har strukturerats, analyserats och visualiserats i både tabeller och diagram i Micro-

soft Excel. T-testet har gjorts för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan resulta-

ten för tjockleken på de olika horisonterna vid deflationsytorna (2Ds) respektive depositionsy-

torna (2Dt). Därtill har standardavvikelsen räknats ut för att se hur stor spridning och variation 

resultaten innehåller.  
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Figur 1. Karta över observationspunkter vid de fem blowouts vi studerat. Vid punkterna kan också höjden över 
havet avläsas. Se Bilaga 1 för hela kartan. Kartmaterial: höjddata 30m (5 meter ekvidistans) © Lantmäteriet 
i2014/00601. 
 

 

Resultat och diskussion 

På grund av en paleo-soil (buried soil) i punkt 5 2Dt (se 

figur 2 bredvid) så har vi inte tagit med observations-

punkt 5 över huvudtaget för uträknande av varken me-

delvärde, T-Test eller standardavvikelse för någon av 

horisonterna. Detta på grund av att de andra horisonter-

na kan ha påverkats av den nya jordmånsbildande pro-

cessen (United States Department of Agriculture 1993, 

s. 3). Det betyder att våra uträkningar baseras på 

blowout 1-4. 

 

 

 

Vidare har vi sammanställt resultaten från blowout 1-4 i  Tabell 1. Utöver tjockleken för de 

olika horisonterna inkluderas även höjd för att visa på topografisk variation mellan de två 

observationspunkterna vid respektive blowout. Ett ”P” under vegetation innebär att växtlig-

heten i områdets övre skikt domineras av tallskog. 
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Deflationsyta (2Ds) Depositionsyta (2Dt) 

Blowout Höjd Vegetation O A E Blowout Höjd Vegetation O A E 

1 9,07 P 13 2 27 1 11,3 P 14 2 16 

2 10,79 P 13 2 12 2 12,41 P 23 1 9 

3 10,98 P 10 2 11 3 13,03 P 8 2 9 

4 9,56 P 6 3 16 4 12,38 P 12 2 10 

Medel     11 2,25 17 Medel     14,25 1,75 11 

Std. av.     3 0,5 7,33 Std. av.     6 0,5 3,37 

 

Tabell 1. Insamlat resultat från deflations- och ackumulationsytor vid sekundära sanddyner. Resultaten 
för tjockleken på O, A och E-horisonterna är angivet i cm. 
 

Medelvärden vid varje punkt indikerar en tendens av tjockare O-horisont vid 2Dt, medan E-

horisonten är tjockare vid 2Ds.  

 

O-horisont 

I våra beräkningar har vi inkluderat blowout 1-4. Som tidigare nämnt exkluderas femte 

blowouten p.g.a. en begravd jordmån. T-testet gav ett värde av 0,17. Detta i sig visar inte på 

en signifikant skillnad i resultatet då det för det krävs ett värde av max 0,5. Standardavvikel-

sen för resultaten från deflationsytan är 3, vilket ger ett medelvärde av 11 cm +/- 3 cm. För 

depositionsytan är standardavvikelsen 6 vilket ger medelvärdet 14,25 cm +/- 6 cm. Som dock 

framgår i diagrammet (Figur 3) så finns det trots avsaknaden av statistisk signifikans en ob-

serverbar tendens till ett samband där O-horisonten i tre av fyra blowouts är tjockare på depo-

sitionsytan. Kanske kan förekomsten av åsmaterial i deflationszonen vid blowout 3 haft en 

inverkan på jordmånsutvecklingen? 

 
Figur 3. Sammanfattat resultat för O-horisonter. 
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A-horisont 

T-testet visade ett värde av 0,10 vilket var det resultat av testet som var närmast en signifikant 

skillnad i studien. Standardavvikelsen visade samma resultat för både deflations- och deposit-

ionsytan, ett värde av 0,5. Däremot var medelvärdena en aning olika. Med standardavvikelsen 

blir medeltalet för deflationsytan 2,25 cm +/- 0,5 cm och för depositionsytan 1,75 cm +/- 0,5 

cm. Av de fyra första och relevanta blowoutsen är det tydligt att det ser likadant ut vid 1 och 

3, men att variationerna som förekommer uppvisar en tendens av tjockare A-horisont på de-

flationsytan än på depositionsytan (Figur 4). Denna tendens framgår också av de uträknade 

medelvärdena.  

 
Figur 4. Sammanfattat resultat för A-horisonter. 
 

E-horisont 

T-testet visade inte på en signifikant skillnad då resultatet blev 0,12. Standardavvikelsen för 

deflationsytan är 7,33 vilket antyder på en stor spridning i resultatet. Medeltalet är 17 vilket 

med standardavvikelsen blir 17 cm +/- 7,33 cm. Standardavvikelsen för depositionsytan är 

3,37 vilket pekar på en betydligt mindre spridning i resultatet än deflationsytorna. Medeltalet 

för depositionsytorna är alltså 11 cm +/-3,37 cm. Även om det inte finns en tillräckligt stark 

korrelation för ett signifikant samband så syns här det allra tydligaste av våra observerade 

tendenser. För som framgår nedan så är E-horisontens tjocklek i samtliga relevanta blowouts, 

det vill säga 1-4, tjockare på deflationsytorna än depositionsytorna (Figur 5). 
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Figur 5. Sammanfattat resultat för E-horisonter. 
 

Slutsatser 

Variationer i den lokala miljön beroende på topografi – så som annorlunda vegetation, solin-

strålning och hydrologi – kunde potentiellt ha inneburit att jordmånsutvecklingen sett olika ut 

på blowoutens deflationsyta och depositionsyta. Efter att ha sammanställt, analyserat och vi-

sualiserat våra resultat framgår dock inga sådana tendenser av statistisk signifikans. Det vill 

säga skillnaderna vi observerat och uppmätt är så pass varierade och saknar en tillräckligt 

stark korrelation varför vår studie istället landar i att området stabiliserats ungefär samtidigt. 

Dock är det värt att poängtera att även fast T-testerna inte visade på signifikanta samband så 

var de inte långt därifrån. Däremot kan en studie av fyra blowouts med totalt åtta observat-

ionspunkter anses vara för liten för att påpeka och fastställa signifikanta skillnader. Därför är 

det tänkbart att sambanden vi ändå observerat skulle kunna ha en starkare korrelation om fler 

observationspunkter och blowouts studerats. 
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Bilaga 3.1 
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Bilaga 4: Primär jordmånsutveckling vid Norsta Auren och markfukt 
 

Frågeställningar och Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera den tidiga utvecklingen av podsolprofiler i 

sanddynsområdet vid Norsta Auren samt undersöka markfuktens nivå längs sträckan. 

● Kan man sen en jordmånsutvekling av podsolprofiler längs den undersökta sträckan 

vid Norsta Auren (i södergående riktning från kust inåt land)? 

● Hur förändras nivån av markfuktighet längs sträckan? Finns det någon skillnad mellan 

nivåerna av markfukt på toppen respektive botten av sanddynerna? 

  

Bakgrund 

De primära sanddynerna på Norsta Auren har formas genom vinddisposition som förflyttat 

det fina sandmaterialet från stränderna inåt land. Där vegetation etablerats ansamlas det för-

flyttade materialet och sanddynerna bildas (Masselink et al. s.283 2003). Förekomsten av ve-

getation både bidrar till sanddynernas bildning och deras överlevnad. Längre in på den under-

sökta profilen finns även ett område av sekundära sanddyner. Formen på detta område är mer 

oregelbundet än i det tidigare området av primära parallella sanddynerna. Bildningen av dessa 

kan förklaras genom förändringar i vegetation eller klimat som bidrar att sanddynerna om-

formas av vinden (Masselink et al. s.292 2003). På Norsta Auren är det troligast att de sekun-

dära dynområdena bildats i samband med en tidigare avvegetation under perioden då 

Avanäset fungerade som en allmänning till Fårös befolkning. Idag är även området av sekun-

dära sanddyner täckt av växtlighet, vilket tyder på att förändringen stabiliserats. 

 Masselink et al beskriver att det sker en omfattande förändringar i sanddynslandskapet med 

en ökad distans från kusten och därmed en ökande ålder av sanddynerna (Masselink et al. 

s.296 2003). 

“In a landward direction these include changes in sediment mobility, plant succcession 

and soil development. As the land surface becomes vegetated the area of exposed sand 

decreases, which reduces sediment mobility and promotes further vegetation colonisa-

tion.” (Masselink et al. s.296 2003)  

Utvecklingen av vegetation med ett ökat avstånd från kusten och en ökande ålder i takt med 

landhöjningen är direkt sammankopplat med utvecklingen av jordmånsprofiler. I det under-
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sökta området förekommer jordmånen podsol eftersom vegetationen främst består av tall. I 

nyligen geologiskt formade områden kan horisonterna vara svåra att utskilja eller på grund av 

en ung ålder vara outvecklade, i och med en ökande ålder kan profilerna bli tydligare (Soil 

Survey Manual 1993 s.46). De horisonter som är aktuella för denna undersökning är O, A, E, 

B och C. O-horisonten utgör det översta lagret och består av organiskt material i olika stadier 

av nedbrytning. A-horisonten består av en ackumulering av nedbrutet organiskt material i 

kombination med annat material med mineral från lägre horisonter. E-horisonter karaktärise-

ras av urlakat mineralmaterial och är ofta ljusare i färgen än den lägre B-horisonten. Denna B-

horisont består ofta av en ansamling ämnen som genom illvuviation transporterats nedåt ge-

nom horisonterna. C-horisonten består av oförändrat ursprungsmaterial (Soil Survey Manual 

1993 s. 46ff). 

 För att podsolisering ska ske får inte vattenhalten vara för hög. Dessutom begränsas utveckl-

ingen om grundvattennivån ligger för nära markytan då syrehalten i marken blir för låg. Nivån 

bör inte ligga närmre markytan än 0,5-1 meter (Podsol HT-16). 

 Hypoteser 

Baserat på den tidigare redovisade bakgrunden har vi följande hypoteser: 

● Det går att observera tydligare profiler ju längre inåt land mätningarna görs. 

● Fuktigheten varierar beroende på topografiskt och geografiskt läge. På grund av det 

geografiska läget är grundvattennivån hög. 

  

Metod/kvantitativ metod 

Datainsamlingen ägde rum den 3:e oktober 2016 vid Norsta Auren på Fårö. Undersökningen 

skedde från kusten inåt land från nordlig till sydlig riktning över en sträcka på 167 meter. 

Detta gjorde vi för att följa utvecklingen av sanddynerna över tid i och med landhöjningen. 

Med hjälp av kompass och karta bestämde vi vår profillinje och vid varje undersökt markpro-

fil togs en GPS-punkt. Utmed den valda sträckan undersökte vi tio profiler varav sex nedanför 

sanddynerna och fyra på sanddynerna. Vid varje observationstillfälle dokumenterades varje 

observation med anteckningar över våra mätningar och visuellt med bilder. Det för att senare 

kunna analysera våra observationer. Vid varje observationspunkt grävdes ett 60 cm meter 

djupt hål. För att tydligt kunna observera markprofiler grävdes vertikala gropar med raka kan-

ter. I undersökningen började vi våra observationer där den första vegetationen i form av barr-
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träd uppkommit, vilket vid första observationspunkten var cirka 40 meter från vattnet. Det är 

först där vegetationen uppstår som förändringar i markprofiler sker. Vegetationen på den ut-

valda sträckan bestod främst av tallar, men några lövträd förekom också främst i områdena 

mellan sanddynerna. För att mäta utvecklingen av markprofilerna mätte vi de olika horison-

ternas faktiska tjocklek. Vid observationstillfället utgick från våra egna tolkningar av hur ho-

risonters tjocklek mäts baserat på definitionerna i Soil Survey Manual (1993 s. 46f). Vi har 

vid senare tillfälle på nytt studerat bilder från observationsdagen och analyserat horisonterna 

då vi hade en gemensam gruppdiskussion om hur horisonters tjocklek ska mätas och urskiljas. 

Då kom vi fram till att en ny horisont först uppstår när ett lager blir dominerande. Vi diskute-

rade även vilka karaktäristiska drag som utmärker de olika lagerna. Markfuktigheten mättes 

med ett mätinstrument på djupen: 5cm, 15cm, 25cm, 35cm, 45cm, 55cm. Det för att kunna se 

möjliga skillnader i markprofilerna och fuktigheten beroende på höjd. Vid varje mätpunkt 

mätte markfuktigheten mer än en gång för att försäkra oss. För att redovisa våra resultat har vi 

fört in dessa resultat i Excel, för att därefter redovisa resultatet i from av tabeller och diagram. 

Vi har valt att göra separata diagram för observationerna på dynernas topp och sänkor ef-

tersom utvecklingen av profiler kan variera beroende på det topografiska läget. Vi har även 

valt att beräkna R2–värdet för att undersöka trenden för de olika observerade horisonternas 

tjocklek och det geografiska läget från kusten. Detta kunde vi göra eftersom observationerna 

gjordes i en linje från kust inåt land. 

 Felkällor 

För att begränsa felkällorna vid mätningen av markfukten gjorde vi dubbla mätningar vid 

varje nivå. Det var viktigt att instrumentet vi använde oss av låt tätt an till materialet, eftersom 

det vid förekomst av luftfickor runt mätstickan kunde påverka mätningarna negativt. Därför 

kan vi endast anta att vi genom de upprepade mätningarna kunde undvika detta problem. 

GPS:n vi använde oss av hade en viss felmarginal vilket skulle kunna innebära att en korrekt 

visualisering av observationspunkterna på en karta också innebära en felmarginal där. Ef-

tersom vi inte valt att redovisa höjddata är denna felmarginal inte särskilt betydande för vår 

undersökning. Dagarna innan vi anlände till platsen hade det regnat vilket direkt kan påverka 

markfuktigheten, dock så var det fyra dagar innan. Det finns också en möjlighet de mätning-

arna som gjordes i början av dagen uppvisade en högre markfuktighet på grund av morgon-

dagg. 
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Resultat 

Markprofiler 

Resultatet från vår undersökning över markprofilernas utveckling i nord-sydlig riktning pre-

senteras nedanför i de tre figurerna 1a-c. 

  

Figur1a: Utvecklingen av horisonternas tjocklek på toppen av sanddyner. 

 

Figur 1b: Utvecklingen av horisonternas tjocklek i sänkor. 
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Tabell 1: R2 – värde för utvecklingen av horisonternas tjocklek. 

R2 O A E B 

topp 0,81 0,05  x  x 

sänka 0,75 0,54 0,5  x 

 

Figur 1a och 1c visar på en korrelation mellan O-horisonten och avståndet från vegetationens 

start. O-horisonten blir tjockare ju längre inåt land observationspunkterna befinner sig. Sam-

bandet är även aktuellt för de genomförda observationerna i sänkorna (se Figur 1b och Tabell 

1). Detta kan går även att observera i bilder tagna på plats (se Figur 2a och 2b).  

 

Figur 2a: Observationspunkt 2. Sänka. O-horisont 3 cm  Figur 2b: Observationspunkt 5. Sänka. O-horisont 7 cm. 

Figurerna visar även en utveckling av A-horisonten främst i sänkorna. A-horisonten blir 

tjockare ju längre inåt land observationerna görs. Sambandet är inte alls lika starkt när det 

gäller observationerna på toppen av dynerna. En tydligare E-profil kunde bara observeras på 

den sista observationspunkten. 
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Markfuktighet 

Resultatet från våra mätningar av markfuktighet vid de olika observationspunkterna redovisas 

nedan i Tabell 2 och Figurerna 3a-c. 

 Tabell 2: samtliga mätningar av markfuktighet i procent. 

Markfukt 
% 

1 (t) 4 (t) 7 (t) 9 (t) 2 (s) 3 (s) 5 (s) 6 (s) 8 (s) 10 
(s) 

-5 7,3 6,5 0,4 6,5 3,9 10,7 2,3 3,5 3,1 11,7 

-15 7 2,2 0,3 9 3,7 23,3 1,4 5,4 1,2 11,7 

-25 6 0,9 0,6 6,7 4,7 21,5 0,6 6,2 0,9 18,1 

-35 5,7 0,9 2,4 3,4 3,4 27,3 0,9 5,6 1,2 22,3 

-45 3,9 2,2 5,9 3,6 2,1 36,2 4,3 4,2 0,8 33,2 

-55 2,8 3,6 6,3 3,6 3,8 x 4,2 4,5 2,1 40,7 

 

 

Figur 3a: Mätningar över markfuktighet i procent på toppen av sanddyner. 
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Figur 3b: Mätningar över markfuktighet i procent i sänkor. 

 Markfuktigheten varierar något mellan samtliga observationer. Vid två av observationerna i 

sänkorna är det betydligt fuktigare än vid de övriga. Vid dessa ökar även markfuktigheten ju 

längre ner i hålet mätningarna görs, vilket inte är tydligt vid de andra observationspunkterna. 

Mätningarna vid observationspunkt 3 och 10 gjordes på de lägst belägna punkterna längs 

sträckan. Båda nådde grundvattennivån och begränsade att mätningarna kunde göras djupare. 

 Slutsatser 

Det gick inte se någon utmärkande podsolprofil längs den studerade sträckan. Vi observerade 

en utveckling av O-horisonter på både toppen av dynerna och i sänkorna mellan. Dessutom 

såg vi en viss tendens till utveckling av A-horisonter främst i sänkorna. Utifrån dessa resultat 

kan vi anta det topografiska läget har en inverkan på utvecklingen av horisonter. En annan 

faktor som påverkar utvecklingen längs sträckan är den ökande förekomsten av vegetation. I 

början av sträckan och vid de första observationspunkterna var vegetationen glesare, ju längre 

in på sträckan vi kom desto tätare blev vegetationen. Utvecklingen av O-horisonternas ökande 

tjocklek är direkt kopplat till den ökande vegetationen. Utifrån vår hypotes kring att det skulle 

vara möjligt att observera tydligare podsolprofiler längs sträckan i södergående riktning kan 

vi dra slutsatsen att detta delvis stämmer. Några fullständiga podsolprofiler har inte utveck-

lats, men det finns tecken på att fler lager tillkommer och blir tydligare längre in på den ob-

serverade sträckan. 
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Utifrån hypotesen att fuktigheten varierar beroende på det topografiska och geografiska läget 

kan vi dra slutsatsen att detta inte stämmer med två tydliga undantag. Mätningarna av fuktig-

heten på de olika nivåerna visar varken på något tydligt samband med fuktighetsnivåerna och 

observationspunkternas topografiska eller geografiska läge. De två mätningarna av markfukt 

som genomfördes vid observationspunkt 3 och 10 (se figur 2c) skedde på de lägsta topogra-

fiska punkterna längs profilen. Detta kan förklara varför markfuktigheten ökar drastiskt vid 

dessa punkter och vi kom ner till grundvattennivån. En så pass nära grundvattennivå kan be-

gränsa podsolutveckling (Podsol HT-16). Dock observerade vi den tydligaste utvecklingen av 

podsolprofil vid punkt 10, vilket antyder att åldern har en större påverkan på utvecklingen än 

förekomsten av grundvatten i detta fall. Längs den studerade sträckan går det att utläsa att det 

med undantag från punkt 3 och 10 inte finns några stora skillnader i nivåerna av markfuktig-

het och mätdjup, vare sig det gäller sanddynernas topp eller sänkor. 

  

Källor: 

Soil survey manual, United States Department of Agriculture, Washington, DC, 1993 (Kapitel 

3) 

Masselink et al. 2003: Coastal Processes and Geomorphology. Hodder, London, pp 253-256, 

283-297.* 

Podsol HT-16 
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Bilaga 5: Jordmånsutveckling vid Norsta Aurens kust 
 

Inledning 

Norsta Auren är en snabbt växande udde vid Fårös nordöstra kust. Utvecklingstakten och vin-
keln av markytan påverkar sandavlagringar och därmed utvecklandet av sanddynor. Trots att 
landhöjningen för Fårö är densamma kan skillnader i landskapet uppkomma (Bresjer, 2016, s. 
9). Detta då även faktorer såsom topografi och material har påverkat kusternas utveckling i 
olika omfattning. Stranden är den snabbast växande på Fårö med 3,6 meter per år (Nahring-
bauer, 2000, s. 34) På området har en bred strand där vegetation börjat växa bildats norr om 
den nordligaste sanddynen. Området består av finkornig sand vilket vanligtvis resulterar i 
vikbildningar men detta fall är avvikande då området består av en udde. Det beror sannolikt 
på de berggrund och sediment som finns utanför kusten (Nahringbauer, 2000, s. 24). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lokala variationer av jordmånsutvecklingen i podsoljord 
på ett mindre område av den nordöstra kusten av Fårö. Intressant för studien är att undersöka 
skillnader på olika markhöjd samt avstånd från kusten. Genom att utgå från mätningar av ho-
risonternas tjocklek på ett flertal ställen i observationsområdet kan trender visas och slutsatser 
dras. Undersökningen bidrar till en större undersökning om jordmånsutveckling i syfte att 
synliggöra lokala skillnader som kan påverka resultatet av studien.  

 

Frågeställning 

-Hur ser de lokala variationerna ut i jordmånsutvecklingen i podsolprofiler på Norsta Aurens 
kust? 

Variationer i podsolens jordmånsutveckling förväntas då observationspunkterna skiljer sig i 
höjd samt avstånd från kusten och även befinner sig i ett område av flygsand.  

 

Bakgrundsteori 
Sanddynorna vid Norsta Auren har skapats av eoliska processer längs kusten (Bresjer, 2016, 
s. 15). Denna studie ämnar undersöka jordmånsprofiler vilket är ett vertikalt hål i jorden. En 
beskrivning av jordprofilen baseras oftast på volymen av olika jordlager i marken.  Horison-
terna i en profil genomgår tillsammans en urlakning och berikningsprocess och bildar olika 
lager som ofta kallas O, A, E och B. Det finns ingen minimal eller maximal gräns för hur 
tjocka dessa lager är (United States Department of Agriculture, 1993, s. 2). Det finns ett flertal 
studier från världen över vilka undersökt tiden som krävs för utvecklingen av podsoljordens 
morfologi. Dessa studieresultat kan skilja sig markant från varandra. Exempelvis visar en stu-
die att tiden som krävs för ett E-lager att bildas i Alaska är minst 75 år medan andra studier 
menar att det krävs mellan 500-1000 år för detta att utvecklas i samma miljö. Samma tids-
skillnader återfinns i studier i de nordiska skogarna (Mokma et.al, 2003, s. 260).  

 

Metod & material 
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Data till studien samlades in genom lokala observationer  i under en dag i fält på Norsta Au-
ren. 14 gropar om 60 centimeters djup grävdes på en linje av tre sanddyner i sydlig riktning 
med start vid botten av andra sanddynen från kusten. Jordmånsutvecklingen mättes i form av 
djup i horisonterna och dokumenterades för senare analys. Observationerna visar vilka lokala 
skillnader som finns i jordmånens utveckling. 

Material för att samla in data var en spade för att gräva gropar, en skrapa för att få bättre sikt 
på horisonternas lager, ett måttband för att mäta horisonternas tjocklek, kamera för att doku-
mentera lager samt omgivning, mall för att avgöra kornstorlek, en kompass för att mäta ut 
riktning av sanddynerna och som fotografierna är tagna samt en GPS för att märka ut platsen 
för observationspunkten. Vid observation och dokumentation är det viktigt att ha i åtanke att 
ange koordinater på GPS:en precis ovan observationspunkten för att minimera felmätningar. 
Genom GPS-punkterna angavs sedan höjden för platsen och åldern kunde därmed räknas ut 
då platsen blir äldre ju högre markytan är (Bresjer, 2016, s. 12). Minsta höjdfel kan således 
innebära stora fel i åldersbedömningen. För att punkterna ska vara så jämförbara som möjligt 
är det är även viktigt att observera vegetation, dynernas riktning och horisonternas textur i 
området för observationspunkten. Texturen benämns efter materialets kornstorlek. Det är även 
bra att gräva alla gropar med liknande djup för att det ska bli rätt i trendlinjen.  

Horisonternas lager i undersökningen dokumenterdes med kapitalerna O, A, E, B samt C. 
Vegetationen i området dominerdes av gräs, lav, mossa och tallar. Klassificeringar för mark-
höjd är för botten av sanddyn Dune slack (Ds), för sluttning Slope (Sl) samt för toppen av 
sanddyn Dune top (Dt). Klassificeringar för kornstorlekar är Fine sand (F) och Medium sand 
(M). Om definitionen är svårtydlig används båda. De jordmåner som har ett gammalt lager 
begravt under ett nytt så att en ny jordmånprocess startat filtreras bort i resultatet (Bresjer, 
2016, s. 12). Till det organiska lagret räknades ej förna, endast det nedbrutna materialet. A-
horisonten karaktäriseras av en mörk färg av organiskt material som inte längre är igenkänn-
bart, E-horisonten av en blek färg i en urlakningsprocess av mineraler, B-horisonten av en 
rostbrun färg som berikats av mineraler (Mokma et.al 2003, s. 259). Horisonten kan ofta vara 
ljus med mörkare fläckar och klassificeringens bestäms då mellan E och B efter vad som do-
minerar. Då horisonterna inte alltid har en tydlig övergång i jämnhöjd över hela observations-
punkten får ett snittvärde dras. C-horisonten klassificerades efter en ej utvecklad jordmån och 
karaktäriseras som mörk i färgen.  

I dataanalysen separerades data mellan toppar, sänkor och sluttningar på sanddyner för att 
tydliggöra resultaten. För att testa hypoteserna skapades diagram som visar eventuella sam-
band genom trendlinjer. Trendlinjerna sammanställs i en tabell skapad i Excel som visar kor-
relationskoffecienten. I Excel skapas även en tabell över samtliga insamlade data.   

 

Resultat 

Tabell 1 visar all sammanställd data i from av observationspunkter, höjd över havet, ålder före 
vår tid, landskapsklass, tjocklek i olika horisontlager samt lagrens struktur. Det finns ingen 
markant skillnad i markens textur. Ett bortfalli form av en begravd horisont resulterade i 13 
observationspunkter istället för 14. Observationspunkt nummer 1 var närmast kusten och blev 
endast 50 centimenter djupt istället för 60 centimeter då grundvatten nåddes (se Bild 1). Bild 
2 visualiserar jordmånsutvecklingen vid den sista observationspunkten.  
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Tabell 1. Sammanställd data över samtliga observationspunkter med höjd, ålder, landform samt hori-
sonternas tjocklek och textur.  

 

 

Bild 1. Observationspunkt 1 i en sänka närmast kusten var grundvattnet nåddes. 
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Bild 2. Observationspunkt 13 i en sänka längst från kusten.  

 

Lokala skillnader i jordmånsutvecklgen påträffades och visualiseras i Figur 1. Resultatet visar 
på en spridning i de olika lagren vid olika observationspunkter.  

 

 

Figur 1. Horisonternas tjocklek i samtliga observationspunkter från kusten in mot land. 

 

För att undersöka de lokala variationerna ytterligare framställdes ett diagram för sänkor, top-
par och sluttningar. Dessa kompletterades sedan med en trendlinje för att tydliggöra eventu-
ella korrelationer. Resultaten för jordmånsutvecklingen i sänkor uppvisar en negativ trend i 
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såväl C-lager som E-lager. O-lagret har en minimal ökning av tjocklek. A- och B-lagret före-
kom endast en gång vilket förklarar avsaknaden av trendlinje (Se Figur 2).  

 

Figur 2. Horisonternas tjocklek i sänkor av sanddyner från kusten inåt land samt trendlinjer.   

 

Även inom topparna finns en negativ trend inom C-lagret. E-lagret har en ökande trend och 
O-lagret en mycket liten trendförändring. Endast en punkt hade ett B- lager samt respektive 
ett A-lager vilket uteslöt en trendlinje (se Figur 3) 

 

 

 

Figur 3. Horisonternas tjocklek i toppar av sanddyner från kusten inåt land samt trendlinjer.  
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Figur 4 visualiserar resultaten av mätningarna vid sluttningar. Denna visar en tydligt negativ 
trend i samtliga lager med trendlinje.  

 

Figur 4. Horisonternas tjocklek i sluttningar av sanddyner från kusten inåt land samt trendlinjer.  

 

Tabell 2 visar korrelationskoefficienten av resultaten i de olika lagren vid observationspunk-
terna. Denna undersöker korrelationen mellan avstånd till kust och tjocklek i olika lager. Data 
delades upp i sänkor, toppar och sluttningar. Resultaten visar en varierande korrelation inom 
de olika horisonterna som skiljer sig beroende på observationspunkternas lokalisering. Inom 
O-lagret fanns en korrelation vid toppar, men denna korrelation var mycket vad i sänkor och 
sluttningar. A-lagret visar en fullständig korrelation inom sluttningar, men inom övriga kate-
gorier fanns inte tillräckligt många data för att undersöka korrelation. Inom E-lagren visade 
samtliga kategorier en hög korrelation. Denna trend var negativ i sluttning och sänkor, men 
positiv vid toppar. B-lagret fanns inte tillräcklig med data för att sammanställa en korrelat-
ionskoefficient. Inom C-lagret visas ett hyfsat starkt samband i sluttningar, ett något svagare i 
sänkor samt ett mycket svagt samband vid toppar.  

 

Tabell 2. Trendlinjernas korrelationskoefficient.  

 

Diskussion 

Studien visar på stora lokala variationer i området. Tabell 1 visar spridningar i jordmånsut-
vecklingen oberoende av avstånd till kusten. De första två observationspunkterna bestod end-
ast av ett C-lager och hade således ingen jordmånsutveckling. Längre in uppkom punkter med 
lagerutveckling i varierande tjocklek, men endast inom E-lagret fanns en korrelation mellan 
avstånd till kust och tjockleken i lagret (Se Tabell 2). Detta samband visar sig dessutom vara 
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negativt i både sluttningar och sänkor vilket innebär att det blev mindre desto längre in mot 
land observationspunkterna befann sig. Även inom andra lager finns en negativ korrelation (se 
Figur 2-4), även om korrelationskoefficienten inte visar på lika starka samband i övriga lager 
som vid E-lagren (Se Tabell 2). Att korrelationen visar på ett negativt samband i många avse-
enden motsäger således studiens hypotes. Att en negativ korrelation uppstått kan bero på olika 
faktorer. C-lagret blir exempelvis tunnare då andra lager uppstår eftersom groparna ständigt 
varit lika djupa, med undantag av observationspunkt ett som var tio centimeter mindre djup. 
B-och A-lager hade inte utvecklats vid tillräckligt många observationspunkter för att kunna 
undersöka en korrelation.  En annan nämnvärd aspekt är avsaknaden av korrelation inom O-
lagret. Tabell 2 visar på ett mycket vagt samband inom detta lager, trots att det under studien 
uppfattades ske markanta skillnader. O-lagret var  tjockare längre in på ön och näst intill obe-
fintligt i sanddynorna närmast kusten. Tabell 1 visar dock att det skedde en spridning i O-
lagret längst linjen var observationspunkt sju hade det tjockaste O-lagret, vilket förklarar re-
sultatet inom korrelationen.   

Spridningen inom resultatet av lagrens tjocklek kan även bero på att observationspunkterna 
legat väldigt tätt intill varandra vilket leder till stora lokala variationer. Faktorer som expone-
ring av solljus, flygsand och nederbörd påverkar hur jordmånsutvecklingen ser ut. Studien är 
gjord utifrån 14 observationspunkter vilka inte är tillräckliga för att ge en generaliserande bild 
av jordmånsutvecklingen. För att bekräfta och förbättra resultaten krävs fler mätningar, både 
inåt land och i bredd längs kusten. En av dessa 14 observationspunkter hade en begravd hori-
sont vilket medför ett bortfall i undersökningen. Andra fel i studien kan även uppstått i sam-
band med mätfel hos GPS:en. Ett sådant problem uppdagades vid sammanställandet av resul-
taten där observationspunkt nummer två hamnade på cirka en meter lägre markhöjd än obser-
vationspunkt nummer ett. För ett riktigare resultat ändrades värdet av observationspunkt 
nummer två från 1 meter till 1,5 meter. Mätfelet påverkar således resultatet vilket bör beaktas. 
Mätningarna görs även väldigt subjektivt utifrån våra egna uppfattningar av var olika horison-
ter börjar och slutar. Andra forskare kan tolka skiftningarna annorlunda och således uppnå ett 
annat resultat.  
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Bilaga 6: Podsolutveckling i Ullahau 
 

1. Inledning 

Studieområdet som denna undersökning behandlar är naturreservatet Ullahau som är lokali-

serat på Avanäsets västra del på ön Fårö. Ullahau är ett sekundärt sanddyndkomplex och täcks 

till stor del av flygsand. Det en gång i tiden primära sanddynorna har sedan på grund av 

mänsklig aktivitet, blivit påverkad av vind och vegetation vilket lett till bildandet av ett se-

kundärt sanddynskomplex. Sanddynskomplexet har formationen av en stor hästsko med en 

stor deflationsyta mellan områdets östra och västra sanddyner.  

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa eventuella samband i podsolutveckling i Ul-

lahaus deflationsyta samt på områdets depositionsytor. Vidare analysera om signifikanta 

skillnader existerar mellan deflation- och depositionssyta.  

3. Frågeställning 

- Finns det ett samband i utvecklingen av podsolhorisonter i förhållande till dess posit-

ion i Ullahaus sekundära flygsandsområde?    

4. Hypotes 

Att podsolhorisonter är mer utvecklade i Ullahau deflationsyta jämfört med dess toppar. 

5. Metod 

Metoderna som tillämpats för att besvara frågeställningen i undersökningen presenteras i detta 

avsnitt. 

5.1 Fältstudier 

För att läsa av tjockleken på podsoljordarnas olika horisontlager och på så sätt se några sam-

band eller skillnader har ca 60 cm till 100 cm djupa gropar grävts. Platserna för var groparna 

grävts valdes strategiskt ut i syfte att skaffa en övergripande uppfattning av hela Ullahaus 

flygsandsområde. Redskap som brukades i fältarbetet var en spade för att gräva groparna, gps 

för att föra in groparnas kordinater, måttband för att mäta de olika horisontlagrens djup, korn-

storlekstabell för att bestämma kornstorleken för de olika horisontlagren, kamera för att do-

kumentera utseendet av groparna och omgivningen, samt block och penna för att dokumentera 

informationen. Karta och kompass användes även till hjälp att navigera genom området. 
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5.2 Dataanalys 

Data som samlats in i fält fördes in i Excell för bearbetning. Medelvärde och standardavvi-

kelse räknades ut i Excell samt T-test gjordes för att studera om signifikanta skillnader fanns 

mellan den undersökta data. Ett T-test ger ett utfall på mellan 0.01-1. För att det ska finnas en 

signifikant skillnad mellan den undersökta data så ska resultatet vara max 0,05. Vidare skapa-

des tabeller av den inhämtade data som sedan analyserades.  

6. Resultat 

Det som presenteras i tabellen är tjockleken på podsolprofilernas horisontlager angivet i cm, 

omgivningens vegetation och landform samt datans medelvärde och standardavvikelse. Hori-

sontlagrens signifikansresultat från T-testet presenteras i procentform. Tabellen är uppdelad i 

två delar, där klassen 2Dt visar punkterna i depositionsytan och klassen 2Ds står för punkterna 

i deflationsytan.  

Depositionsyta       Deflationsyta 

 

T-test resultat: O: p= 0,09; A: p= 0,06; E: p= 0,21  

7. Diskussion  

De podsolprofiler som har undersökts och dokumenterats visar inga tydliga skillnader i hori-

sonters tjocklek i deflationsytan jämfört med i depositionsområdet på de sekundära sanddy-

nernas toppar. Dock kan man avläsa från tabellen att medelvärdet visar att O-horisonterna är 

tjockare i deflationsytan än på depositionsytorna. Detta kan vara på grund av att vegetationen 

varit stabil under en längre period än på depositionsområden samt mer fukt i marken i deflat-

ionsytan. Uträkning av standardavvikelse visar hur mycket de olika värdena avviker från me-

delvärdet och med hjälp av detta kan man läsa att horisonterna är mer konsekventa i sin tjock-

lek i deflationsytan och varierar mer i depositionsområdena. Detta kan vara på grund av att 

depositionssanddynorna är i förändring på grund av påverkan från väder och vegetation. 
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Resultaten från T-testet visar att det inte finns något markant skillnad mellan någon av hori-

sonterna, dock så tyder resultat från T-testet av A-horisonten att det är A-horisontens tjocklek 

som varierar mest mellan deflationsytan och depositionsområdet. T-testet resultat på 0,06 ty-

der gör så att skillnaden mellan de olika A-horisonterna är precis på gränsen för att det ska 

vara en signifikant skillnad, det vill säga ett resultat på under 0,05. Vidare visar T-testet att O-

horisontens resultat på 0,09 och 0,21 att det finns skillnader mellan dessa lager på depostions-

ytan gentemot deflationsområdet men skillnaden är inte tillräckligt signifikant.  

8. Slutsats 

Slutsatsen är att markanta tydliga skillnader i utvecklingen av podsolhorisonter i förhållande 

till dess position i Ullahau inte visas men att mindre skillnader går att avläsa. De mindre skill-

naderna är att O-horisonterna är tjockare i deflationsytan än på depositionsytorna, samt att 

uträkningar avslöjar en skillnad mellan A-horisonter som nästan är signifikant. 
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Bilaga 7: jordmånsprofil data 
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Bilaga 8: Mall fältarbete 
 

Observationspunkt: 
Bild: 
Koordinater: 

Profil 
Horisont: 
Textur: 
Rötter: 

Omgivning 
Vegetation: 
Landform: 
Landskapsläge: 
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