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Pollenanalytiska result fr ån Årnabergasjön 

Tore Påsse, Sveriges Geologiska Undersökning:

Pollenanalytiska resultat 
från Årnabergasjön

.  
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Figur 1. Datering med hjälp av 14C-metoden.

Årnabergasjön ligger sydost om Veinge i Halland. Området karaktäriseras 
av mäktiga och utbredda fält av isälvssediment, vilka i ytan huvudsakligen 
består av sand. Provtagningen i Årnabergasjön gav följande lagerföljd:

0-375 cm vatten
375- 735 cm gyttja
735-780 cm torvig gyttja med makrofossil, bark
780-850 cm gyttja
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Figur 2. 
Pollen- 
diagram.
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Pollenanalytiska result fr ån Årnabergasjön 

Lagerföljden har daterats med hjälp av åtta 14C-analyser, vilka redovisas i fig 
1. Med utgångspunkt från dessa analyser har lagerföljdsdjupet omvandlats 
till tid med hjälp av den linjära funktion som visas i fig 1. Dessa tidsangi-
velser anges i pollendiagrammet. Tiden anges i kalibrerade åldrar. 

I pollenanalysen har 22 prover räknats i tidsintervallet 2300 till 6000 år 
BP. Detta innebär att provavståndet, som är 10 cm, motsvarar ca 170 år. 
I medeltal har 650 trädpollenkorn räknats för varje nivå. Tre pollenprover 
från svämsediment vid Nolshögen har tidigare redovisats för uppdragsgi-
varen. Dessa prover motsvarar tiden 2000 till 2100 år BP och utgör således 
ett intressant komplement till analysen vid Årnabergasjön.

När det gäller pollenanalytiska arbeten så är det diagrammet som utgör 
resultatet. I det följande ges dock några av de viktigaste sakerna som kan 
utläsas ur diagrammet. Pollendiagrammet från Årnabergasjön visar att sko-
gen dominerats av björk med stora inslag av al och hassel. Tall har haft 
begränsad utbredning. Enstaka Cerealia pollenkorn påträffas för ca 5 500 
år sedan. Vid denna tid öppnas skogen något lite men spåren av jordbruks-
samhället är få och otydliga. Först för ca 2500 år sedan sker en nästan 
explosionsartad utveckling. Vid Årnabergasjön är detta skede representerat 
av endast ett prov, men i detta påvisas tveklöst ett helt närbeläget jordbruk. 
Ett mycket intressant drag i analysen är att ljungen finns representerad med 
höga värden redan för ca 5 500 år sedan. Detta antas visa ett kontinuer-
ligt svedjejordbruk från denna tid och en framväxt av ljunghedar. Denna 
utveckling har sannolikt favoriserats av förekomsten av de vidsträckta sand-
fälten i området. En pollenanalytisk undersökning vid Tollastorpamossen, 
öster om Falkenberg, har gjorts i en liknande geologisk miljö som vid Årna-
bergasjön (Påsse 1996). Diagrammen visar mycket likartad utveckling med 
höga värden för ljung redan för mer än 5000 år sedan. Vid denna tid ökar 
mängden gråbopollen samtidigt som ekblandskogen successivt minskar.

En sammanställning av pollenanalytiska resultat i Halland har gjorts av 
Wallin (2004). Denna sammanställning överensstämmer helt med ovanstå-
ende tolkning. Viklund (2004) har gjort en agrarhistorisk studie vid Skrea 
med utgångspunkt från makrofossil. Sädeskorn som 14C-dateras antyder 
liksom de pollenanalytiska resultaten att en kraftig ökning av jordbruket 
skett för ca 2500 år sedan. 

Relativt nyligen har väldaterade pollenanalyser, vilka belyser befolknings-
utvecklingen, redovisats vid Kroksjön i centrala Västergötland (Påsse 2005) 
och från Rommesjön i södra Bohuslän (Påsse 2006). Jämförelser med resul-
taten från Årnabergasjön visar att utvecklingen av jordbrukssamhället följer 
i stort sett ett och samma mönster i Halland, Västergötland och Bohuslän. 
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Ovanstående pollenanalyser har gjorts i sjöar och torvmarker som repre-
senterar den regionala vegetationsutvecklingen. Intressant i sammanhanget 
är den pollenanalytiska undersökning som gjorts i flytjord vid Bengtsgård 
(Påsse 2004). Denna undersökning visar en lokal vegetationsutveckling 
från sluttningarna vid Ätrans mynningsområde. Diagrammet visar en 
mycket snabb omvandling från skogslandskap till odlingslandskap. Denna 
förändring sker där för ca 3400 år sedan.
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