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Vårkollen, fenologi
väkteri och en ny 
miljömåls indikator
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ERIK GÖTHLIN,  LINDA HASSEL & STEFAN GRUNDSTRÖM

V
em kan motstå att spana efter vårtecken? Tussilagon i 
den töblöta dikesrenen. Surret i sälgen, starten på vitsip-
pornas backar och den skira grönskan när björken får 
musöron. Tack vare att många skriver upp sina obser-

vationer av vårtecken och andra händelser i naturens kalender 
finns det tillgång till långa tidsserier. Dessa tidsserier gör det 
möjligt att se hur årstiderna varierar mellan år och hur de föränd-
rats över decennier och sekler. 

Det har dessutom visat sig att observationsserierna är särskilt 
värdefulla när forskare försöker förutse klimatförändringens 
effekter på växtsäsongen. Analyser baserade på observations-
serierna ger nämligen andra svar än dem som forskare kommer 
fram till när de med hjälp av experimentella försök studerar 
den globala uppvärmningens effekter på växtsäsongens start 
(Wolkovich m.fl. 2012). Detta visar återigen hur värdefulla frivil-
ligas insatser är när det kommer till att samla in data över stora 
områden och långa tidsperioder, något som forskare aldrig skulle 
klarat av på egen hand. 

Intresset för att följa med i naturens kalender sträcker sig så 
klart långt bortom botanisternas och forskarnas kretsar och för-
klaras snarare av att människor i alla tider behövt tolka tecknen i 
naturens kalender, om det så varit för jakt, jordbruk eller längtan 
till ljusare tider. Oftast har dessa observationer gjorts på arter 
som är vanliga, välkända och dominerande i landskapet eller på 
jordbruksväxter. 

På 1700-talet utvecklades den vetenskap som vi idag kallar 
fenologi, det vill säga läran om årligt återkommande händelser 
i naturen. Detta gick hand i hand med att de första termome-
trarna togs fram, och fransmannen René-Antoine Ferchault de 
Réaumur (1735) försökte till och med förklara växters utbred-
ningsmönster genom att studera kopplingen mellan jordbruks-
växternas fenologi och den lokala temperaturen. Han hittade på 
begreppet temperatursumma, som än idag används för att räkna 
ut vid vilken dag en växt ska börja blomma. 
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Prästen Clas Bjerkander i Skara gjorde det omvända. Han 
försökte skapa en blomtermometer, en ”Thermometrum floræ”, 
genom att observera vid vilken temperatur olika växter (och 
djur) kom igång (Bjerkander 1778). Att Réaumur lyckades betyder 
att Bjerkander var dömd att misslyckas! 

Bjerkander (1776) bidrog dock med en av dessa långa observa-
tionsserier och under det kommande seklet ökade intresset för 
sådana. I de allra första numren av Botaniska Notiser 1839–1842 
bedrevs en kampanj för att få läsarna att skicka in rapporter om 
vårblommornas kalendarium. På 1840-talet utvecklades detta 
genom Kungliga Vetenskapsakademiens försorg, men efter bara 
några år slocknade intresset för att 25 år senare plockas upp igen.

Ny databas över växter, fåglar och jordbruk
Även om Linné gjorde ett försök i mitten på 1700-talet och 
Kungliga Vetenskapsakademien försökte ansluta till en europe-
isk satsning på 1840-talet dröjde det till 1873 innan Sverige fick 
ett nationellt och långsiktigt fungerande fenologinätverk. Vid 
den tiden hade det svenska väderobservationssystemet byggts 
upp. Hushållningssällskapen var också aktiva när det gällde att 
studera jordbruket i landets alla delar. 

Med dessa observatörer som utgångspunkt fick Hampus 
Wilhelm Arnell i uppdrag att utforma ett system för observa-
tioner av naturens kalender (Arnell 1877). Det slutade med att 
observationer gjordes på ungefär 700 platser i landet under 
perioden 1873–1951 (figur 1). Många skickade bara in rapporter 
ett enstaka år och någon enstaka höll på i över femtio år. Till-
sammans producerade de dock en enastående databas med över 
345 000 observationer. 

Nu har Svenska fenologinätverket digitaliserat denna databas 
och kommer att tillgängliggöra den via olika kanaler. Nätverket 

figur 1. Svenska fenologi
nätverket har digitaliserat en 
historisk databas med observa
tioner av naturens kalender från 
1873 till 1951. Varje år fyllde 
frivilliga i uppgifter om växters, 
djurs och jordbrukets kalender. 
Blanketten returnerades årligen 
till Uppsala universitet och (från 
och med 1882) till Statens 
MeteorologiskHydrologiska 
Centralanstalt, som var ansva
riga för observatörsnätverket. 

Kartan ovan visar de 697 
platser där observationerna 
gjordes. Prickens storlek indi
kerar antalet år som observa
tioner gjordes på respektive 
plats, från ett år till över femtio 
år.
The Swedish National Phenology 
Network has digitized 345 608 
observations reported from about 
700 sites between 1873 and 
1951.
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gjorde observationer av över 220 olika fenomen. I huvudsak 
handlade det om växters faser (datum för lövsprickning, blom-
ningsstart, fruktmognadstart och höstlöv), men många observa-
tioner gjordes också av olika händelser i jordbruket, samt första 
observation på våren och sista observation på hösten av ett 
tjugotal fågelarter (figur 2). 

Det är kanske inte så förvånande att det finns flera tusen 
observationer av när honungsbina ”draga”, men man rappor-

figur 2. Den historiska fenologidatabasen omfattar (A) 345 806 observationer som i huvudsak gjordes under en 
50årsperiod. En del observatörer fortsatte trots att nätverket verkar ha övergivits från officiellt håll under 1920
talet, någon enstaka skickade till och med in (egenhändigt kopierade) blanketter fram till 1951. (B) 201 577 
observationer gjordes av växter, 75 849 i jordbruket, 62 581 av fåglar, och 5 799 av andra djur såsom honungsbi, 
groda och tordyvel. (C) Fokus låg på vår och hösthändelser och (D) glädjande nog fanns det ett stort intresse 
även för växtsäsongens avslutning med över 33 000 inrapporterade observationer av höstlövs datum.
The database covers the period 1873–1951 but the activity decreased after 1920 (A). It comprises observations 
of plants, animals (mainly birds) and agriculture (B) and covers the whole growing season (C). Plant observations 
include the start of leafing out, flowering, fruit maturation, and autumn leaf coloration (D).
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terade också när första grodan och tordyveln siktats. Några 
sammanställningar har publicerats av dessa data (Arnell 1878, 
1923, Carlheim-Gyllenskiöld 1879, Arnell 1927, Arnell & Arnell 
1930), och Hult (1881) publicerade världens (såvitt vi vet) första 
fenologi karta. Han drog slutsatsen att häggens blomningsstart 
följer isotermen för 11 °C.

Forskare visar nu ett förnyat intresse för fenologidatabaser 
(t.ex. Linkosalo m.fl. 2009, Bolmgren m.fl. 2013) och de lång-
siktiga förändringar som man kunnat konstatera med dessa har 
även inkluderats i rapporterna från FN:s klimatpanel. Svenska 
fenologinätverkets historiska databas har redan legat till grund 
för flera forskningsstudier (Olsson m.fl. 2013, Eriksson m.fl. 
2015, Kullberg m.fl. 2015). 

Exempelvis kan naturvårdens riktlinjer för när man bör slå i 
artrika ängsmarker nu diskuteras i relation till hur slåttern gick 
till för hundra år sedan. Eriksson m.fl. (2015) konstaterar att 
mellanårs variationen i slåtterdatum är stor. Slåtterstarten är sam-
tidigt bättre korrelerad med björkarnas lövsprickningsdatum än 
med prästkragarnas och slåtterblommans blomningsstart.

Historiska data kan också användas för jämförelser med 
nutidens observationer. Vi är många som tycker det är roligt att 
bara diskutera om det ena året är si eller så: ”Visst var hasseln 
ovanligt tidig i år?”. Den historiska databasen är därför en stor 
tillgång för att ha något formellt att jämföra med, och Svenska 

figur 3. Starten för två klassiska vårtecken: 
honungsbinas första drag och sälgens blomning. 
Kartorna är baserade på en statistisk modell som 
i sin tur baserats på den historiska databasen 
med observationer från 1873–1951, och visar 
alltså hur det i medeltal såg ut för hundra år 
sedan i Sverige. foto: Wiveka Johansson.
The historical database is used to generate 
products like phenology maps, for comparison and 
communication.
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fenologinätverket håller på att arbeta fram statistiska model-
ler, fenologi kartor (figur 3) och andra analysverktyg, som kan 
användas vid diskussioner vid kaffebordet likväl som underlag 
till pressmeddelanden och som referensvärden i den långsiktiga 
miljöövervakningen. 

Det finns ett stort intresse för att diskutera vad som händer 
i naturen här och nu, och vi ser det därför som en möjlighet att 
hitta fler intresserade botanister och fenologiväktare genom att 
berätta om naturens kalender, vad som händer nu i naturen, och 
om eller hur det påverkas av klimatförändringen, via tradi-
tionella media och nyare kanaler som Facebook, Twitter eller 
Instagram.

Miljömålsindikator
Svenska fenologinätverket startade som ett initiativ bland annat 
från Sveriges lantbruksuniversitets program för miljöövervak-
ning, Fortlöpande miljöanalys. Målsättningen har hela tiden varit 
att nätverket ska samla in och tillhandahålla fenologidata som 
kan bidra till den svenska miljöövervakningen (Dahl m.fl. 2008, 
Bolmgren m.fl. 2010). 

Under de inledande åren har ett observationsnätverk byggts 
upp som består av såväl frivilliga som professionella så kallade 
fenologiväktare. Vem som vill kan rapportera sina observationer 
av allt mellan vårtecken och hösttecken via www.naturenska-
lender.se eller med smartmobil-appen ”Naturens kalender”, 
men för att få bidra till den standardiserade miljöövervakningen 
måste rapportörerna vara registrerade fenologiväktare. Det 
betyder att de efter bästa förmåga lovar att följa fenologinätver-
kets gemensamma ”Fenologimanual” när de gör sina observatio-
ner. Välkommen att kontakta oss om du vill bli fenologiväktare 
(info@naturenskalender.se)!

Länsstyrelserna visade tidigt intresse för att använda feno-
login inom sitt ansvar för regional miljöövervakning, och flera 
utvecklingsprojekt har genomförts (Hassel m.fl. 2010, Hassel & 
Bolmgren 2013). Just nu inleds ett så kallat Gemensamt delpro-
gram för fenologibaserad miljöövervakning och som ett sista led 
i denna utveckling lanseras en ny miljömålsindikator: ”Växternas 
växtsäsong”. Miljömålsindikatorn publiceras årligen på Miljö-
målsportalen (www.miljömål.se) och följer främst upp miljömålet 
”Begränsad klimatpåverkan”. 

Eftersom växtsäsongen är en grundläggande ekosystem-
egenskap, som påverkar biologisk mångfald, skogs- och jord-
bruksproduktion, pollenallergikers situation, och utbytet av 
växthusgaser mellan biosfär och atmosfär, valde vi att lyfta fram 
denna indikator framför klassiska vårtecken såsom tussilagons, 
vitsippans, sälgens och häggens blomning. Dessutom verkar 
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höstfaserna påverkas av klimatförändringar på ett annat sätt 
än vårfaserna, vilket ur miljöövervakningsperspektiv gör det 
extra viktigt att inkludera hela växtsäsongen. 

Miljömålsindikatorn ”Växternas växtsäsong” kommer att 
mätas som perioden mellan lövsprickning och höstlövsfärger 
för asp, björkar och hägg. Vi använder den historiska fenologi-
databasen för att räkna ut ett referensvärde, som vi sedan kan 
jämföra mot enskilda år och långsiktiga trender (figur 4).

figur 4. Modellen bakom 
miljömålsindikatorn ”Växternas 
växtsäsong”, vilken beräknas som 
perioden mellan lövsprickning 
och höstlövsfärger för asp, björ
kar och hägg. Här exemplifieras 
modellen dock enbart med data 
för björkarnas lövsprickning. 

(A) Baserad på en statistisk 
analys av den historiska data
basen (grå prickar) räknas ett 
referensvärde fram på varje plats 
där fenologi väktare gör observa
tioner idag (svarta stjärnor). För 
att beräkna referensvärdet tar 
modellen hänsyn till breddgrad, 
höjd över havet och närhet till hav 
och stora sjöar, samt att obser
vationerna gjorts på olika platser 
olika år.  

De framräknade referens
värdena jämförs sedan med de 
faktiska observationer som feno
logiväktaren gjort (gröna prickar). 

Därefter beräknas hur många 
dagar perioden från lövsprick
ning till höstlöv skiljer sig från 
motsvarande period beräknad 
på den historiska databasen. 
Denna skillnad blir värdet på 
miljömålsindikatorn ”Växternas 
växtsäsong”. 

(B) Miljömålsindikatorn 
”Växternas växtsäsong” som 
den kommer att presenteras 
på Miljömåls portalen, här dock 
presenterad enbart med data 
för björkarnas lövsprickning. 
Nollinjen motsvarar det historiska 
referensvärdet och stapeln visar 
därmed hur mycket björkarnas 
lövsprickning skiljer sig från 
referens värdet. Ett negativt 
värde anger alltså att björkarnas 
lövsprickning sker tidigare än 
genomsnittet.
The historical database is used to 
create a ‘baseline’, the zero line in 
(B), for environmental assessment 
indicators. As an example we 
illustrate the procedure with data 
on leafing out times for birch. The 
grey dots are historical raw data, 
the black stars a statistical ‘base
line’ model, and the green dots 
presentday observations of birch 
leafing out times (A).
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Du kan hjälpa till!
Miljöövervakningen av naturens kalender är uppbyggd som en 
samverkan mellan frivilliga och professionella. Ett litet antal 
professionella fältstationer utgör en långsiktig ”ryggrad” i obser-
vatörsnätverket, och ett stort antal frivilliga bidrar med att täcka 
landets alla delar. Vi skulle aldrig kunna samla in data som visar 
all den variation som finns över landet om vi inte fick hjälp från 
frivilliga. 

Att vara frivillig innebär dock att man slutar när man vill och 
därför behöver vi hela tiden hitta nya som är intresserade av att 
bli fenologiväktare. Kanske är det du? Kanske känner du någon 
som du tror kan gilla att följa med i naturens kalender? Hör av 
dig till info@naturenskalender.se om du är intresserad, har tips 
eller frågor. Du kan också läsa mer om fenologiväktarna på www.
naturenskalender.se.  

Vårkollen – Hur långt har  
våren kommit?

I år blir Svenska Botaniska Föreningen partner 
i Svenska fenologinätverket. Som ett första 

projekt lanserar vi en vårkampanj – Vårkol-
len – där vi uppmanar allmänheten att under 
valborgs helgen (30 april – 1 maj) leta efter vanliga 
vårtecken och rapportera hur det ser ut hemma 
hos dem. Genom att ta fasta på det stora intresset 
för vårtecken som finns i landet ser vi en möjlighet 
att öka intresset och engagemanget kring vår-
floran, botanik och klimatförändringens effekter i 
naturen.

Vi hoppas så klart att du ska vilja delta, och att du 
ska uppmana andra att delta. Du hittar mer info på 
www.vårkollen.se. Vi kommer också att dra nytta av 
SBF:s och Svenska fenologinätverkets kanaler i  
sociala medier och vårkollen.se kommer att vara en  

 del av Svenska fenologinätverkets webbplats  
   www.naturenskalender.se. Följ #svenskbotanik,  
                   #naturenskalender och #vårkollen.

I all sin enkelhet kommer Vårkollen att bidra till den databas som Svenska fenologi-
nätverket bygger upp om naturens kalender. Om vi lyckas göra Vårkollen till en tradition 
kan vi få en lång tidsserie med väldigt många observationer. Vi tror också att Vårkollen 
kommer att passa alla åldrar. Förhoppningsvis hittar vi nya medlemmar till Svenska Bota-
niska Föreningen och nya fenologiväktare till Svenska fenologinätverket bland Vårkollens 
deltagare.

VårkollenHur långt har våren kommit hos dig?

Rapportera hur långt blomning och lövsprickning har  

kommit den 30 april  – 1 maj 2015 på 
www.vårkollen.se

Svenska  Botaniska Föreningen 

I ”Vårkollen” vill vi veta hur långt våren har 

kommit i landet. Väntar du fortfarande på 

vårtecknen eller är de redan igång? Gå till 

www.vårkollen.se och skicka in hur det ser 

ut hos dig. 

”Vårkollen” behöver din hjälp för att vi ska 

få veta hur det ser ut i hela landet. Vi har valt 

ut några vanliga vårtecken. Kolla hur långt de 

kommit hos dig! Vi vill att du skickar in även 

om de inte har kommit igång än.

Kom också gärna med i vår facebookgrupp: blommar.nu 

och dela gärna med dig via #vårkollen

SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
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The Swedish County Adminis-
trative Boards and the Swedish 
National Phenology Network 
have developed an indicator – 
the Plant Growing Season – for 
the Swedish Environmental 
Objectives using observations 
from professional and volunteer 
observers of nature’s calendar. 

As a baseline for the Swed-
ish phenology indicators, the 
National Phenology Network 
has digitized and quality-con-
trolled a large, nation-wide 
database of standardized 
observations collected between 

1873–1951. The database consists 
of over 345 000 observations of 
plants, animals (mainly birds) and 
agriculture. The baseline used 
for the environmental assess-
ment indicator is derived from a 
statistical analysis that includes 
information on latitude, altitude 
and distance to larger water bod-
ies. In addition, the statistical 
model controls for the fact that 
the participating observation 
sites differed among years. 

The Swedish Botanical 
Society is a new member of the 
National Phenology Network. 
As a first project, the botanical 
society launches a campaign ask-
ing the public to report on how 
far spring has developed on the 
holiday of April 30 – May 1.
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